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Sıra Numarası: 167
ERZİNCAN MEBUSU SAFFET BEYİN, BİLÛMUM ŞİFRE MAKİNELERİNİN HÜKÜMETİN MÜSAA
DESİ OLMADIKÇA TÜRKİYE'YE 1JTHAL EDİLMEMELERİ HAKKINDA (2/52) NUMARALI TEKLİFİ
KANUNİSİ VE ADLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI

Büyük Millet Mecfci Rlityiaisetd Celfeke.
7 Nilsad 1928
'Almanya'da bir şifre makinesi icad ve imal edil
miştir. Gördüğüm numunesine nazaran bu makinenin
yaptığı şifreler gayri kabili haldir. Görüştüğüm mu
cidi bu makinenin âlemi ticarette de istimal edildiğini
ve yakında memleketimizde de bir şube küşad ederek
satış yapacağını ifade etmişti. Halbuki bu makineler,
(bilhassa casus muhaberatına pek müsaittir. Binaen
aleyh, tıpkı telsiz cihazları gibi, hükümetin muraka
besi altında tutulması, kimlerin elinde bulunduğunun
tesipit edilmesi lâzımdır. Maruzatı anifeye göre berveçhiati Kanun Lâyihasını arz ve teklif ediyorum.
Saffet
Erzincan Mebusu
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Dahiliye Encümeni
Karar No. : 42
Esas No. : 2/52

5 . 5 . 1928

Dahiliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Almanya ve İngiltere gibi memleketlerde icad ve
imal olunan şifre makinelerinin men'i ithal ve istima
li hakkında Erzincan Mebusu Saffet Beyefendi tara
fından verilip, Encümenimize havale buyurulara tek
lifi kanuni ile esbabı mucibe mazbatası Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya ve sahibi teklif .Saffet Beyefendiler
foazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Görülen numunesine nazaran yaptığı şifrelerin gay
ri kabili hal bulunduğu cihetle istimali takdirinde ca
suslar için en iyi bir aleti ihanet olduğumdan bunla
rın ithal, imal ve istimallerinin men'i encümenimizce
muvafık görülerek Teklifi Kanuni maddelerinin bu
maksada göre tadili ve işbu lâyihanın bir defa da
Adliye Encümenince tetkiki kararlaştırılmıştır efen
dim.

Dahiliye Encümeni
Reis Vekili namına

Mazbata Muharriri
Malatya

Malatya
Abdülmüttalip

Abdülmüttalip

Kâtip
Kars
Halit

Aza
Ankara
Talat

Aza
Ordu
İsmail

Aza
izmir
Ahmet Münür

Aza
Eskişehir
Sayit

Aza
Niğde
Galip

Aza
Kars
Baha Tali

Aza
Giresun
Hacim Muhittin

Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Adliye Encümeni
Karar No. : 53

13 . 5 . 1928

Adliye Encümeni Mazbatası
(Riyaseti Celileye
Almanya ve İngiltere'de icad ve imal edilen şifre
makilerinin men'i ithal ve imal ve istimalleri hakkın
da Erzincan Mebusu Saffet Beyefendi
tarafından
teklif edilen Kanun Lâyihası Dahiliye Encümeninin
malbatasıyle Adliye Encümenine tevdi edilmekle Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya ve sahibi teklif Saffet Be
yefendiler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere
olundu.
Bu kabil şifre makineleri casus muhaberatında
pek müsait bir aleti ihanet olarak kullanılabileceğin
den, ithal, imal ve istimallerinin serbest bırakılmasının
mahzuru daî olacağına kanaat eden encümenimiz tek
lif edilen Kanun Lâyihasını esas itibariyle şayanı ka-
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bul görmüş ve ancak maddelerdo bazı tadilat icra
etmiştir.
Birinci madde bu misillü makinelerin Hükümetçi
istimal edilmesi lüzum ve ihtimali derpiş edilereÇ
memriuiyet yalnız fert ve şirketlerle müessesatı huisusiyeye hasr suretiyle tertip edilmiştir.
ikinci maddede Türk Ceza Kanununun casusluk
hakkındaki ahkâmına mütenazır olmak üzere cezalar
tayin ve üçüncü ve dördüncü maddelerin münasebete
leri itibariyle bir maddeye kalbolunmuştur.
Memnuiyete rağmen ithal ve imal ve istimal edillen makineler için yapılacak muamele Ceza Kanunuinun 36 ncı maddesinin umumi hükmüne tevfikaa
icra edileceğinden bunların müsaderesine dair kanu
na ayrıca bir fıkra dercine mahal görülememiştir.
Tadilatı vakıa ile layihanın kabulü hususunun He
yeti Umumiyeye arzı ittifakla karargir olmuştur.
iye Encümeni Reisi
'Manisa
Mustafa Fevzi

Mazbata 'Muharriri
Kocaeli
Selâhattin

Kâtip
Yozgat

Aza
Antalya
Ahmet Saki

Aza
Edirne
Hasan Hayri

Aza
Balıkesir
Osman Niyazi

Aza
Çorum
Münür

Aza

Aza
Zonguldak
Nazif*
Aza

Aza
Konya
Refik
Aza

Erzincan Mebusu Saffet Beyin Teklifi
1. Bilumum şifre makineleri, Hükümetin müsaadei mahsusası alınmadıkça Türkiye'ye ithal edi
lemez.
2. Bu Kanunun neşrinden evvel ithal edilmiş
olanların sahipleri, Hükümete müracaatla müsaade
almaya mecburdurlar. Hükümet, müsaade etmediği
takdirde imha veya memleket haricine irsal hakkını
muhafaza eder.
3. Bu Kanun tarihi neşrinden muteberdir.
4. Bu Kanunun icrasına tcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
Erzincan Mebusu
Saffet
Dahiliye Encümeninin Tadili
Şifre Makinelerinin Men'i İthal, İmal ve İstimalleri
Hakkında Kanun Layihası
Madde 1. — Bilumum şifre makinelerinin Türki
ye'ye ithali ve bunların memleket dahilinde imal ve
istimali memnudur.
Madde 2. — Birinci maddedeki memnuiyete rağ
men şifre makinelerini taşıyan ve kullananlar beş se
neden aşağı olmamak üzere ağır hapis veya hapis ce
zası ile müoazat olunur ve bundan maada kendisin
den beş yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır ce
zayı nakdi alınır.
Madde 3. —• Bu Kanunun neşrinden evvel şifre
makinelerini Türkiye'ye ithal etmiş olanlar bunları
Temmuz 1928 nihayetine kadar Hükümetin nezareti
altında harice ihraca mecburdurlar.
Madde 4. — İkinci maddedeki müddetin mürurun
dan sonra bu makineleri saklayarak harice ihraç et
meyenler de ikinci maddedeki cezalarla mücazat olu
nurlar.
Madde 5. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir.

Aza

Aza

Aza

Madde ,6. — Bu Kanunun ahkâmını icraya
Vekilleri Heyeti memurdur.

İcra

Adliye Encümeninin Tadili
Madde 1. — Bilumum şifre makinelerinin Tür
kiye'ye ithali ve bunların memleket dahilinde imal ve
istimali Hükümete münhasır olup, ferdler ve şirket-
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ler ve müesseseler tarafından ithal ve imal ve istimal
leri memnudur.
Madde 2. — Şifre makinelerini ithal ve imal ve
istimal edenlerle alıp satanlar ve yanlarında bulundu
ranlar bir seneden üç seneye kadar ağır hapis veyahut
hapis cezasıyla mücazat olunur ve bundan maada
kendisinden üç yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır
cezayı nakdi alınır.
Madde 3. — Bu Kanunun neşrinden evvel şifre
makinelerini Türkiye'ye ithal etmiş olanlar bunları

Temmuz 1928 nihayetine kadar bulundukları mahal
lin en büyük mülkiye memurunun malumat ve neza
reti altında harice çıkarmaya mecburdurlar.
Bu mecburiyeti ifa etmeyenler ikinci maddedeki
cezalarla cezalandırılırlar.
Madde 4. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir.
Madde 5. — Bu Kanunun hükümlerini icraya icra
Vekilleri Heyeti memurdur.

