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Yüksek Reisliğe
1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun tadili hakkındaki kanun lâyihasının Umu
mî Heyetin 21 - XI - 1941 tarihli toplantısında
müzakeresi sırasında 61 nci maddenin ihtiva et
mekte olduğu hükümlerin adlî mevzuatla olan
alâka ve irtibatı dolayısile bir kere de Adliye en
cümeninde tetkiki tensip edilerek lâyihanın En
cümenimize tevdi buyurulması üzerine bu bap
ta cereyan eden müzakere neticesinde yeni baş
tan tanzim kılman madde bağlı olarak takdim
olunmuştur.
Hazar veya seferde silâh altına davet olunan
muvazzaf ve ihtiyat erlerin hususî veya resmî
her türlü işlerinde kendilerini temsil etmek üze
re yapacakları vekâletnamelerin tanziminde ba
zı kolavlıklar gösterilmesini istihdaf eden mad
de hükümleri Encümenimizce de tamamile ye
rinde görülmüş, ancak bu hükümlerin tatbi
katta herhangi bir ihtilâta meydan vermiyecek
ve bilhassa kendilerine kolavhk sröstprilmek is
tenilenler aleyhine netice tevlit edebilecek bir
mahiyet taşımamasına itina edilmiştir. Bu mülâ
haza iledir ki eratm kaza mercilerinde kanunî
ehliveti haiz olmayan herhangi bir salns tara
fından temsil edilmeleri, usul ve kanun hükümle
rine vukufsuzluk dolayısile hakkın ziyama sebe
biyet verebileceği göz önünde tutularak kaza
mercilerinde veya nizalı ve ihtilaflı işlerde muza
hereti adliye hakkındaki hükümlerin tatbiki su
retile ücretsiz olarak bir avukat temini ve ayni
zamanda harç ve puldan muafiyet tesı#si, vatan
hizmetine çağırılan erlerin hak ve menfaatlerini
himaye ve siyanet bakımından zarurî addedilmiş

tir. Bu maddeye tevfikan tanzim edilecek vekâ
letnameler hakkında Borçlar kanununun vekâle
te müteallik hükümlerinin cari olması iktiza
eder. Bu itibarla verilen salâhiyetin şümulü
sarahaten tesbit edilmemiş olduğu takdirde ta
allûk eylediği işin mahiyetine göre taayyün eder.
Vekil hususî bir salâhiyeti haiz olmadıkça hibe
etmek, sulh olmak bir gayrimenkulu temlik veya
bir hak ile takyit etmek gibi salâhiyetleri haiz
değildir.
İsparta mebusu Remzi Ünlü tarafından mad
deye « gerek müteselsil kefalet ve gerek arazisini
ipotek etmek suretile Ziraat bankasından ödünç
para almak » sekilinde bir fıkra ilâvesi hakkında
verilmiş olan takrire gelince : bundan maksat tet
kik mevzuu olan madde hükümleri dairesinde tan
zim edilecek vekâletnamelere bu yolda bir kayit
ilâve edilebilmesine imkân vermek ise yüksek
huzurlarına takdim edilmiş olan metin bunu te
min etmektedir. Çükü vekâlet akdinin şümulü
yukarıda arz ve izah olunduğu veçhile müvekkil
tarafından umumî hükümler dairesinde serbestçe
tayin ve tesbit olunabilir. Binaenaleyh vekiline
böyle bir salâhiyet vermek
isteyen erin tanzim
edeceği vekâletnameye bunu sarahaten dercetmesi kâfi gelir. Tekliften maksat vekâletnameye
sarih bir kayit konmamış olması halinde da
hi vekâlet
akdinin
borçlanma
ve ipotek
tesis etmek salâhiyetini de tazammun etmesi ise
bu yolda bir hükmün kanun haline getirilmesi
nin askere davet ve celbedilmiş olan erat aleyhi
ne ne kadar mahzurlu neticeler tevlit edebilece
ği her türlü izahtan vareste bir keyfiyettir. Di-

— 2
ger taraftan vekâletin sena ermesi «ebepl&ri ve
bunun hükümleri borçlar kanununun 396 ncı ve
müteakip maddelerinde gösterilmiştir. Bunlar
dan yalnız biri ©lan azlin maddede zikredilerek
diğerlerinin meskût bırakılması doğru görülmedi
ğinden metinde mevcut olan azil kelimesinin çı
karılarak bu hususunda umumî hükümler daire
sinde cereyanını teminde fayda vardır.
Vekâletnamelere aharı tevkil salâhiyetinin ko
nulabileceği hakkında bir kayit ilâve edilmemesi
nin sebebi de ayni mülâhazaya müstenittir.
Bu esaslar dairesinde ve yeni baştan tanzim
kılman madde metni Umumî Heyetin tasvibine

arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur.
Adliye E. Reisi
M. M.
Kâtip
Çorum
Zonguldak
Konya
Mümr Çağ%l Şinasi Devrin û. Gültekin
Antalya
Balıkesir
Bingöl
Numan Aksoy 0 . Niyazi Burcu Feridun Fikri
Bursa
Erzincan
Gaziantep
Atıf Akgüç
A. Fırat
ö. A. Aksoy
Hatay
Kastamonu
Kayseri
B. S. Kunt
Abidin Binkaya
R. Özsoy
Manisa
Manisa
Sinob
A. Tümer
K. örer
C. Atay
Tokad
Trabzon
8. Atanç
F, A. Barutçu

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ
MADDE 61 — Hazar veya seferde silâh al
tına çağmlan muvazzaf veya ihtiyat erat res
mî ve hususî her türlü işlerinde kendilerini
temsil etmek üzere diledikleri bir şahsı ikinci
fıkrada yazılı hükümler dairesinde tanzim edi
lecek bir vekâletname ile de tevkil edebilirler.
3499 sayılı Avukatlık kanununun bükümleri
mahfuBdur. Şu kadar ki, alâkalı mercilerce, bu
erattan avukatı bulunmayanlar hakkında ken
dilerinin veya mümessillerinin talebi üzerine veya
resen ve Hukuk usulü muhakemeleri kanununun
465 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı şart
aranmaksızın muzahareti adliyeye müteallik hü
kümler tatbik olunur.

Birinci fıkrada yazılı vekâletnameler asker
liğe daveti müteakip ve kıtaya iltihaktan önce
noterler, noterliktoulunrauyanyerlerde sulh
hâkimleri veya vilâyet veya kaza jandarma ko
mutanları ile askerlik şubeleri reisleri ve kıtaya
iltihaktan «onra da askerî adlî hâkimler, bölük
komutanları veya bulundukları müessese âmir
leri tarafından tanzim veya tasdik olunur. Bu
vekâletnameler hiç bir harca ve resme tâbi de
ğildir.
Bu maddeye tevfikan tanzim kılman vekâ
letnamelerin hükümleri eratın terhislerinden ila.
ay sonrasına kadar devam eder.
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