
S. Sayısı:51 
Zelzele mıntakasında ceza hükümlerile tevkif kararlarının 

infazının tehiri hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni-mazbatası (1/294) 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Zelzele mıntakasmdfecsgjiç, l*ü|sÜ3Mİeril§;:twkif kar^rlmam^ iî¥&z^^ ve-
k i l l i ^p^ hazırlanan ve tem Vekiîlerj ffl&ş0me 29»•..- 3fîl>> 19&9C *aj*iMnde tlksefe M ^ ş $ açzirka-
rarla^jrjî&n kanun, %-iha«; esbabı npföjfeeşil© birlikte sunulmu^na?. 

Esbabı mucibe 

Zelzele MMniakasjndaki ceza. evlerinin bir kısmı yıkılmış bir kısmı da istifade olunmayacak- su
rette?basara uğramıştır. Ciddî surette hasara uğ'ayan ceza evlerinde mahkûmlarla) mevkuflarm 
muha f̂tfcaları, iaşeleri ve inzibatlarının temini imkânsız veya tehlikeli hir hal altnışttr. Bazı-yerlerde 
de mahkûmlarla mevkuÇlar açıkta kalmıştır. İklimin şiddeti dolayısile hayatları tehlikeye maruz
dur. Zelzele mmtakası geniş olduğu için bunların bu mıntaka haricine Sakilleri de vesaitsizlik ve 
orada husule gelen yeni şerait dolayısile müşkül ve bazı yerlerde imkânsız bir hal almıştır. 

Binaenaleyh bu mıntakada müsaid bir vaziyet husule gelinceye kadar serbestilerinin iadesi ha
yat ve sıhhatleri noktasından en muvafık ve seri bir çare olarak düşünülmüştür. Mahkûmların' 
serbest bırakılmamaları için Adliye vekâleti bütün imkânlara müracaat edecektir. Bunun için ve
kâlet ceza evlerinin gerek bina itibarile gerek bulundukları şehir ve kasabalarda zelzele üzerine 
husule gelen yeni şerait itibarile zaruret hâsıl olan yerlerde bu zaruretin devam ettiği müddet
çe Heyeti Vekile kararile mahkûm ve mevkufların tamamı veya bir kısmı üzerinde kullanmak 
üzere bu kanunla selâhiyet almayı faydalı görmüştür. Ayni mülâhaza ile bu yerlerde zelzele vukua 
gelinceye kadar işlenmiş olan suçlar hakkındaki takibatın da müsaid vaziyet husule gelinceye 
kadar icra Vekilleri Heyeti kararile tehir olunabilmesi muvafık bulunmuştur, 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye mcümeni 
EsĞsNk 1/294 
Karar No. $3 

9-1-1940 

Yüksek Reisliğe 

Zelzele mıııtakasmda ceza hükümlerile tev
kife aid kararların infazının tehirine dair Ad
liye vekâletince hazırlanarak îcra Vekilleri 
Heyetinin 29 - XII -1939 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihasının encümenimize havale ve tevdi buyu-
rulması üzerine ihtiva etmekte olduğu hüküm
ler Adliye vekili Fethi Okyarm huzurile ted-
kik ve müzakere olundu. 

Geçen ayın son günlerinde vukua gelen* bü
yük zelzelenin bir çok vilâyetlerde yapmış ol
duğu tahribat adliye makanizmasını•- normal 
şekilde' işleyemiyecek bir hale koyduğu gibi 
mahkûm ve mevkufların gerek şahsen ve ge
rek ailelerinin maruz kaldıkları vaziyet bu mın-
takalarda cezaların ve tevkif kararlarının in
fazı hususlarında bazı tedbirlerin ittihazını 
zarurî kıldığı Adliye vekâleti tarafından ve
rilen izahattan anlaşılmış ve bu itibarla tekli
fin yerinde olduğu neticesine varılmıştır. 

Şu kadar ki birinci maddenin zelzele mm-

takasında işlenmiş suçlara aid takibin de te
hiri hakkında ihtiva eylediği hüküm gerek de
lillerin toplanma ve muhafazası ve gerek suç
luların takib edilmemesinden doğacak mahzur 
itibarile yerinde görülemediğinden bunu ifade 
eden fıkranın maddeden çıkarılması ve kanu
nun ne müddetle meri olacağı hususunun da tas
rihi muvafık görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. * 
Adliye En; Rs. ; M. M. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Zelzele mıntakasında ceza hükilmlerile tevkif karar
larının infazının tehirine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 27 kânunuevvel 1939 tarihin
de vukua gelen ve devam eden zelzeleden ehem
miyetli surette hasara uğrayan yerlerdeki mah
kûm ve mevkuflardan bir kısmı veya tamamı 
hakkındaki ceza hükümlerile tevkif kararları
nın infazı ve mezkûr tarihe kadar bu mahaller
de işlenmiş suçlardan bir kısmı veya tamamı 
hakkmda takibat icrası müsaid vaziyet avdet 
edinceye kadar Adliye vekâletince tehir oluna
bilir. 

MADDE 2 — Bu hükümlerin tatbik edilebi
leceği yerlerle bu yerlerde müsaid vaziyetin av
det edib etmediği Vekiller Heyeti kararile tayin 
olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Ve-
killeri Heyeti memurdur. 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRIŞİ 

Zelzele mıntakasında ceza hükümlerile tevkif 
kararlarının infazının tehirine davr kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde 
ve müteakib günlerde vukua gelmiş olan zelze
leden ehemmiyetli surette hasara uğrayan yer
lerdeki mahkûm ve mevkuflardan bir kısmı ve
ya tamamı hakkmda verilmiş olan ceza hü
kümlerile tevkif kararlarının infazı müsaid va
ziyet avdet edinceye kadar Adliye vekâletince 
tehir olunabilir. 

MADDE 2 — Birinci maddenin tatbik edile
ceği yerlerle bu yerlerin hepsinde veya bazısında 
müsaid vaziyetin avdet eylemiş olduğu icra Ve
killeri Heyeti kararile tayin olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun 31 - XII 
rihine kadar ineridir. 

1941 ta-

MADİDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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