S. Sayısı: n
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna ek
kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri
mazbataları (1/583)
Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni
Esas No. 1/583
Karar No. 59

8 . VIII . 1941

Yüksek Reisliğe
3832 sayılı örfî îdare kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekâ
letince hazırlanarak îera Vekilleri Heyetinin
3 . IIT . 1941 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının Millî
Müdafaa ve Dahiliye encümenleri mazbatalariyle birlikte encümenimize de havale ve tevdi
buyurulması üzerine zikri geçen lâyihanın dör
düncü maddesinin müzakeresi sırasında bu mad
deye örfî îdare Komutanlığına lüzumu kadar
motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları tahsis olu
nacağına dair ilâve edilen fıkranın doğrudan
doğruya 3827 saydı kanunu alâkadar etmekte
olduğu müşahede edilerek Örfî îdare komuta
nına lüzumlu olan vesaitin verilmesi maksadiyle teklif olunan hükmün 3827 sayılı kanuna
ek bir lâyiha halinde tanzimi ittifakla karar
altına alınmıştır. Millî Müdafaa encümeninin
mazbatasında da izah edildiği veçhile Örfî îdare
komutanına tahsis edilmesi istenilen binek oto
mobili bağlı lâyihanın birinci maddesiyle temin
edilmiş bulunmaktadır. Gerek bu makam ve

gerek her örfî îdare mahkemesine tahsis edil
mek istenilen.sepetli motosiklet bu lâyihanın
kanuniyet iktisabı halinde 3827 sayılı kanunla
bir kül teşkil edeceği bedihi olmasına binaen
3827 sayılı kanunun 7 nci maddesinin bu ihtiyaç
ları karşılayacak hükümleri ihtiva etmekte ol
duğu neticesine varılmıştır. Dahilî Nizamname
hükümlerine tevfikan müteakip muamelenin ic
ra buyurulması ricasiyle Yüksek Reisliğe tak
dim olunur.
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Yüksek Reisliğe
Örfi idare kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince ha

zırlanıp Başvekâletin 21 . I I I . 1941 tarih ve
6/1138 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu-

[*] Altıncı devre, ikinci içtima senesinin (263) sayılı basmayazısına

ektir.
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lan kanun lâyihası Millî Müdafaa, Dahiliye ve
Adliye encümenlerince müzakere ve intaç edil
miş ve Adliye encümeni lâyihanın Örfi idare
komutanlığına nakil vasıtası verilmesi hakkında
ki hükmü 3827 sayılı Nakil vasıtaları kanuniyle
alâkalı görerek ayrı bir lâyiha halinde Umumî
Heyete arzeylemiştir. Lâyihanın Umumî Heyet
te müzakeresi sırasında bu lâyihanın bir kere de
encümenimizde tetkiki teklif ve Umumî Heyet
çe nazarı itibare alınarak kabul ve lâyiha en
cümenimize havale buyurulmakla Maliye vekâ
leti namına Bütçe ve Malî kontrol umum müdü
rü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olun
muştur.

şekilde yeniden tanzim edilerek: Umumî Ileyetin tasvibine arzedilmck üzere Yüksek Reisliğe
sunulur.

Örfi idare komutanlığına bir otomobil tahsisi
hakkındaki teklif esas itibariyle encümenimizce
de kabul edilmiş ve İm otomobilin 3827 sayılı ka
nunun iki numaralı cetvele ithali suretiyle lâyi
hanın tadili muvafık görüldüğünden lâyiha bu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİ RİSSİ
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827
ek kanun lâyihası

MADDE 1. — 3832 sayılı Örfî idare kanunu
nun 4, 5, 6, ve 9 ncu maddeleri aşağıda göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir:
Madde 4. — Umumî veya mevziî örfî idare
ilân olunan yerlerde bu kanun hükümlerini tat
bik etmek üzere hazarda Genel kurmay başka
nı ve seferde Başkomutanlık tarafından en az
kolordu komutanlığı yapmış bir veya mütead
dit komutan, örfî idare komutanı olmak üzere
seçilerek Millî Müdafaa vekâletince tâyin mu
amelesi yapılır.
Bu komutanlar refakatine lüzumu kadar
subay ve askerî adli hâkim ve memur verilir.
Her örfî idare komutanına bir makam oto
mobiliyle bir sepetli motosiklet ve her örfî idare
mahkemesine bir sepetli motosikletle bir kam
yonet verilir.

sayılı

kanuna

MADDE 1. — Örfî idare komutanlığına ma
kam hizmetlerinde kullanılmak üzere bir binfb
otomobili tahsis edilir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri
muteberdir.

tarihinden

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

( S. Sayısı : 263 e ek )
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİKİŞİ
Nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek kanun
lâyihası
MADDE 1. — 15 . IV . 1940 tarih ve 3827 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesine bağlı (2) sayılı
cetvele örfî idare komutanlığı için beş sene miadlı ve 2 500 lira bedelli bir otomobil ilâve
edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir.
MADDE 3*. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.

(S. Sayısı : 263 e ek)

