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Munzur vilayeti halkindan olupta muddeti iginde nufus ve
askerlik §ubelerine muracaatla kayidlerini yaptirmami§
sakhlarla yoklama kagagi, bakaya, firari ve izinsizlerin
yazimi ve cezalannin affi hakkinda kanun layihasi ve Mill?
mudafaa, Dahiliye ve Adliye encumenleri
mazbatalan (1/353)
T. C.
Ba§vekMet
Kararlar mudurlugii
Sayi 613625

JOXU-1935
T. B. M. M. Yiiksek Reisligine

Munzur vilayeti halkindan olupta muddeti iginde Nufus ve askerlik §ubelerine muracaatla
kayidlerini yaptirmamis. sakhlarla yoklama kagagi, bakaya, firari ve izinsizlerin yazimi ve
cezalannin affi hakkinda Dahiliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince
2-XII-1Q35 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile
birlikte sunulmu§tur,
Ba§vekil
/. Inonu

Kanun llyihasi nigin yapildigi
1 — Oizli kalan nufusun ve haber verilmeyen dofum, olum, evlenme, gaib vakalannin
yazimini ve kutuklere gecirilmesini temin maksadile evvelce hazirlanan 2576 sayili kanunun
tatbikatindan iyi neticeler almmi§ ve bu yolda vaki muracaatlann Qoklugu kar§isinda 2649
sayili kanunla bu gibilerin kayid muddeti 1 haziran 935 tarihine kadar uzatilmi§ti.
Te§kili du§uniilen ve Pertek, Ceirri§kezek, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Ovacik ve Ptilumer
kazalanni ihtiva edecek olan Munzur vilayetinde adi gegen kanunlann temamii tatbikine imktn ]
Msil olmadigindan ve bu havzada gizli nufusla kayid edilmeyen vakalann gok oldugu yapilan incelemelerden ania§ildigindan 2576 sayili kanun hukumlerinin bu vilayet halki hakkinda
iki sene muddetle uzatilmasi, cezalann kaldinlmasi, tescil ve kayitlanncezasiz pulsuz yapilmasi
316-331 (dahil) dogumlulardan kanunun meriyeti icinde kendilerini nufus kutuklerine kayid
ettirenlerden askerlik §ubelerine muracaat edenlerin askerlik muamelelerinden dolayi gorecekleri cezalann affi ile yalniz muvazzaf hizmetlerinin yaptinlmasi, daha buyuk ya§ta olanlarin
muvazzaf hizmete tSbi tutuimalan esasli bir faide temin edemiyecegi gibi askerlik mukellefiyeti kanununun 58 nci maddesine gore ihtiyatlardan askerlik yapmami§ olanlari luzumunda
hukumet silah altina alarak talim ve terbiyelerini temin edeceginden bunlarin ya§itlan arasmda
ihtiyata gecirilmeleri ve bu kanunda konan iki senelik muddet iginde askerlik §ubelerine
muracaat ederek askerlik muamelelerini takib eden yoklama kagagi, firari bakaya ve izinsizler
hakkinda takibat yapilmamasi ve cezalannin af edilmesi muvafik g6rulmu§dur.
Bu saha halki hakkinda Devletce alinan esash tedbirler bu kanunun tatbiki sayesinde tamamlanacak ve yurdun diger yerlerinde oldugu gibi buralarda da gizli nufus vakalanna tesaduf edilemiyecekdir.
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Milli Miidafaa enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
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Milli Miidafaa enciimeni
Karar No. 13
Esas No. 1/353
Yuksek Baskanliga
Mtinzur vilayeti halkmdan olupta miiddeti
iginde niifus ve askerlik subelerine miiracaatla
kayitlarmi yaptirmamis saklilarla yoklama kac,agi, bakaya, firari ve izinsizlerin yazim ve cezalarmm affi hakkinda Dahiliye vekilligince
hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince Yuksek
Meclise arzi kararlastrrclan kanun layihasi ve
bu kanun layihasmin ne i§in yapildigi hakkmdaki bagli yazmin gonderildigine dair olub encumenimize verilen Basvekaletin 6/3625 sayili
ve 10 birinci kanun 1935 tarihli tezkeresi ve yukarida yazilan bagli evraki Dahiliye vekili ile
Milli Miidafaa vekilliginden gonderilen memuru
ile okundu ve gorusiildii:
Munzur vilayetinde yamlacak islabatm ehemmiyetli bir kismi olan niifus yazimi ile ora halkmm askerlik isinde, vatan hizmetinde bulunmalarmi temin maksadile yapilmasindan liizum

goriilen ve zamanla tahdid edilen tedbirlerden
olub enciimenimizce muvafik goriilmiis ve yalniz kanun projesinde yazilmis olan af kelimeleri
« cezalarin kaldirilmasi » tarzinda yazilarak
kanun projesi kabul olunmustur. Yuksek Baskanliga sunulur.
M. M. En. Reisi
M. M.
Istanbul
Diyarbekir
#. Kokberk
K. Sevuktekin
Balikesir
Erzurum
C. Esener
A. Akyiirek
Istanbul
Krrsehir
Dr. H. $. Erel
L. M, Ozdes
Mugla
Samsun
N. Tuna
R. Barktn
Urfa

Erzurum
$. Kogak
G. Anteb
B. Kaleli
Kocaeli
N. Bozatik
Tekirdag
B. Apak

Ahmet Yazgan

Dahiliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Dahiliye enciimeni
Karar No. 10
Esas No. 1/353
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Yuksek Baskanliga
Munzur vilayeti halkmdan olup ta miiddeti
iginde niifus ve askerlik subelerine miiracaatla
kayidlerini yaptirmamis saklilarla yoklama ka<jagi, bakaya, firari ve izinsizlerin yazimi ve
cezalarmin affi hakkinda Dahiliye vekilligince
hazirlanan
ve
tcra
Vekilleri
Heyetince
2 - X I I -1935 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasmin esbabi muuibesile birlikte gonderildigini bildiren Basvekaletin
10 birinci kanun 1935 tarih ve 6/3625 sayili tezkeresi encumenimize verilmis olmakla Niifus
umum miidiiriiniin de bulundugu 18 - X I I -1935

teki toplantimizda okundu ve bagli kanun layihasi hakkinda konusuldu:
Layiha hakkinda Hiikumetin ileri siirdiigii
sebebler enciimenimizce varid goriilmiis oldugundan layiha esas itibarile tensib edilmistir.
Isbu vilayetin Tuncel adile anilmasi daha muvafik olacagi diisiiniilerek layihada o yolda degisiklik yapilmistir. Naklihane ve tebdilmekan vukuatini yaptirmamis olanlarin da cezadan affi takib edilen gayenin muktazasmdan sayilmakla
layihaya bu yolda bir kayid eklenmesine karar
verilmistir.
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Yuksek Baskanliga sunulur.
Da. En. Rs.
Tekirdag
C. Uybadin
Katib
Mardin
Edib Ergin
Aza
Sivas
S. Oorkey

Reis V.
Tekirdag
Faik Oztrak
Aza
Kars
E. Ozoguz
Aza
Erzurum
Z. Soydemir

M. M.
Qanakkale
$. Ya§m
Aza
Urfa
Y. Dingsoy
Aza
Bursa
F. Quvendiren

Aza
Qorum
/. Kerned Alpsar
Aza
Tokad
G. Pekel

Aza
Urfa
Behget Oiiney

Aza
Zonguldak
R. Vardar

Aza
Qanakkale
H. Ergeneli

Aza
Erzurum
N. Elgun

Aza
Qoruh
Atif Tuzun

Aza
Antalya
R. Kaplan

Adliye encumeni mazbatasi
T. B. M.M.
Adliye encumeni
Karar No. 19
Esas No. 1/353
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Yuksek Reislige
Tunceli vilayeti halkmdan olubta niifus ve askerlik kanunlarma gore tertib edilecek cezalardan
aflarma ve niifus ve askerlik islerine dair Hiikumetge hazirlanan kanun layihasi Adliye enciimenine havale edilmekle Milli Mudafaa ve Dahiliye
encumenlerinin mazbatalarile birlikte layiha Enciimende okundu ve icabi dusuniildii:
Tunceli vilayetinin teskilat ve idaresi hakkinda yapilan kanunlara gore bu vilayet icin niifus
ve askerlik islerine dair layihada yazili bazi cezalarrri affi; niifus yazimi ile askerlik Islerinin yoluna konmasi i§in muvakkat bir zamana miinhasir
olmak iizere hususi hiikiimler konulma.si faydali
ve liizumlu oldugunu Enciimenimiz de yerinde
gormiis ve bu itibarla layihanm esaslan ibakimmdan kabule deger olduguna karar vermistir.
Layihanm (1) nci maddesi niifus kiituklerine
kaydolunmayanlarla maddede sayilan vukuati
yazdirmamis olanlar hakkmda (2576) sayili kanuna ve naklihane ile tebdili mekan vukuati hakkmda niifus kanununa gore tertibi lazimgelen cezalarm gerek takib ve gerek infaz bakimmdan affedildigi hiikmiinii gostermektedir.
(1) nci maddenin 3 ncii fikrasi (2576) sayili
kanunla biitiin iilkede niifusa yazim isi igin masrafsiz ve cezasiz hiikmiin bu layiha ile Tunceli vilayetinde iki yil igin tatbik edilmesine izin vermekte oldugundan bunun miistakil bir madde olarak tesbiti muvafik gorulmus ve oyleee bahsi ge-

§en ve diger enciimenlerde (1) nci maddenin son
fikrasi olan bu hiikiimler (2) nci madde olarak
yazilmistir.
Enciimenimizin tertibine gore layihanm (3)
ncii maddesi askerlik miikellefiyeti hakkmda
teklif olunan layihanm (2) nci maddesi oldugu
gibi kabul edilmistir.
Bundan sonra gelen madde, askerlik islerine dair olub (2861) ve (2862) sayili son defa
gikanlan kanunlarla cezalari ve muhakeme usulleri tesbit edilen su^lar bu layiha ile affedilmis oldugundan, bahsi gegen kanunlarda yazili
oldugu gibi suQun adlan arasma (Sakli) diye
tavsif edilmis olan SUQ da ilave edilmistir.
Encumenimizce ittifakla kabul edilen bu degisikliklerle layiha Umumi heyete arzedilmek
iizere Yuksek Reislige sunulur.
Adliye En. Rs. Adma M. M.
Kocaeli
Saldh Yargi
Antalya
Antalya
T. N. Arican
Numan
Erzincan
tgel
A. Firat
H. Ongun

Katib
Trabzon
R. Karadeniz
Bursa
Ahf Akgiig
* Konya
R. Turd

Kastamonu
4 ncii maddedeki sucjardan maznun olanlarm kabahatleri igin takibat • yapilmamasi
esasi kabul olunduguna gore bu sucjardan.
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hukiim giymi§ olub heniiz cezasi infaz olunmamis bulunanlarin dahi cezalarinin affi
reyindeyim
Dr. IjSukru fjienozan
Erzurum
4 neii maddede yazili sue,lardan maznun

olanlar hakkinda takibat yapilmamasi esasi
kabul olunduguna gore bu suglardan dolayi
hukiim giymi^ olub ta heniiz cezalari infaz
edilmemi^ olanlann da cezalarinin affi
reyindeyim
Fuad Sirmen

HtTKtMETtN TEKLlFt

MlLLl MtoAFAA ENCtlMENtNlN
DE&t§TtRt§t

Munzur vildyeti halkmdan olup ta miiddeti iginde
nilfus ve askerlik §ubelerine miiracaatla kayidlerini yaptirmamis sakhlarla, yoklama kagagi, bakaya, firari ve izinsizlerin yazimt ve cezalarinin
affi hakkinda kanun layihasi

Munzur vildyeti halkmdan olup ta miiddeti iginde
niifus ve askerlik subelerine miiracaatla kayidlerini yaptirmamis sakhlarla, yoklama kagagi, bakaya, firari ve izinsizlerin yazimi ve cezalarinin
kaldirilmasi hakkinda kanun

MADDE 1 — Munzur vilayeti halkmdan olup
ta her ne sebeble olursa olsun simdiye kadar niifus kutftklerine yazilmamis. veya dogum oliim,
evlenme, bo§anma ve gayib vakalarmi yazdrrmamis olanlar hakkinda 2576 sayili kanun hukiimlerine gore tayin edilen cezalar kaldrrdmi^tir.
2576 sayili kanunun pulsuz ve cezasiz tescile
dair olan hukumleri bu vilayet halki hakkmda
iki sene muddetle yeniden tatbik olunur.

MADDE1
edilmi§tir.

MADDE 2 — Munzuz vilayeti halkmdan ve
1316 - 1331 (dahil) dogumlulardan bu kanunun
koydugu miiddet iginde kendilerini niifus kiitiiklerine kaydettirib askerlik subelerine miiracaat edenlerin askerlik muamelelerinden dolayi
gorecekleri cezalar affolunur.
Ve yalniz muvazzaf hizmetleri yaptmlrr. Daha biiyiik yasta bulunanlar ya^rtlari arasmda ihtiyata gegirilir.

MADDE 2 — Munzur vilayeti halkmdan ve
1316 -1331 (dahil) dogumlulardan bu kanunun
koydugu miiddet iginde kendilerini niifus kiitiiklerine kaydettirip askerlik subelerine miiracaat
edenlerin askerlik muamelelerinden dolayi gorecekleri cezalar kaldirilir.
Ve yalniz muvazzaf hizmetleri yaptmlrr. Dana biiyiik yasta bulunanlar ya§rtlari arasmda
ihtiyata gegirilir.

MADDE 3 — Yoklama kagagi, firari, bakaya
ve izinsizlerden bu kanunun miiddeti iginde mii-

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen kabul
edilmi§tir.
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Hiikumetin teklifi aynen kabul

DAHlLtYE ENCtlMENlNlN DE&t§TtRl§t

ADLlYE ENCtlMENlNlN

DEOt§TlBl§l

Tungeli vildyeti halkindan olupta miiddeti iginde
niifus ve askerlik subelerine muracaatla kayitlartni yaptirmamis saklilarla yoklama kagagi, bakaya, firari ve izinsizlerin yazimi ve
cezalarimn affi hakkmda kanun Idyihasi

Tungeli vildyeti halkmdan olupta niifus ve askerlik kanunlanna gore kendilerine verihnesi lazimgelen bazi cezalann affine ve niifus yazimi He
askerlik islerine dair kanun Idyihasi

MADDE 1 — Tungel vilayeti halkmdan olupta her ne sebeble olursa olsun simdiye kadar niifus kiitiiklerine yazilmamis veya dog-urn,
dliim, evlenme, bosanma ve gaip vakalarini yazdirmamis olanlar hakkmda 2576 sayili kanun
hiikiimlerine gore tayin edilen cezalar kaldirilmistn*.
Bu vilayet ahalisinden nakilhane ve tebdili
mekan vukuatmi yaptirmamis. olanlardan isbu
kanunun meriyete girdigi tarihte almmasi lazimgelen cezalar dahi kaldirilmistir.
2576 sayili kanunun pulsuz ve cezasiz tescile
dair olan hukiimleri bu vilayet halki hakkmda
iki sene miiddetle yeniden tatbik olunur.

BiRlNCt MADDE — Tungeli vilayeti halkmdan olupta her ne sebeble olursa olsun §imdiye
kadar niifus kiitiiklerine yazilmami^ veya dogum, oltim, evlenme, bosanma, ve kayib vakalarini yazdirmamis olanlar hakkmda (2576) sayili
kanun hiikiimlerine gore tayin edilen cezalar
affolunmu^tur.
Bu kanunun tatbik olundugu miiddetge yukari fikrada yazili niifusa aid islerden dolayi takib dahi yapilmaz.
Bu vilayet ahalisinden naklihane ve tebdili
mekan vukuatmi yaptirmamis olanlardan kanuna gore almmasi lazimgelen cezalar da affedilmiijftir.
iKlNCt MADDE — (2576) sayili kanunun
pulsuz ve cezasiz tesgile dair hiikumleri Tungeli
vilayeti halki hakkmda iki yil miiddetle tatbik
olunur.

MADDE 2 — Tungel vilayeti halkindan ve
316 - 331 (dahil) dogumlulardan birinci maddede yazili miiddet iginde kendilerini niifus
kiitiiklerine kaydettirib askerlik subelerine miiracaat edenlerin askerlik muamelelerinden dolayi gorecekleri cezalar affolunur ve yalniz
muvazzaf hizmetleri yaptrnlir. Daha biiyiik yasta bulunanlar ya^rtlari arasmda ihtiyata gegirilir.

ttgUNCtt MADDE — Tungeli vilayeti halkmdan 1316 dan 1331 yilma kadar (1331 dahil)
dogumlulardan iki yil iginde kendilerini niifus
kiitiiklerine kaydettirib askerlik subesine ba§vuranlarm askerlik muamelelerinden dolayi gorecekleri cezalar affolunur ve yalniz muvazzaf
hizmetleri yaptirilir.
Biiyiik yasta bulunanlar yasitlan arasmda
ihtiyata gegirilir.

MADDE 3 — Yoklama kagagi, firari, bakaya ve izinsizlerden bu kanunun miiddeti iginde

DflRDttNCtt MADDE — Yoklama kagagi,
bakaya, sakli, firari, ve izinsizlerden iki yil igin-
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M. M. B.

racaat edenlerin bu suglarmdan dolayi takibat
yapilmaz.
MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden itibaren iki sene mttddetle meridir.

MADDE 4 — Hiikumetin teklifi aynen kabul
edilmi§tir.

MADDE 5 — Bu kanunun huktimlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
3 - XII - 1935

MADDE 5 — Hiikumetin teklifi aynen kabul
edilmi§tir.

B ? . V.
/. tnonu
Da. V.
#. Kay a

Ad. V.
#. Saracoglu
Ha. V.
Dr. T. R. Aras

m. v.

Na. V.
Qetinkaya
G. I. V.
Rana Tarhan

S. Arikan
S. I. M. V.
Dr. R. Saydam

M. M. V.
K. Ozalp
Mai. V.
F. Agrah
Ik. V.

A.

Zr. V.
Afuhlis Krkm
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Da. B.

Ad. E.

muracaat edenlerin bu suglarmdan dolayi takibat yapilmaz.

de askerlik jfubelerine bas vuranlarin bu suglarmdan dolayi haklarmda takib yapilmaz.

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden
itibaren iki sene miiddetle meridir.

BE§tNCl MADDE— Bu kanun nesri tarihinden itibaren iki yil miiddetle meridir.
ALTINCI MADDE — Bu kanun hukumlerini
yuriitmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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