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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tefsirine 
mahal olmadığına dair mazbata kabul edilerek cuma 
günü toplanılmak üzere inikada niahayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Dr. Mazhar Germen İsparta Çanakkale 

Kemal Ünal Ziya Gevher Etili 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1— Askerlik kanununun ceza feslma bir madde 

ilâvesine dair kanun lâyihası (T/432) (Millî Müda
faa encümenine) 

2 — Dahiliye memurlarından bir kısmının tah
didi sinlerine dair 2169 sayılı kanunun tadili hak
kında kanun lâyihası (1/433) (Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

3 — Türkiye - Belçika ticaret ve takas itilâfna-
meleri ile bunlara müzeyyel anlaşmanın temdidi hak-

BAŞKAN — Ruznameye devanı ediyoruz. 

1 —• Tokad mebusu Nâzım Poroyun, Arzuhal 
encümeninin 29 - IV - 19-10 tarihli haftalık karar 
reelvcimdeki 1111 sayılı kararın Umumî Heyette 
müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası (4/17) [1] 

[1] 195 sayılı basmayeızı zabtın sonundadır. 

kında kanım lâyihası (1/434) (Hariciye ve İktısad 
encümenlerine) 

Mazbatalar 

4 — Şark menatıkı dahilinde muhtaç züraa tevzi 
edilecek araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şü
mulü sahasının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, İskân kanunu Muvakkat, 
Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbataları (3/148) 
(Ruznameye) 

NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; Arzuhal encümeninin, huzuru âliniz
de müzakeresini tekrar rica ettiğim mazbatasm-
daki bu mesele, fecaati ve netayici itibarile 
nazarı dikkate alınmağa lâyik olduğu içindir ki 
bu kürsüye gelmiş ve sizi tasdi etmiş bulunuyo
rum. Mesele nedir? Meseleyi izah için, bu 
işin Arzuhal encümeninde mevcud dosyasında 
okuduğum, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle-

B Î R İ N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTİBLER : Kemal Ünal (İsparta), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 

1 — Siird mebusu llulki Aydının vefat etti
ğine dair Başvekâlet tezkeresi. 

BAŞKAN 
Okutuyorum. 

Başvekâlet tezkeresi vardır. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Siird mebusu Hulki Aydının 4 - 6 - 1940 tari

hinde Ankara numune hastahanesinde vefat et-

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

miş olduğu Dahiliye vekilliğinden bildirilmiştir. 
Arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hatırasını tebci-
len bir dakika ayakta sükût edilmesini rica 
ederim. 

(Bir dakika ayakta sükût edildi) 
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tinin bir tezkeresinin kopyasını aldım. Pek 
uzun ve sizi yorucu değildir. Müsaadenizle bu 
tezkereyi okuyacağım. Bu tezkere benim izah 
edeceğim şekilden daha mükemmel bir surette 
meseleyi izah ve hulâsa etmektedir. 

Büyük Millet Mecüsi Arzuhal encümeni 
Reisliğine 

24 haziran İ937 ve 37692/34 sayılı yazını
za cevabdır. 

Eesneli Dilâver tarafından B. M. Meclisi 
Yüksek Riyasetine takdim edilib encümenler 
riyasetinden vekâletimize tevdi buyuruimuş olan 
dilek kâğıdına ilişik olarak gönderildi. Dilâve-
rin üzerinde hak iddia ettiği bahçeler kendisine 
1928 senesinde adi iskân suretile verilmiş ve 
Dilâver de bu bahçeleri aldıktan sonra emek ve 
masraf yapmak suretile bunları imar ve ihya et

miştir. Dilâvere verilen ve bunun tarafından emek 
ve masraf yapılarak imar ve ihya edilen bu bah
çeler sonradan Kesriye mübadillerinden Recai ve 
ortakları namlarına teffiz edilerek bunlar namı
na tapuya rabtedilmiş ve bu şekilde bahis mev
zuu bahçeler Dilâverin elinden çıkmıştır. i 

Bu haksız muameleye maruz kalan ve bun- | 
dan teessür duyan Dilâver de mütefevviz müba- i 
dillerinden birini katlederek 22 sene müddetle | 
mahkûm olmuştur. Bu haksız muamele, Dilâve- I 
rin çok haklı müracaatına rağmen bir türlü tas- ı 
hih edilmemiş ve en nihayet mütefevviz müba
dillerin bu malları başkalarına satmalarına mey- I 
dan bırakılmıştır. ! 

İskân işlerinin vekâletimize devrini mütea- j 
kib vekâletimizce bu iş çok esaslı bir şekilde ted-
kik mevzuu olmuş, yapılan tedkikat neticesinde 
Dilâverin mağdur edildiği ve Kesriyeli Recai ve i 
ortaklarının mübadillikle bir alâkaları olmadığı | 
halde külliyetli mikdarda mal tefevvüz ettikleri 
anlaşılarak mütefevviz malların istirdadı Ordu | 
vilâyetine yazılmış ve Ordu vilâyeti teffiz ko- I 
misyonunca da mütefevviz malların istirdadına 
karar verilerek Hazinece mütefevvizler aleyhi
ne açılacak davaya esas olmak üzere teffiz ko
misyonunca verilen kararın tasdikli bir sureti 
vilâyet defterdarlığına tevdi edilmiş ise de Dilâ- | 
vere bidayeten tahsis edilen ve sonradan Recai j 
ve ortaklarına teffiz edilen bu bahçelerin bun- | 
lar tarafından başkalarına satılması üzerine bu i 
malların Dilâvere iadesine kanunen imkân bu- | 
lunamamıştır. I 

Dilâverin Ordu vilâyeti dahilinde yerleşti- j 
rilmesi vekâletimizce mahzurlu görülerek bunun | 
Balıkesir vilâyetinin Erdek kazası dahilinde is- | 
kânı tensib edilmiş ve bu kazanın Harmanlı j 
köyünde muhacir iskân edilmek üzere Hatice 
Akalından istimlâk edilen tarlalardan elli deka- j 
rmm Dilâver ve ailesi namına tahsisi ve temliki j 
hususu bu kere Balıkesir vilâyetine yazılarak ı 
senelerdenberi devam eden bu iş de bu şekilde | 
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i ikmal ve intaç edilmiştir. 
I Saygılarımla arzederim. 
I S. ve İ. M. Vekili 

Dr. H. Alataş 
| Tarihi 9 - VIII - 1939 dur. Şimdi bu tezke

renin vuzuh ve belâgati karşısında söyliyecek 
fazla bir söz bulamıyorum. Tekrar hulâsa et
miş olmak için iki kelime ile söyliyeyim ki; Di
lâver namında biri muhacir olarak gelmiş, iskân 
kanunu mucibince de iskânı adi şeklinde kendi
sine fındık bahçesi verilmiş. Üç sene kadar bir 
müddet bu tarlaları imar ve ihya etmiş. Çünkü 
bu arazi gayet çorakmış. Hakikaten vekâletin 
de tasdik ve kabul ettiği veçhile para sarfederek 
imar etmiş, fakat bir türlü tapusunu alamamış. 
Bu sefer diğer mübadiller ortaya çıkmış ve bun
lar allem, kallem ederek bu tarlaları almış, ta
puya rabtetmişler. Dilâver bu hareketten mü-
tehevvir ve müteheyyiç olarak bunlardan birisi
ni öldürmüş. Maktul mezara, Dilâver de hapse 
atılmış, 24 seneye mahkûm edilmiş. Okudu
ğum mazbatadan anladığıma göre tekrar yapı
lan müracaatları üzerine vekâlet bunu ehemmi
yetle nazarı dikkate almış, mahalline şiddetli 
emirler vermiş, fakat bu emirler hiç bir veç
hile infaz edilememiş. Nihayet tarlalar 
yeni mütefevvizlerin, Recai ile ortakların elin
de kalmış, fakat bunların da bu malı almağa 
hakları olmadığı anlaşılmış. Bunlar yani tarla
ları Hükümeti iğfal ederek, hile ve desais kul
lanarak almışlar. Bundan sonra bu tarlaları 
satmışlar, ellerinden çıkarmışlar. Bilâhara ha
piste olmakla beraber mütemadiyen müracaat 
ettiği için Dilâverin istidası Meclise kadar gel
miş. Nihayet Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti 'aynı mevkide bulunması doğru değildir 
diye Dilâvere Balıkesirde bir takım tarlalar 
vermiş. Tabiî kendisi orada değildir, hapiste
dir; fakat ailesi belki bu tarlalardan istifade 
edecektir. 

Bu malûmatı aldıktan sonra hepinizin hissi
ne ve fikrine tercüman olarak bir takım sualler 
sormak lâzım geliyor: 

Evvelâ Dilâvere bu fındık tarlaları verildik
ten sonra niçin iskânı adi suretile verilen bu 
tarlaları tapuya reptedmemişler? 

Bilâhare ne suretle bu Kesriyeli Recai ve 
ortakları Dilâverin elinden bu yerleri alabil
mişler? Teffiz komisyonu buna nasıl razı olmuş? 

Ondan sonra bu tarlalar Kesriyeli Recai ve 
ortaklarına verilirken, içimizde bir çok müba
dil vardır, pek iyi bilirler ellerinde vaktile bı
raktıkları yerlerin tapuları olmak ve eğer bu 
tapu bulunmazsa mevsuk ve itimada lâyik ba
zı zevatın imzalarile verilmiş beyannameler bu
lunması ve bunların Hükümetçe tayin edilmiş 
usul ve eşkâl dairesinde tesbit edilmesi lâzım
dır. Bunlar yapılmış mıdır? Ordu vilâyetinde 
teffiz komisyonunun bu tarlaları Dilâverin 
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elinden alıb başkalarına vermek için bir takım 
vesaike istinad etmesi lâzımdır. Eğer böyle bir 
vesaik varsa bunlar sahtedir. Bu sahtekârlığı 
yalnız Recai ve ortakları mı yapmıştır. Yoksa 
teffiz komisyonunun da bunda medhali var 
mıdır? 

Nihayet bu tarlalar Recai ve ortaklarına ve
rildikten sonra Dilâverin temadi eden şikâyet
leri üzerine Dahiliye vekâletinden bu hususta 
verilen emirlerin hiç birisi mahallinde infaz 
edilmemiştir. Müstedi Dilâver stidasmda bağı
rıyor diyor ki; Dahiliye vekâleti meseleyi nazarı 
dikkate aldı fakat benim dosyamı ortadan kal
dıran meçhul bir el vardır. Bu elin sahibi bu 
gün Ordu valâyeti encümen başkâtibidir. Bir 
katle badi olan bir ailenin hattâ iki ailenin 
sönmesine sebeb olan bu tarlaları almış bulu
nan Recai ve ortaklarının bu işe hakları olma
dığı anlaşılıyor. Fakat bunlar daha önceden 
bu neticeyi anladıkları cihetle bu tarlaları elle-
lerinden çıkarıyorlar, satryorlar, tedavülü eyadi 
oluyor. Şimdi Sıhhat vekâletinin bu tezkeresin
den anlıyoruz ki - kanunu medenimizin istinad 
ettiği en belli başlı esaslardan birisi hüsnü niyet
tir - bu' tarlaları yeni alanlar hüsnü niyet sa
hibi oldukları için kanunen haklarında bir şey 
yapamayız diyorlar. Bu denebilir. Fakat acaba 
Recai ve ortaklarının bu tarlaları sahtekârlıkla 
ellerine geçirmiş bulunmaları hasebile haklarım
da cezaî takibat yapılamaz mı yapılmış mı, 
yapılmamış mı, bilmiyorum ve nihayet teffiz ko
misyonu ve bu mağdur Dilâverin mütemadiyen 
feryad ettiği encümen başkâtibi kimse onun hak
kında da takibat yapılmış mıdır? ve bu bu tar
laları satıp parasını cebine indiren Recai ve or
taklarının bu paralar üzerinde oturmalarına ce
vaz var mıdır? Bu paralar için cezaî takibat hari
cinde hukukî bir takibat yapılamaz mı? Bütün 
bunlar şüphesiz meseleyi anladıktan sonra hepi
nizin aklından geçen suallerdir ve zannederim 
ki bu suali irad etmekle hissiyatınıza tercüman 
olunyorum. 

Arzuhal encümenine bu meselede hiç bir sua
lim yoktur. Tabiî encümen bir dosya çıkardım 
diye mesud ve şadan ve mademki Dilâvere Balı-
kesirde 50 dönümlük yer verilmiştir ve mesele 
gayet ahsen bir şekilde halledilmiştir, bizim de 
bundan başka yapacak bir işimiz yok diyor. Fakat 
zannederim ki Meclisi Âli böyle düşünmüyor. 
Bu iş Meclisi Âliden geçiyor. Onun için Mec
lisi Âlinizin eğer bu işte bazı gizli noktalar var
sa her halde bunları öğrenmesi icab eder ka
naatindeyim ve şuna da eminim ki Hükümeti
miz bu hususta tahkikat yapmaktadır. Bunu 
bırakmamıştır. Bunun içindir ki Dahiliye veki
linin, ve Sıhhiye vekilinin bu hususta Meclisi 
Âliyi tenvir etmelerini rica ederim. îcab ederse 
bu hususta bir de takrir vereceğim. 

SIHHÎYE V. HULÛSÎ ALATAŞ (Aydın) — 
Resneli Dilâver işi Nâzım Poroy arkadaşımızın 
hikâye ettiği tarzda acıklı bir faciadır. Vekâle
timiz bu işe muttali olduktan sonra bu davanın 
peşini bırakmamıştır. Burada iki türlü haksız
lık vardır. Birincisi verilmiş olan malın geri 
alınmış olması, ikincisi de yapılan takibatın 
tamamlanmış olmamasıdır. Yanlış teffiz mua
melâtından dolayı bu iş devam edib gitmekte
dir. Diğer taraftan da bu adamın tahsis edil
miş olan iskânı adi vaziyetini tashih etmek lâ
zımdı. Ordu vilâyeti ile muhabere ettik. Beledi
ye reisini öldürmesi dolayısile tekrar burada 
iskân edilmesi inzibat noktai nazarından uygun 
olmıyacaktır, dedi iskân mahallini Balıkesire 
tahvil etmek suretile bu safhayı ikmal etmiş 
bulunuyoruz. Fakat diğer muamelât devam et
mektedir; ikmal edilmiş değildir. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Teşekkür ede
rim. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN 
(Ordu) — Efendim; dahilî nizamnamenin 57 nci 
maddesinde, malûmu ihsanınız, Arzuhal encü
meni kararlarının Heyeti Umumiyede müzake
resi arzu olunduğu zaman Arzuhal encümenince 
bu müzakeresi istenilen işin yeniden tedkik ve 
bir karara bağlanması mecburiyeti vardır. An
cak bu birinci kararın Heyeti Umumiyede mü
zakeresi lüzumunu tahriren bildiren mebus ar
kadaşın, hangi sebebten dolayı bu arzuhalin, 
bu işin Umumî Heyette müzakeresi lâzım gele
ceğini tasrih etmesi mecburiyeti hakkında ni
zamnamede bir sarahat olmadığından, alelitlak 
filân tarih ve filân numaralı kararın Umumî 
Heyette müzakeresini isterim, denilmektedir. 
Bu vaziyette Arzuhal encümeni de esas itirazın 
neye matuf olduğunu bilmeyerek ayni kararı ye
niden tedkik ediyor ve yeni bir karara bağlıyor. 
Bu işe dair Arzuhal encümeninin verdiği ilk ka
rar tayini muameleye lüzum olmadığı, şeklinde 
idi. İtiraz üzerine işi yine encümende tezekkür 
ettik ve hakikaten değiştirilecek bir nokta bu
lunmadığı için eski kararımızda İsrar ettik. Bu 
itibarla bendeniz Ordu mebusu sıfatile arkada
şımız Nâzım beyin suallerine cevab verebilirim. 
Fakat mazbata muharriri sıfatile bu suallere 
cevab vermeme imkân yoktur. Arzettiğim gibi 
Ordu mebusu sıfatile arkadaşımın suallerine 
ayrı ayrı cevab verebilirim. Çünkü hâdise o 
memlekette, yanımda cereyan etmiştir. Bu iti
barla bu suallere cevab verebilmek imkânı ta-
hassül etmiş olabilir. 

Yoksa bu buyurdukları şeye imkân var mı
dır, nereden öğrenib de nereden cevab vere
ceğim? Şimdi suallerine cevab vereyim : Res
neli Dilâver iskânı adi suretile kendisine gös
terilen yeri imara başlamış. Fakat vali ken
disine bu yeri... 

ALİ ZIRH (Rize) — Vali kimdir? 
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1 : 67 İ4-Ö-1940 O : İ 
HAMDİ SAKLAN (Devamla) — Ali Ke

mali ismindeki vali. Eu yeri kendisine verme
ğe taraftar olmamış. Aralarında çok uzun 
boylu münakaşalar devam etmiş, ihtilâflar 
devam etmiş, en nihayet Dahiliye vekâletin
den istihsal etmiş olduğu bir emirle kendisi
ne tahsis edilen yerin verilmesini tekrar iste
miş. Fakat vali yine vermemiş. Bu sefer vali 
bu yeri Recai isminde diğer bir mübadile ver
miştir. Hatta bu mübadili vurmuş filân gibi 
sözler geçmiştir amma hâdise böyle olmamış
tır. Halk Partisi ve belediye reisi oları zatı 
vurmuştur. Orduda bir çok cinayetler olmuş
tur, fakat böylesi tekerrür etmiş değildir. 

Eu yer Recai isminde bir zata verilmiş, 
amma Dilâverin hakkı tekaddüm edermiş, 
Recai müstahak değilmiş. Bunlar iskâna aid 
şeylerdir. Bunlar hakkında uzun boylu maru
zatta bulunmağa lüzum yoktur. Evvelâ tah
sis muamelesi yapılıyor, teffiz ediliyor, on
dan sonra tapuca tescil ediliyor. Bu muame
leler senelere mütevakkıftır. İşte Dilâver, ken
disine vaktile tahsis edilen ve fakat tescili 
yapılamıyan bu tarlanın kendisine aid oldu
ğunu ileri sürmüş ve bir gün hem valiyi, hem 
belediye reisini ve hem de bu bahçenin mah
sulünü yediemin sıfatile toplamağa memur 
edilen Yusuf Beyi vurmağı kasdetmiş, taban
casını almış, bu üç şahsı takibe başlamış. Va
liyi görmüş, önüne polis çıkmış, Recai Bey 
zaten kaçmış, en nihayet bu işde doğrudan 
doğruya yediadil sıfatile, müstahakkı kimse 
hakkını ona vermekle mükellef olan zavallı bir 
vatandaşı yolun ortasında, . Karadağ tabanca
sını çekmiş, bir defa ateş etmiş, yere sermiş, 
ayağa kalkıp, yeter dediği zaman, daha öl
medin mi, demiş bir daha atmış, jandarma po
lis kaçmış, adam tabancası elinde polis kara
koluna gitmiş, maatteessüf polis karakolunda-
ki neferler bile kaçmış, Orada, ben size ta
arruza değil teslim olmağa geldim, demiş. 
Yusuf Bey orada çok sevilmiş, ilk müdafaai 
hukuk teşkilâtını yapmış, Halk Partisinin 
mümessili bir adamdır. Günlerce matemi tu
tulmuş, bir hafta kahvelerde tavla bile oy
nanmamış, hatta polise taarruz vaki olmuş, 
memlekette mühim bir inzibat hâdisesi meyda
na gelmiştir. Dilâver muhafaza altında muha
keme edilmiş, 24 seneye mahkûm olmuştur. 
Orada ikameti de artık doğru görülmemiş, To
kada, Ankaraya, Kütahyaya nakledilmiş, bu 
suretle hâdise bitmiştir. Biz, işi arzettiğim ka
naldan değil, Sıhhat vekâletinin vermiş oldu
ğu karara göre, bidayette haksızlık yapılmış
sa da bilâhare kendisine bir yer tahsis edil
mesini muvafık gördük. Binaenaleyh ortada 
tayini muameleye mahal yoktur. Recaiye tah
sis edilen malın iadesi hakkındaki dava el-
yevm derdesti muhakemedir. Bu, nihayet ka-
nunuî bir meseledir, tekemmül edecektir. Asıl 

ortada mağdur olan Yusuf isminde bir vatan
daştır. Dilâver en nihayet orada iskân edil
memişte başka yerde iskân edilmiştir. Bu ba
kımdan haksızlık, Nâzım Poroy arkadaşımın 
dediği gibi, izam edilecek mahiyette değildir. 

İSMAİL KEMÂL ALPSAR (Çorum) — 
Vali ne olmuş? 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Onu kaldır
dılar. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — O ka
dar mı? Asıl mücrim vali, bu kadar cürme 
sebebiyet veren o. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Bendeniz, za
ten bu meselenin Arzuhal encümeni ile mü
zakereye müsaid bir mesele olmadığını ken
dim söyledim, Arzuhal encümeni ile müzake
re açmak arzusunu izhar etmedim. Bey arka
daşımızın malûmatı varmış, lütuf buyurdular, 
tenevvür ettik. Yalnız, Nâzım Poroyun dediği 
gibi, mesele izam edilecek mahiyette değildir, 
demesi beni rencide etti. Rencide kelimesi bel
ki teessürümü ifade bile edemez. Arkadaşlar, 
iki tarla birine veriliyor, tapuya raptedilmi
yor, niçin? Usulü varmış, falanmıs. Elinden 
kolayca alıyorlar, niçin? Hakkı olmayan biri
sine vermek için. Elinden alman bu adam üç 
sene çalışıyor, para ve emek sarfediyor. Bu 
vaziyet üzerine tehevvüre kapılıyor, birisini 
katlediyor. Tabiî bu, menfur bir harekettir. 
Birini katlediyor ve kendisi de berbat oluyor. 
İzam edilecek mesele bu olmaz da hangisi 
olur? İş Arzuhal encümeninden geçiyor. Bu 
encümendeki arkadaşlar, bunu niye sual mev
zuu itihaz etmediler, diye izharı teessür ettim. 
Arzuhal encümeni, bir çok meselede olduğu 
gibi, bu meselede de mesud ve şadan, tayini 
muameleye mahal yoktur, diyor. Dilâver mağ
durdur amma kendisine şu tarlalar verilmiş 
ve mesele hallolunmuştur, diye işi tatlı bir ka
rara bağlamıştır. Bu karar Meclisinizden geç
miş, tasvibinize iktiran eder bir vaziyete gel
miştir. Bu feci hâdise ne şekilde olmuş, tah
kikat yapılmış mıdır, diye Meclisi Âli incele
mek istemez mi? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Mevzu, şi
kâyet mevzuudur. Adam şikâyet ediyor, iskâ
nı adi suretile bana verilen bu yeri vali geri 
aldı, mübadil olmayan Recai adında birine 
verdi, diyor. Arzuhal encümeninin asıl vasfı, 
Teşkilâtı esasiyemize göre, şikâyet encümeni
dir. Mademki ortada bir şikâyet vardır, encü
menin bunu tedkik etmesi lâzımdır. Vali ile 
Recainin yapmış olduğu haksız muameleden 
dolayı encümen tahkikat ve mazbata yapmış 
mıdır? Bunu soruyorum. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or
du) — Sıhhat vekâleti bu şahıs hakkında yapı
lan haksız muameleden bahsediyor ve bunun da 
tashih edildiğini resmen encümene bildiriyor. 
Fakat Recaiye bu yerin haksız olarak verüdi-
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ğinden ve mutlaka kanunen alınması lâzım gel
diğinden bahsedilmek suretile ortaya atılan id
dia en nihayet bir dava mevzuudur. Bu da mah
kemeye aksetmiştir. Binaenaleyh mahkeme ha
kikaten neticede Recaiye tahsis edilen yeri, 
haksız olarak tahsis edildiğine kani olursa, on
dan alarak Hazineye verir. Fakat haksızlığa 
maruz kaldığı iddia edilen Dilâvere Balıkesirde 
yer verilmek suretile haksızlık telâfi edilmiştir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Fakat hak
sızlık yüzünden adam mahvolmuş, katil olmuş. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (De
vamla) — Amma katilin ailesi de hakkını almış
tır. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Maz
batayı yüksek reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

DURAK SAKARYA ( Gümüşane ) — Neyi 
kabul ediyoruz? 

2 — Eylül: İkinci teşrin 1939 aylarına aid ra
porun 3 neü fıkrası hakkında Maliye encümeni 
mazbatası (3/197) [1] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında söz isteyen 
var mı? 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Bir defa bizim 
Maliye encümeni «Hesab divanı» diye bir şey 
çıkarmıştır. Teşkilâtı esasiye kanununda mev-
cud olan bir unvanı tebdil etmeğe Maliye encü
meninin hakkı yoktur. Bu, bir. 

ikincisi de; encümen mazbata muharriri ar
kadaştan soruyorum, ittihaz ettikleri mukarre-
rat, tefsir mahiyetinde midir, değil midir? Yani 
namzedliğin memurluk sayılmıyacağma dair olan 
kanunun hükmüne tevfikan verilmiş bir karar 
mıdır? Yoksa namzedliğin memuriyetten adde
dilmesi hakkında umumî bir tefsir mahiyeti var 
mıdır? Lütfen izah etsinler. 

MALİYE E. M. M. KEMALETTİN KAMU 
(Rize) — Arkadaşlar, Divanı muhasebatın is
mi üzerindeki mütaleaları hususunda Refik İn
ce ile tamamen mutabıkım. Bu bana aid olma
yan bir zühul eseridir, af dilerim. 

Mazbatada namzedlik zamanının memuri
yetten addedilmesi hakkında umumî bir tefsir 
mahiyeti var mıdır diye sordular. Kabul buy-
rulur ki bu divanı muhasebat raporu ile teklif 
edilmiş bir meseledir ve aşağı yukarı muayyen 
bir hâdiseye münhasır olmak üzere mutalea 
edilmesi lâzımgelen bir vakadır. Divanı muha
sebat raporları üzerinde Meclisde cereyan ede
cek müzakereler neticesinde verilecek kararla
rın mahiyet ve şümulü hakkında Sırrı Day ar
kadaşımızın takriri üzerine ittihaz edilmek 
üzere bulunan karar bu günlerde Meclisi âliye ; 
arzedilecektir. Burada sadece İnhisar idaresi 
memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2921 nu- j 

[ l j 71 saydı hasmayazıya ek zabün sorumda
dır. 

! maralı kanuna aid bir mesele olarak ve yalnız 
| bu kanunun çerçevesi içinde muteber olmak 
| üzere bir tefsir de sayılabilir. Arzedeceğim ci

het bundan ibarettir. 
REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; defa-

atla mevzubalıs olan bir mesele tekrar inşa-
; allah yakında hallolunacaksa Meclisi âli bu 

gibi müteferri işlerin husule getirdiği münaka
şa ve mübahase mevzularından kurtulmuş ola
caktır. Bir defa Muhasebe divanının tashihini 

i teşekkürle kabul ederim. İkincisi; Divanı mu
hasebat encümeninin ittihaz ettiği bu kararı 
biz Maliye encümenine niçin gönderdik? Bu
nun hikmeti vardır. Divanı muhasebat encüme
ninin ittihaz ettiği kararda, namzedliklerin me
muriyetten sayılmıyacağma dair bir zihniyetle 
bu dava edenin hakkı olmıyacağma karar ve
rilmiş, sonra Karamursal arkadaşımız bunun 
doğru olmadığını iddia etmiş. 

Şimdi bir prensib: Divanı muhasebat encü
meni karar vermiş Karamursal arkadaşımız 
bunun doğru olmadığını söylüyor. Bu suretle 
Meclisi âlide bir münakaşa kapusu açılıyor. Bu 
mevzua göre, İnhisarlar idaresinde namzedlik 
de geçen müddetler memuriyetten sayılır mı? 
Sayılmaz mı? Şimdi Maliye encümeni, gerek 
Divanı muhasebat heyeti umumiyesinde ve ge
rek Divanı muhasebat encümeninde verilmiş 
olan karar doğru değildir, Karamursal arka
daşımızın noktai nazarı doğrudur, binaenaleyh 
namsedlikler de memuriyetten sayılır, tekaüd-
lüğün de bunun üzerinden hesab edilmesi lâ
zım gelir, diyor. 

İşte namzedliğin memuriyetten sayılacağına 
aid olan noktai nazar, Maliye encümeni maz
bata muharriri arkadaşın dediği gibi, bu dava
ya münhasır olamaz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden çıkan kararlar hususî mahiyette 
olamaz. O kararlar mutlaka emsali için mabihüt-
tatbik bir mevzudur. Bu bakımdan bence bu 
şekilde karar mahiyetinde kalmasına imkân 
yoktur. Nerede kaldı ki emsal olacağına ve mev-
cud kanunlardan şu mana çıkarılması lâzım gele
ceğine göre, mesele mahiyet itibarile bir tefsir 
mevzuudur. Onun için bu, tefsir edilmeli ve 
umumî mahiyette tatbik edilmelidir. 

KEMALETTİN KAMU (Rize) — Efendim; 
Refik İnce arkadaşımızla aramızda daha evvel 
çok esaslı surette Maliye encümeni huzurunda 
konuşmuş olduğumuz bir bahsi şemdiden burada 
müzakere sahasına getirmek istemiyorum. Di
vanı muhasebat raporlarının ihtiva ettiği mese
leler üzerinde bilhassa tekaüd hükümleri hak
kında Büyük Mecliste cereyan eden müzakereler 
neticesinde veya sadece Divanı muhasebat encü
meninin kararlarını tasvib suretile ittihaz edil
miş olan kararların mahiyet ve şümulü hakkında 
demin arzettiğim gibi bir takrir vardır ve bu 
takrir Trabzon mebusu Sırrı Dayın takriridir. İn
taç edilip Heyeti Umumiyeye geldiği vakit bu 
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kararların tefsir mahiyetinde olup olmadığını o 
zaman Meclisi Âli tayin buyuracaktır. Biz bu 
husustaki mütalealarımızı da o zaman arzedece-
ğiz. Yalnız bu hâdiseye münhasır olmak lüzu
mundan bahsederken şu noktayı göz önünde bu
lundurmak isterim: (Her hangi tefsir talebinin, 
usulü dairesinde taallûk ettiği kanunun geçtiği 
encümenlerden geçerek), o encümenlerin müta-
leaları alınarak Heyeti umumiyeye gelmesi, mü
zakere ve karara raptedilmesi lâzımdır ki umum 
için kabili tatbik bir tefsir mahiyetini haiz olsun. 

Bu nevi kararlara gelince; falan zatin, filan 
idareden aldığı maaş hakkında yapılan tahsis 
muamelesini tashih sadedinde alınımş olan bir 
kararın elbette ki o tahsise münhasır olması lâ-
zımgelir. Bunun haricinde, mümasil ahvalde is
ter istemez alâkadarlar takdir ve içtihadlarmı < 
elbette Büyük Meclisin kararlarına tevfik eder- : 
ler. Fakat bu usulü dairesinde bir tefsir demek : 

değildir. Bu bakımdan maruzatta bulunduk. I 
Kararımızı sadece 2921 numaralı kanunun İnhi
sar memurlarının namsedlikîerine münhasır kal
mak şartile bir tefsir sayabileceklerini de bu ba- i 
kundan ilâve etmiş bulunpyorum. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Encümen mazba- ; 
tasmdaki ufak bir fıkrayı okumak meselenin | 
çetinliğini gösterir. 

1683 numaralı Devlet memurlarına aid te- i 
kaüd kanunu ile memurin kanunu umumisinde-
ki hükümlere intibak ettirilerek muameleye tâbi 
tutulmaları kanunların sarih hükümlerine mu- ' 
gayir olub madelete uymıyacağına binaen İn
hisar idaresinin noktai nazarı dahilinde ve Ziya : 
Karamursalm müdafaası esasına müsteniden adı I 
geçen Hasan Ziya Acarın ailesine verilecek taz- i 
minatın hesabında namzedlikle geçen müddeti- ı 
nin dahi nazara alınması muvafık olacağına it- j 
tifakla karar verilmekle Yüksek Reisliğe su- j 
nuldu, deniyor. | 

Şimdi Divanı muhasebatın heyeti umumiye- i 
sile Divanı muhasebat encümeni iki esasta yürü- j 
müş ve 1683 numaralı tekaüd kanununu açmış, j 
ondan sonra memurin kanununu açmış, bu iki j 
kanunda mevcud hükümlere göre, namzedlikle i 
geçen müddetin tekaüdlük hesabında dahil olmı- \ 
yacağma karar vermiş. Şimdi bunun aksini id- j 
dia eden bir İnhisarlar idaresi var, bir de Kara- j 
mursal arkadaşımız, bir de Maliye encümeni. O 
halde davanın mevzuu, Hasan Ziya Acar, Hü
seyin Ali Karaca değildir. Davanın mevzuu, | 
İnhisarlar idaresinde namzedlikle geçen müdde- j 
tin veya alelitlak namzedlikle gecen memuri
yet tekaüdlük hesabında nazarı itibare alınır 
mı alınmaz mı davasıdır. Bu, doğrudan doğru
ya bir tesis mevzuudur, yahud tefsir mevzuu
dur. Bu şekilde zate mahsus bir hal şeklile me
sele halledilir mi rica ederim? Muhterem heyeti
nizden rica ediyorum, mesele tedkik edilsin, he
yeti umumiyeye teşmile ve herkes için düstur | 
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I ittihaz etmeğe lâyik ise, ya metin halinde; ya

hud tefsir halinde çıkaralım. Bu hususta bir 
takrir veriyorum, bu esas dahilinde tedkik edil
mek üzere mazbatayı encümene iade edelim. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu iş böyle umumî mahiyet arzetmekte 
ise ve mümasil hâdisatta da tatbik edilecekse, ki 
Eemalettin Kamu arkadaşımızın beyanatı bu 
merkezdedir, sarfiyata taallûku itibarile Bütçe 
encümeninden geçmesi zaruridir, bu takrir ka
bul edilmezse bile Bütçe encümeni istiyor. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebebe binaen mesele şümullü 

bir manayı ihtiva ettiğine göre bir tefsir mev
zuu görünmektedir. İş bu bakımdan tedkik 
edilmek üzere mazbatanın yine Maliye encüme
nine havalesini teklif ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

REFÎK İNCE (Manisa) — Maliye ve Bütçe 
encümenlerine. 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Mazbatayı Maliye ve Bütçe encümenlerine 
havale ediyoruz. 

3 - îsîarıbul mebusu Ziya Karamürsellin, Ar
zuhal oıcinileninin 1 - XII - 1939 tarihli Haftalık 
/.•arar a-el velin ele/d 350 ve 389 sayılı kararların 
e'mınnî Heyette müzakeresine dair takriri ve Ar
zuhal oıcihneni mzubataları (1/9) \i\ 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Arzu
hal encümeninden verilib Yüksek heyetinizde 
münakaşasını istemiş olduğum 350 numaralı ka
rarın mahiyeti şudur: 

Enver Türksal namında asker bir vatandaş 
millî mücadelede ifa ettiği fevkalâde hizmetlere 
mükâfaten ve 400 numaralı kanunun kendisine 
bahşettiği salâhiyete istinaden bir derece terfi-
ini Meclisi Âliye müracaatla taleb etmiş. Arzu
hal encümeni lâzım gelen tedkikatı icra ettikten 
ve Millî Müdafaa encümeninin müsbet şekilde 
mütaleasmı aldıktan sonra bn. vatandaşın tale
binde haldi olduğuna kani olmuş ve bir derece 
terfiine karar vermiş ve karar da kesbi katğiyet 
etmiş. Karar bu gibi mesailin Askerî temyiz 
mahkemesine intikaline dair olan kanundan ev
vel ittihaz edilmiştir. Bunun üzerine Millî Mü
dafaa vekâleti bu vatanda?! binbaşılığa terfi 
etmiş, fakat bu gibi terfi edilenlere verilen far
kı maaşı vermediğinden dolayı Enver Türksal 
Askerî temyiz mahkemesine müracaat eylemiş
tir. Temyiz mahkemesi esau kararın Meclisi 
Âliden verilmiş olmasına mebni bu kararın tav-

[1] 199 sayılı basmayan zabtın sanandadır. 
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zihi mahiyetinde olan talebin tedkik ve halli 
için yine Meclisi Âliye müracaat etmesine karar 
vermiş ve bu suretle mahkeme, Meclisi Âlinin hu
kukuna ve hâkimiyetine hürmet göstermiştir. 
Şurasını arzedeyim ki; bendenizce mahkemei 
temyiz işin esasına taallûk eden bir karar ver
miş olsaydı, tavzih kararının Meclise aid olma
sına mebni, salâyetinin hududunu aşmış olacak
tı. Enver Türksal bunun üzerine Meclisi Âliye 
müracaatla temyiz mahkemesinin kararından 
bahsederek tavzih kararı istemiştir. Arzuhal en
cümeni keyfiyeti Millî Müdafaa vekâletinden 
sormuş, vekâlet cereyan eden muameleyi uzun 
uzadıya hikâye ettikten sonra istenilen farkı 
maaşın verilmesi Meclisin tavzih kararma va
beste olduğunu beyan etmiştir. Arzuhal encü
meni ise vekâletin cevabını aynen yazdıktan 
sonra şu yolda bir karar veriyor: «İcabı görü
şüldü, mahiyeti meseleye ve neticei talebe göre 
Müdafaai Milliye vekâletinin cevabının müste-
diye anlatılmasına ve tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.» 

Halbuki Müdafaai Milliye vekâleti, Temyiz 
mahkemesinin noktai nazarını teyiden Türksa-
lm istediği maaş farkının verilmesi Meclis kara
rına vabestedir diyor. Şu halde vekâletten ve
rilen cevabın müstediye anlatılmasına karar ve
rildi demenin mânası nedir? Vekâletin cevabını 
müstediye anlatmağa karar verildi demek, bin-
netice mahkemenin kararını ve vekâletin işarını 
kabul etmek, yani maa,ş farkının verilmesi Mec
lisin tavzih kararma vabestedir demek değil 
mdir? O halde Meclisi Âlinin bir elemanı olan 
encümen kanaat ve kararı hilâfına ne için bu 
işe bakmıyor? Yani hem vekâletin ve mahke
menin Meclisin tavzih kararını vermesi lâzım
dır hükmünde olan noktai nazarını kabul et̂  
mis oluyor, hem de meseleyi tedkik etmeyerek 
alelacaib bir kararla işi başından atıyor. Meclis 
namına hareket eden bir encümenin bu yolda 
karar vermesini bendeniz doğru görmedim. 
Bundan başka mademki Temyiz mahkemesinin, 
tavzih kararının Meclisten verilmesine dair bir 
kararı mevcuddur ve mademki Temyiz mahke
mesinin kararları katği ve lâzimülinfazdır. 

Encümence bu kararın da infazı lâzım gelmez 
miydi? Bendeniz şimdilik kanunî cepheden işi 
münakaşa edecek değilim. Çünkü zamanı gel
memiştir. Yalnız maksadım, bu işin encümence 
tedkik edilerek Temyiz mahkemesinin kararı 
veçhile tavzihen bir karara bağlanmasını temen
ni etmekten ibarettir. Encümen müsbet veya 
menfi bir karar verebilir. Bu karar beni tatmin 
etmezse meseleyi o vakit yüksek huzurunuzda 
tekrar münakaşa edebilirim. Esasen geçenler
de Nâzım Poroy arkadaşımızın Arzuhal encüme
ninin bir kararma itirazları vardı. Memduh Ge-
leson namında olan bu vatandaş hakkında encü
menin yazdığı mazbata dolayısile uzun uzadı

ya burada müzakere cereyan etti ve nihayet tav
zihen bir karar verilmek üzere mazbata encü
menine iade edilmişti. Bendeniz de bir takrir 
veriyorum. îki mesele de hemen hemen mahiyeti 
itibarile birbirinin ayni gibidir, her ikisi birleş
tirilerek bunlar hakkmda tavzihen bir karar ve
rilmesini teklif ediyorum. Lütfen bunun kabu
lünü rica ederim. 

ABDÜLHAK FIRAT ( Erzincan ) — Hangi 
encümene? 

ZIYA KARAMURSAL (Devamla) — Esasen 
kararı veren ve mazbatayı yazan Arzuhal encü
menidir. Onun için meselenin tavzihi de ona aid-
dir. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDt ŞARLAN (Or
du) — Sizleri fazla işgal etmek istemiyorum. 
Çünkü hakikaten bu hâdisenin ayni bir hâdise 
bundan bir az evvel bir takrirle encümenimize 
havale edilmiştir. Yalnız şahıslar arasmda fark 
vardır, bir az da davanın mevzuu arasında fark 
yardır. Encümenin yüksek huzurunuza bu maz
bata ile gelmesi mecburiyeti vardır. Encümen 
kanunî esaslar v hukukî prensiblere göre hare
ket etmek ve nihayet Yüksek Heyetinizin vere
ceği direktifler dairesinde cephe almak mecbu
riyetindedir. Binaenaleyh meseleyi uzun boylu 
tavzih etmek istemiyorum. Mademki ayni şekil
deki bir hâdise bir takrirle encümenimize gel
miştir, bu da encümenimize gelir ve tedkik edile
rek bir neticeye varılır. 

BAŞKAN — Encümen istiyor. Bunu da encü
mene veriyoruz. 

Arzuhal encümeninin ikinci bir mazbatası 
vardır, onu okutuyorum. 

(Arzuhal encümeninin Ali Şen Yaylaya aid 
mazbatası okundu). 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? 

ZİYA KARAMURSAL (istanbul) — Efen
dim; Arzuhal encümeninin yüksek huzurunuz
da münakaşasını istediğim 389 numaralı kara
rın mutaleasmdan ve encümende tedkik etti
ğim evrakın mündericatından anladığıma gö
re: Bursada Ali Şenyayla namında bir rençber 
vatandaş 1926 senesinde îdarei hususiyeden 
bir tarla satın alıyor. Tarlayı aldıktan bir 
müddet sonra belediye kendisinden 71 lira 15 
kuruş para istiyor. Ali Şenyayla bu para ne 
parasıdır diye sorunca, belediye 26 sene evvel 
yapılan Bursa memleket haritası masrafından 
bu tarlaya isabet eden para olduğunu söylüyor. 
Şenyayla hayretler içinde kalarak bu parayı 26 

senedenberi îdarei hususiyeden istemeyib de şim
di benden istemenin manası nedir diyor. Bu 
yolda bir takım itirazlar da serdediyor. Fakat 
belediye bunu dinlemiyor. Bu sefer Ali Şenyayla 
Bursa sulh hukuk mahkemesine müracaat edi
yor. Mahkemeden lehine karar alıyor. Fakat 
belediye bu kararı temyiz ediyor. Temyiz mah-
kemesi salâhiyet noktasından davayı reddedi-
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yor. Bunun üzerine Şenyayla Şûraya müracaat 
ediyor. Şûra da müruru zaman noktasından 
davaya bakmıyor. Ne yapsın bu vatandaş? Ki
me müracaat etsin? Tabiî bütün vatandaşların 
son mercii ve melcei olan Meclisi âliye müra
caat ediyor. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Şikâyet kimden? 
ZÎYA KARAMURSAL (Devamla) — Bele

diyeden. Arzuhal encümeni ise şu yolda bir ka
rar veriyor. Tasvir edilen hâdiseye nazaran 
Encümence yapılacak bir muamele olmadığının 
müstediye anlatılmasına karar verildi. 

Esasen ortada bir adi müruru zaman var. 
Belki sulh mahkemesi de bu noktada lehe karar 
vermiştir. Vakia vaktile Şûraya müracaat edil
mesi lâzımgelirdi, diye bir mütalea varid ola
bilir. Fakat bu hâdise adlî teşkilât arasında 
bile ihtilâfı dai olmuştur. Nitekim, sulh mah
kemesi davayı rüyet ediyor ve bu vatandaşa 
hak veriyor, Temyiz mahkemesi ise bunu sa
lâhiyet haricinde görüyor. Binaenaleyh, adlî 
teşkilât arasmda bile ihtilâfı dai olan bir me
sele hakkmda Şenyaylanm bidayeten Şûraya 
müracaat etmemesini mazur görmek zaruridir. 
İşte bu hâdise de kazaî makamların taaddü
dünden doğan mahzurun canlı bir misalini 
teşkil eder. Bundan başka ortada 3497 numa
ralı bir kanun vardır. Bu kanun 1926 senesi
nin sonuna kadar olan bütün matlubatm ter
kini kaydini âmirdir. Bu itibarla encümen ka
rarında yazılı olduğu üzere tasvir edilen hâ
diseye nazaran, yapılacak muamele yoktur de
ğil, tasvir edilen hâdiseye nazaran yapılacak 
muamele vardır. Meseleyi tedkik edip bu ka
nunun çerçevesi dahilinde istenilen paranm 
terkini kaydine gidilmesi icab ederdi. Bina
enaleyh gerek adi müruru zaman noktasından, 
gerek bu kanunun ruhuna uygun bulunmasın
dan dolayı, otuz bu kadar seneden beri idarei 
hususiyeden alınmamış olan bu paranm bu va
tandaştan istenilmesi doğru olmadığından kay-
dinin terkinine müsaade buyurulmasmı rica 
ediyorum. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Müsaade ederseniz bir şey soracağım? 

ZİYA KARAMURSAL (istanbul) — Maz
bata muharririnden sorunuz. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Meselenizin tenviri için. Mahkemei 
temyiz salâhiyet kararı verip bu zata tebliğ 
ettikten sonra Şûrayi devlete müracaat için 
lâzım olan müddeti geçirmiş mi, geçirmemiş 
mi? 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Ora
sını bilmiyorum. Çünkü evrakında sarahat yok. 
Yalnız, ben otuz bu kadar sene evvele aid bir 
matlubun silinmesini teklif ediyorum. Arzu
halinden anlaşıldığına göre bu vatandaş, 1926 
senesinde bu tarlayı alıyor, ondan sonra da 

aradan 16 sene daha geçiyor, bu belki kırk 
senelik bir meseledir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Meselenizin ten
viri için müsaadenizle bir sual soracağım. Ar
zuhal encümenine şikâyetler, müracaatler olu
yor. Bunun şikâyeti kimden? 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Kim
den olacak, belediyeden. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or
du) — Efendim; zaten kazaî mercilere aksede
cek olan ihtilâfat bunlardan ibarettir. Bir şa
hıs kendisinden alman paranın haksız olarak 
alındığını iddia ile istirdadmı isterse alâkadar 
kazaî mercilere gider, Muhasebei hususiyeden 
satın aldığı arsadan dolayı belediyenin harita 
bedeli olarak haksız yere aldığı paranın istir
dadı için vatandaş mahkemeye müracaat etmiş. 
Ancak Devlet şûrasına müracaat etmesi iktiza 
ederken adlî mahkemeye müracaat edilmesi yan
lış olduğundan lehindeki hüküm Temyizden nak
zedilmiş. Devlet Sûrasınca da müruru müddet
ten davası reddedilmiş şekilde asıl salahiyetli 
mercie vaktinde müracaat etmeyen bu vatandaş 
hakkını alamamış ise Büyük Millet Meclisi Ar
zuhal encümeni adeta bir mahkeme gibi, bu işe 
vazıyed ile, tedkik ile bir dava mevzuu gibi bunu 
haksız yere almışsınız, iadesi lâzımgelir şeklin
de bir karar vermesi adeta bir mahkeme vazifesi
ni üzerine almış olması demektir. Binaenaleyh 
bunu yapamaz. Arzuhal encümeninin bu şekil
de karar vermesi pek tabiî bulunmakla beraber, 
isi vekâleti aidesinden sorduk, bu paranın müs
tediye iadesine emir verilmiş olduğunu söyle
diler. yani ortada da mesele yok. Prensib bakı
mından, esas itibarile mazbatamızda musirrız. 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Efen
dim, ne kararlarında, ne de tedkik ettiğim ev
rakta bu paranın iade edildiğine dair bir sara
hat voktur. Muhterem arkadaşım paranın ve
rildiğinden bahsediyorlar. Eğer iade edilmişse, 
kendisine verilmişse mesele vok. Fakat böyle de-
AİÎse paranın istenilmesi adalete kanuna muva
fık değildir. Bendeniz hâdiseyi Arzuhal encü-
menindeki evrak üzerinde tedkik ettim, zaten 
evrakta, bir arzuhalden ibaret, fakat paranın 
verildiğine dair bir sev görmedim. Senvavla 
paranm istenildiğinden şikâyet etmektedir. Eğer 
Arzuhal encümeninde mahrem dosya varsa ora
sını bilmem. Bendeniz gördüğümü arzediyorum. 

BAŞKAN — Ba«ka mütalea, var mı? 
ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 

— Böyle hukukî bir meselede mühendisin söz 
söylemesi garib gelir, amma nihayet vicdanî ar
zumu tatmin etmek için huzurunuza çıktım. 

Şimdi vatandaş bir haksızlık görmüş, mahke
meye müracaat etmiş ve oraya müracaat edile
ceğini zannetmiş. Kanunları bilmekle mükellef 
olan hâkim bunu kendi salâhiyetinde addet
miş, muhakeme yapmış ve bu adamın lehinde ka-
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rar vermiştir. Hüküm mahkemei temyize git- | 
mis, temyiz tedkikatı neticesinde bu davanın 
Şûrayi devlete aid bir dava olduğuna karar ve
rerek davayı reddetmiştir. Burada asıl nazarı 
dikkati celbedecek şey; Mahkemei temyiz kara
rının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 
kanunî müddet zarfında Şûrayi devlete müra
caat etmişse bu adam haklıdır. Çünkü kazaî 
mercilerin intihabında hata, hakkı iskat etmez. 
Yani Mahkemei temyiz kararını verdikten sonra 
3 aylık müddet zarfında Şûrayi devlete müra
caat etmemişse hakkı sakıt olmuş demektir. 
Her hangi bir mercii yanlış tayinden dolayı bir 
kimsenin mutazarrır olmaması lâzımdır. Vak
tinde müracaat etmemişse bu karar doğrudur. 
Binaenaleyh meselenin mühim noktası vaktin
de müracaat edib etmemektir. Bu cihetin ten
virini rica ediyorum. 

Ar. E. M. M. HAMDI ŞARLAN (Ordu) — 
Temyiz mahkemesince davanın « ademi vazife 
noktasından reddi lâzımgelirken bakılması yol
suz görülerek hüküm nakzedilmiştir. Ondan 
sonra bu vatandaş, Devlet şûrasına müracaat et
miş, Devlet şûrası da vaktinde müracaat edil
mediği için davanın reddine karar vermiştir. 
Kararlar bunlardır. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Kaza hüküm
lerini tashih mi edeceksiniz ki bu suale cevab 
veriyorsunuz. 

HAMDt ŞARLAN (Ordu) — tki merciden 
verilen hükümleri bir daha anlamış olduk. 

ZÎYA KARAMURSAL (istanbul) — Maz
bata muharririnden bir sual soracağım. Bu pa
ranın iade edildiği tahakkuk etti mi? 

HAMDI ŞARLAN (Ordu) — itirazınızdan 
sonra bu mesele hakkında ne gibi bir muamele 
cereyan etmiştir diye sorduk. Paranın verilmesi 
hakkında belediyeye emir verdik, dediler. 

Fakat biz bunu arzederken mazbatamızda 
istinad ettiğimiz kanunî ve hukukî sebeblerden 
rücu ettiğimiz zannedilmesin. Biz bunda, musır-
rız. Çünkü biz adlî ve idarî makamların vermiş 
oldukları kararları ve bakacakları işleri burada 
bakamayız. Tekrar ediyorum. Bu paranın veril
mesi mevzuunu zati âlinizi tatmin maksadile 
söyledim. Yoksa Hukuk ve kanun bakımından 
mazbatamızda istinad ettiğimiz sebebe İsrar edi
yoruz. Adlî ve idarî kazaî mercilerden sadır 
olan kararlara biz bakamayız ve sadır olacak
lara da el koyamayız. 

FUAT SÎRMEN (Rize) — Bir sual; nizamna-
mei dahilinin 53 ncü maddesinin ikinci fıkrasını 
Arzuhal encümeni nasıl anlıyor? 

ikinci fıkra aynen şöyledir : Gerek resen 
icranın son kararına itiraz ve şikâyeti mutazam-
mın evrakı ve gerek aid olduğu makamlardan 
verilen cevabların ruznameye idhali); 

Binaenaleyh, resen icranın son merci sıfatile 
verdiği karar kazaî bir merciin hükmü esas ka- 1 
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rara iktiran etmediği takdirde bu okunan mad
denin ikinci bendinde yazıldığı üzere bu Bü
yük Millet Meclisinin ana salâhiyetine taallûk 
etmektedir. 

Ar. E. M. M. HAMDI ŞARLAN (Ordu) — 
Bu mevzu üzerinde fazla maruzatta bulunmak 
lâzımgelir. Çünkü kıraat buyurdukları 53 ncü 
maddenin ikinci fıkrası, doğrudan doğruya Ar
zuhal encümeninin vazaifini tayin eden bir fık
radır. Bu fıkra encümen arkadaşları arasında 
her hangi bir hâdiseyi tedkik etmeye başladığı 
sırada uzun boylu münakaşayı icabeden bir fık
radır. Fakat en nihayet Meclisi Âlinin verdiği 
kararlardan istiane ile Arzuhal encümeni mesa
isini ahenkleştirmiştir. O da 311 ve 803 sayılı 
Meclis kararları mucibince, Arzuhal encümeni 
Devlet şûrasına aid işlere girişmez ve mahke
meye aid işlere bakmaz. 57 nci maddenin ikinci 
fıkrasını tahlil etmek lâzım gelirse Arzuhal en
cümeni, kazaî salâhiyeti haiz olan mercilere 
aid işler haricinde kalan işleri tedkik eder. Bi
naenaleyh biz kazaî salâhiyeti haiz olan merci
lere aid işlere vâkıf olduğumuz zaman, tayini 
muameleye mahal yoktur, diye karar veriyoruz. 
Hatta çok kullandığımız bu, tayini muameleye 
mahal yoktur, kaydi; 53 ncü maddenin dördün
cü bendinde aynen böyle yazılması dolayısile-
dir. Biz de buna uymak için, nizamnamei dahi
lide geçen bu tabiri kilise halinde kararlarımıza 
yazmış bulunuyoruz. 53 ncü maddenin ikinci 
fıkrası, mahkemelerden geçmiş ve fakat halle
dilmemiş olan hâdiselere Arzuhal encümeninin 
el koyacağına dair sarih veya gayri sarih bir 
hükmü ifade etmez. 

ZIYA KARAMURSAL (istanbul) — Mahi
yet itibarile ayrılıyor. Çünkü ortada bir kanun 
vardır. 1926 senesi nihayetine kadar olan borç
ların terkinini âmirdir. Bunda da müruru za
man vardır. Binaenaleyh encümen kanunun çer
çevesi dahilinde bu işi göremez mi idi? 

ARZUHAL E. M. M. HAMDI ŞARLAN 
(Devamla) — Her hangi bir borcun sukutunu 
mucib olan sebebler, bilhassa ahkâmı umumiye-
yi ifade eden Borçlar kanununda borçların na
sıl sukut edeceği yazılmıştır. 

Haksız yere alınan bir paranın şekli iadesi 
de icra kanununda yazılıdır. Binaenaleyh hak
sız yere verilmiş olan bir paranın istirdadı için 
hak sahibi bir sene zarfında mahkemeye müra
caat edebilir. Şu demek oluyor ki haksız yere 
para alınmış ise mütezarrırm yine mahkemeye 
müracaat ederek kazaî yoldan hakkını araması 
lâzımdır. Binaenaleyh buyurdukları gibi bahse
dilen borcun sükût etmesi mahkemeden bir ka
rar alınmasına vabestedir. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Müsaade ederse
niz bir noktayı tavzih edeyim. Meclisi Âlinin 
esas vazife ve salâhiyetine taallûk etmesi itiba
rile Devlet muamelâtı malûmu âliniz Şûrayi 
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devlette idarî ve kazaî kuvveti murakabe altında 
bulundurmak kabul edilmiştir. Devlet muame
lâtında akt dö guvernüman olanlar hariç bil
ûmum icranın bir kazaî murakabeye tâbi olması 
esası kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu esas mu
vacehesinde bendenizin sormak istediğim, resen 
icranın son kararma itiraz ve şikâyeti ruzname-
sine idhal, kaydını nasıl anlıyorlar? Eeğer 
mazbata muharriri arkadaşımızın söylediği gibi 
kazaî idareye tâbi olan bilûmum icraatı muay
yen müddeti geçirdikten dolayı, muayyen kazaî 
mercilerden geçmediğinden dolayı bunu Arzuhal 
encümeni tedkik etmiyorsa bendenize hata 
ediyor gibi geliyor. Bu noktanın tavzihini rica 
ediyorum. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDÎ ŞARLAN 
(Ordu) — Resen icranın son kararma, demek

teki maksadı kazaî mercilere aid olmayan ve 
kuvvei icraiye tarafından kanuna muhalif ola
rak halledilen işleri Arzuhal encümeni doğrudan 
doğruya hallettiği gibi icab ederse alâkadar 
mercilerden de hâdise hakkında tahkikat yap
mak suretile karar verir, fıkranm manasmı biz 
bu şekilde halletmişizdir. 

İkinci suale gelince; her hangi bir hâdisenin 
kazaî mercilere arzı iktiza ederken edilmemesi 
o hâdisenin Arzuhal encümeninde bakılmasını 
icab ettirmez. Doğrudan doğruya hâdise zati-
yeti itibarile kazaî mercilerde halledilmesi lâ
zım gelmiş ise Arzuhal encümeni bu işe elini ko
yamaz. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Fazla yorulmuş
lardır, aflerini taleb ederim. Yalnız bir mesele 
vardır. Arzuhal encümeni kazaî olan veyahud 
kazaî olmayan bir meseleyi nasıl tefrik eder. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDÎ ŞARLAN (Or
du) — îhtilâfatı hukukiyenin halledilebilmesi 
için Devletin vazetmiş olduğu kanunî mevzuat 
dairesinde doğrudan doğruya kazaî mercilere 
aid işler bellidir. Binaenaleyh her hangi bir hâ-
disei hukukiye telâkkimize göre adlî mercide 
halledilmesi lâzım gelen bir hâdisei hukukiye 
olabileceği gibi Devlet şûrasmda veya askerî 
mahkemeye aid bir iş olabilir hâdiseye Arzuhal 
encümeniniz vazıyed edecek olursa bu çok feci 
bir vaziyet olur. Çünkü takdir buyurulur ki 
Temyiz mahkemesine dayanan bir adlî cihaz var
dır. Bu cihazın hallettiği mesaili hukukiye en ni
hayet Temyiz mahkemesine gelir, oradan ka-
ziyei muhkeme halinde bir ilâm çıkar. Mutahas-
sıs heyetlere arzedilen bir hâdiseyi; mutahassıs 
olduğunu asla kabul edemiyeciğiniz Arzuhal en
cümeninden velev bidayeten intihaen halledilme
sine hangi kanun, hangi nizam müsaiddir. Bir 
işin müteaddid merci olur mu. Böyle bir 
nizam ve kanun elimizde mevcud değildir, bu 
telâkki mevzuatımıza tamamen aykırıdır. En 
nihayet amme nizamı dediğimiz mesele de bun
dan çıkıyor. Meclisi Âlinin kabul ettiği kanun
larla adlî, idarî, askerî mesaili kaziyeye ayrı 
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ayrı merciler tayin edilmiştir. Her hangi bir se-
beb ve mülâhaza ile hâdiselerin, bir tanesini, iki 
tanesini, on tanesini takabbül edip karar ver
mek teşevvüşe meydan verir. Bunu uzun uza-
dıya izah etmek mümkündür, fakat rahatsızım, 
başım ağrıyor. Arkadaşlar müsaade etsinler (Kâ
fi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur, mazba
tayı reye arzediyorum: Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — Vakıflar umum, müdürlüğü 1937 malî 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Vakıflar umum müdürlüğü 1937 malî 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/261, 
(1/82) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1937 malî yılı 
hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı bütçe masarifi bitişik (A) ced-
velinde gösterildiği üzere 2 804 217 lira 34 ku
ruştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi (A) 
cedveli ile beraber reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl bütçe tahsilatı bitişik (B) cedvelinde 
gösterildiği üzere 2 910 532 lira 82 kuruştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi (B) 
cedveli ile beraber reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 19 ncu faslın 3 ncü apartıman-
lar ile Dördüncü vakıfhan masrafı maddesinden 
fazla sarfedilen ve bitişik (A) cedvelinde ayrı 
bir sütunda gösterilen 976 lira 61 kuruş mü
temmim tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Muhassasattan 1937 malî yılı 
içinde sarfolunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 197 512 lira 31 ku
ruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinin 1937 malî 

[1] 200 sayılı basmayazı zabtın sonundadm 
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yîı hasılatı geçen seneden devrile birlikte biti
şik (C) cedvelinde gösterildiği üzere 2 770 837 
lira 96 kuruş ve hayrat vakıflara aid satış hası
latı geçen seneden devrile birlikte 98 548 lira 
55 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinden 1937 malî 
yılında vukubulan sarfiyat bitişik (D) cedvelin
de gösterildiği üzere 329 635 lira 94 kuruş ve 
hayrat vakıflara aid satış hasılatından ayni yıl 
içinde vukubulan sarfiyat 53 538 lira 33 ku
ruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinden 1937 ma
lî yılı içinde sarf olunmayan ve bitişik (C) ve 
(D) cedvellerinde ayrı bir sütunda gösterilen 
2 441 202 lira 42 kuruş hayrat vakıflara aid 
satış hasılatından ayni yıl içinde sarfolunmayan 
45 010 lira 22 kuruş varidat ve tahsisat baki
yesi 1938 malî yılma devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun icrasma Başvekil 
memudrur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyinize arzedi
yorum. 

5 — Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı 
maddelerini tadil eden 3206 ve, 3501 sayılı ka
nunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesine da
ir kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1/373) [1| 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

[1] 196 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

2556 sayılı hâkimler kanunile bu kanunun bazı 
maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 sayılı ka
nunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesine dair 

kanun 
MADDE 1 — Hâkimler kanununun (3, 6, 12, 

13, 14, 16, 21, 35, 39, 41, 42, 45, 48, 60, 62, 65, 
81, 104) ncü maddeleri değiştirilerek bunların 
yerine aşağıda numaraları karşılarında yazılı 
maddeler konmuştur : 

Üçüncü madde — Namzedliği kabul oluna-
bilmek için : 

1 - Türk olmak, 
2 - Yirmi bir yaşmı bitirmiş ve kırk yaşını 

geçmemiş olmak, 
3 - Askerlik filî hizmetini yapmış veya as

kerliğe elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
4 - Başkasına geçer hastalığı, vazifesini ge

reği gibi yapmağa mâni olabilecek vücud veya 
akılca bir arızası bulunmamak, 

5 - Yabancı ile evli olmamak (vazife esna
sında evlenenler istifa etmiş sayılır), 

6 - Bir Türk hukuk fakültesinden veya mek
tebinden mezun olmak veya mülkiye mektebin
den mezun olub da noksan kalan derslerden hu
kuk fakültesinde imtihan vermiş olmak veya 
yabancı bir memleket hukuk fakültesinden me
zun olub da Türkiye Hukuk fakülteleri prog
ramlarına göre noksan kalan derslerden imtihan 
ile tasdikname almış bulunmak, 

7 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mut
lak surette ve bir cürümden dolayı üç ay veya 
daha fazla hapis cezasile mahkûm bulunma
mak veya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim 
her hangi bir cürümden dolayı ceza takibi 
altında bulunmamak, 

8 - Sarhoşluğu, kumar oynamağı âdet edin
miş, kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkim
liğe yaraşmıyacak bir hal ile dile gelmiş olma
mak şarttır. 

Hukuk tahsilini ikmal edenlerden askerlik 
filî hizmetini henüz yapmamış olanlar; nam-
zedlere tahsis olunan maaş ve emsali hasılı 
kendilerine ücret olarak verilmek suretile sta-
jiyer olarak namzedliğe alınabilirler. Stajiyer-
likte geçirecekleri müddet namzedlik müddetine 
ve mecburî hizmetlerine mahsub edilir. Ancak 
askerlikte geçen müddet mecburî hizmete mah
sub edilmeyib umumî hükümlere tâbidir. Bu 
suretle namzedliğe alınanların muavinliğe ge
çebilmeleri için bu maddenin üçüncü bendi mu
cibince askerlik filî hizmetini yapmış veya as
kerliğe elverişli olmadıkları anlaşılmış bulun
mak şarttır. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Müsaade 
buyurur musunuz? Sarhoşluğa esrarkeşlik ve sa
ire de dahil midir? 
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Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 

Şimdi okunan üçüncü maddenin dördüncü pa
ragrafı şöyle başlıyor : (Başkasına geçen has
talık bulunmamak ). Bu, memurin kanununda 
da eski kanunlarda da mevcuddur, klişe halinde 
bir ifadedir, fakat noksan bir ifadedir, yanlış 
bir ifadedir. Eski kanunlarda olsa dahi ayni 
noksanın devam edib gitmesi, zannederim, doğ
ru olmasa gerektir. Bunu daha başka şekilde 
tadil etmek münasib olacaktır. Sebebini arzede-
ceğim : 

Sıtma haddi zatinde sari bir hastalıktır. Si
rayeti için anofelin tavassutu lâzımdır. Trahom 
da öyledir. Bunun gibi bir çok hastalıklar var
dır ki sirayet için başka vasıtalara ihtiyaç gös
terir. Fakat bunları biz memuriyete kabul et-
memezlik etmiyoruz. 

Bunların hiç birisi memuriyetten ihraç ettir
miyor, yahud memuriyete alınmamağa bir sebeb 
teşkil etmiyor. Buradaki maksad, zannederim, 
açık tüberkülozlularm memurlar arasında bu
lunmasının önüne geçmek için olsa gerektir. 
Fakat ifade yanlıştır. Bazı hastalıklar vardır, 
bulaşıcı değildir, meselâ deri veremi «Lüpüs», 
insanın yüzünde tahribat yapar, tedavisi uzun 
sürer buna biz mâyup hastalıklar diyoruz. Bu
nun gibi, sıtma, trahum gibi hastalıklar emrazı 
sariyeden olduğu halde kanunda hiç nazarı 
dikkate almıyoruz. Bunlar hakkında bir teklif-
de bulunacağım: Bulaşık hastalıklar tabiri ye
rine «başkasına bilâ vasıta geçen veya mâyup 
hastalıkları olanlar memuriyete kabul edilmez
ler» şeklinde bir teklif arzediyorum. Arzetti-
ğim gibi bir çok kanunlarda tekerrür etmiş bir 
kilise halindedir. Fakat aynı hatayı devam et
tirmekte hiç bir mana yoktur. Münasib görür
seniz bu şekilde tadil edelim. 

ADLÎYE En. Na. AHMED FAİK BARUT
ÇU (Trabzon) — Namzedliğe kabul olunmak 
için başkasına geçer bulaşık hastalıkları olma
ması fıkrası münhasıran hâkimler kanununa 
konmuş bir hüküm değildir. Mümasil kanunlar
da da mevcuddur. Binaenaleyh değiştirmek için 
sebeb yoktur. 

Tatbikatta da aziz arkadaşımızın temas etti
ği şekilde tatbik edilmektedir. Binaenaleyh bu 
hükmün burada değiştirilmesi, diğer kanunlar
da ihtilât yapmak bakımından, yerinde olmıya-
caktır ve esasen tatbikat da bu yoldadır. 

Ol. AHMED YAZGAN (Urfa) — Sarhoşluk 
tabirine uyuşturucu maddeleri kullananlar da
hil midir, değil midir? 

AHMED FAÎK BARUTÇU (Devamla) — 
Ahlâk ve siretçe hâkimliğe yakışmıyacak halle
ri bulunursa, deniyor. Binaenaleyh esrarkeşlik 
de tabii namzed olmağa mânidir. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) 
— Zaten arzettiğim, başka kanunlar da olması 
burada da aynen kabulünü istilzam etmez. Bu
nu ya arzettiğim şekilde kabul etmeli veyahud 

«Memurin kanununda tasrih olunan evsafı ha
iz bulunur» demeli ve hiç olmazsa şimdiye ka
dar yapılan hataların tekrar edilmesinin önüne ge
çilmelidir. Ya memurin kanununun tahdid et
tiği evsafı haiz olmak veyahud da takririm veç
hile tadil edilmek lâzımgelir. Takririm haklı ola
rak yerindedir. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

3 ncü maddenin 4 paragrafı başında bulunan 
başkasına geçer hastalığı) tabiri yerine (başka
sına bilâvasıta geçer veya mayub hastalığı) şek
line kalbini, arzettiğim mucib sebeblere binaen 
teklif ederim. 14 - VI - 1940 

Konya 
Dr. O. Ş. Uludağ 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Takrir kabul edil
memiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Altıncı madde — Namzedlik müddetini bi
tirmiş ve seciye ve ahlâkça kabule mâni bir 
hali görülmemiş olanlar muavinliğe kabul olu
nurlar. 

Kabule mâni hali görülenler Adliye vekilli
ğince namzedliklerine nihayet verilir. 

Bunlar bir daha namzedliğe kabul olunmaz
lar. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bir sual soruyo
rum. Kanunda mevcud imtihan usulünün kaldı
rılmasına sebeb nedir? 

ADLÎYE E. Na. FAÎK AHMET BARUTÇU 
(Trabzon) — Efendim, hâkimler kanununun 
6 ncı maddesinde namzedlikten muavinliğe geç
mek için imtihan verilmesi lâzımdır, diye yazı
lıdır, Bu hüküm şimdiye kadar tatbik olunma
mıştır. Tatbik olunmamıştır. Tatbik olunmama
sının sebebi, kadro ihtiyaçları ve ayni zaman
da hâkimliğe intisaptaki rağbeti azaltıcı müş
küllerin bertaraf edilmesi lüzumudur. Bunun 
geri bırakılmasını icabettiren bu ihtiyaç hâ
len bir çok kazalarda adliye teşkilâtının mev
cud olmamasile ve bazı yerlerde teşkilâtın zayıf 
bulunması dolayısile gene mevcuddur. Binaen
aleyh uzun müddet memleketimizde tatbik edil
mesi derpiş edilemiyecek olan bu esasın kanun
dan kaldırılmamasında bir fayda tasavvur edil
memiştir. Çünkü esasen bir hâkimin hayatında 
imtihan devamlı surette mevcuddur. Mektebden 
çıktıktan sonra hâkim veya müddei umumî ola
bilmek için namzedlik devresinde ehliyet ibraz 
etmesi lâzımdır. Mahkemelerde ve müddei 
umumiliklerde sitajlarmı yaparlar, ceza ve hu
kuk kısımlarında zabıt kâtibliğinden başlaya
rak başkâtiblikte, sorgu hâkimliğinde, icra hâ
kimliğinde vazife alarak ve yardım ederek tatbi-
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ki malûmat edinirler. Sonra bunlar hakkında 
çalıştıkları daire âmirleri ehliyetlerine ve ahlâk
larının gidişine dair takrirler verirler ve niha

yet bulundukları mahallin yüksek dereceli hâkim 
ve müddei umumileri bunlar hakkındaki kanaat-
larmı ve mütalealarmı bildirirler. Bu suretle 
toplanan malûmatla ehliyetini isbat edenler ve 
kabule mâni halleri olmadığı anlaşılanlar hâ
kim muavinliğine kabul edilirler. 

Bundan sonra hâkim sınıfında verdikleri 
hükümlerle de devamlı surette bir imtihan kar-
şısındadırlar. Bir defa hükümlerini taraflara be
ğendirmek mecburiyetindedirler. Taraflara hü-
Kümlerini beğendiremiyecek olurlarsa taraflar 
temyiz ederler. Temyiz edilince bu defa temyi
zin imtihanına tabidirler. Hâkim her hükmile 
temyizin imtihanına tâbi olduğu gibi terfi ede
bilmek için de liyakatim, hükümlerini tasdik 
ettirmek suretile isbat eylemek mecburiyetin
dedir. Bunu isbat edemezse terfi edemiyeceğine 
nazaran neticede tasfiyeye tabi tutulması esası 
da mevcud olduğuna göre artık bir hâkimin 
bundan başka mekteb usulü bir imtihana tabi 
tutulması ihtiyaç zamanında düşünülecek bir 
şey olmadığı gibi amelî bir faydası da yoktur. 
Bu bakımdan böyle kanunumuzda tatbiki geri 
bırakılan bir hükmün muhafazasındansa ileride 
müstağni kaldığımızda geri bırakılan bir hü
küm olmak üzere değil, tatbik edilecek bir 
hüküm olmak üzere derpiş edilmesi her zaman 
mümkündür. 

Gl. AHMED YAZGAN (ürfa) — Evvelce 
avukatlarla hâkim namzedlerini imtihana tâbi 
tuttular. Şimdi hâkimleri imtihana tâbi tut
muyorlar, imtihanı yalnız avukatlara hasredi
yorlar niçin? 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
O avukatlar kanununu alâkadar eder bir cihet
tir. Ayrı bir mevzudur. Mevzuumuz hâkimler 
kanununa mütealliktir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Mazbata muhar
riri arkadaşımızın imtihan usulünün kaldırıl
ması için ileri sürdüğü sebebleri bendeniz şah
san varid görmemekteyim. Buyurdular ki ihti
yaç vardır, bir çok kazalarımızda mahkemele
rimiz yoktur, sonra hâkimler her gün vermekte 
oldukları kararlarla esasen imtihana tabidirler. 
Binaenaleyh bidayeten mesleğe girenlerin ayrı
ca imtihana tâbi tutulmalarına sebeb yoktur. 
Dediler ki esasen sitaj müddetini geçirdikten 
sonra bu müddeti muvaffakiyetle geçirmek lâ
zımdır. Bunu muvaffakiyetle geçiremiyenler 
muavinliğe alınamazlar. Bu bakımdan imtiha
na lüzum yoktur diye de ilâve ettiler. Bende
niz bu ileri sürdükleri sebebleri bu gün vazi
yetimiz itibarile hiç bir vakit varid görmemek
teyim. Bu şerait altında mevcud kanunların 
hükümlerine göre namzedlik müddetinin mu
vaffakiyetle geçirilib geçirilmediği hangi esas
lara istinaden tayin edilecek? Madde okunursa 
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görülür ki namzedlik müddetini bitirmiş, seci
ye ve ahlâkça kabulüne mâni bir hal bulunma
mak lâzım ve kâfidir. Altıncı maddede başka 
hiç bir kayid yoktur. Sonra bendeniz tatbikat 
içinde uzun müddet bulunmuş bir arkadaşını
zım. Namzedlik müddetinin ne suretle geçirildi
ğini biliyorum. Bendeniz ayrıldıktan sonra biraz 
daha muntazam bir surette bu müddeti geçirmiş 
olsunlar. Bu kâfi değildir. Çünki kendilerine ih-
kakı hak salâhiyetini vereceğimiz kimselerin 
o vazifeye başladıkları anda o vazifeye eldi ol
duklarının katği şekilde sübutu lâzımdır. (Doğ
ru sesleri). Bu, şimdi Gl Ahmed arkadaşımızın 
ileri sürdüğü gibi diğer kanunlarımız da esasen 
mevcuddur. Bu gün hâkimlik vazifesine naza
ran ayni mahiyette olduğu ileri sürülse bile 
avukatlar için yapılan imtihan usulünün hâkim
lere tatbik edilmemesi mantıkan dahi doğru de
ğildir. Bu gün ihtiyaç vardır dediler. Evet bir 
çok kazalarda hâkimlere ihtiyaç vardır. Fakat 
bu kadronun darlığından dolayıdır, Bendeniz 
adlî ihsaiyatı tedkik ettiğim esnada vâsıl oldu
ğum bir neticeyi arzetmek isterim. Bu gün Adli
ye vekâleti hesabına Hükümetçe masrafı ihti
yar olunarak okutulan hukuk talebesi vardır. 
Bunlar mecburi hizmete tâbidir. On bir senelik 
devre esnasında 520 küsur mezun vardır. Yine 
Hükümet hesabına okutulan diğer bir kısım ta
lebe vardır. Zannediyorum iki, üç senedenberi 
devam ediyor. On bir sene içinde altı yüze yakin 
Adliyede mecburî hizmete tâbi hukuk mezunu 
çıkmıştır. Vekâletin senevî ihtiyacı nedir? 

O da tedkik edilirse görülür ki, vasati olarak 
adlî kadroda vefat, istila, tekaüde sevk gibi şe
killerle senede 80 - 90, nihayet 110 a kadar çık
mıştır. Vasatı 90 ile 100 arasındadır. Senede 
50 - 60 ı esasen mecburî hizmete tâbi olanlar 
tarafından kapatılmaktadır. Binaenaleyh, bu 
günkü şerait içinde hukuk mezunu yoktur, hâ
kimliğe tayin edebilmek için adam bulamamak 
gibi bir mülâhaza olmamalıdır. Arzettiğim bu 
ihsaî malûmatı vekâletten yani Vekil beye mü
racaat ederek bendenize kalemi mahsustan tev
di edilmiş olan cedvellere istinaden arzetmekte-
yim. Biran için dedikleri sıkışık vaziyeti dahi 
kabul etsek kanunlarımızın ana hükümlerini bo
zacağımıza kendilerine verilmiş lan muvakkat 
salâhiyetleri bir iki sene için dana temdid etmek 
doğru olur. Kanunun esasını bu bakımdan 
baltalamak katiyen doğru değildir. Diğer de-
vairdeki tatbikat göz önüne alınınca doğrudan 
doğruya geniş takdir haklarına binaen taraflar
dan birini haklı veya haksız çıkaracak mevkide 
olan hâkimler için değil, Devletin her hangi bir 
memuriyeti için dahi barem kanununa göre mü
sabaka usulünü kabul etmişizdir. 

Sonra biliriz, Devlet teşkilâtında seleksiyona 
tâbi tutularak alman elemanlarla idare edilen 
bütün müesseseler daima muvaffakiyet göster
miş ve kıymetli elemanlara malik olmuşlardır, 
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Bu bakımdan, ileri sürülen esbabı mucibeyi ben
deniz varid görmemekteyim. Onun için bir 
takrir hazırladım, huzurunuza takdim ediyo
rum. Bu 6 ncı maddenin hükümlerini değiştir-
miyelim, bu günkü kanundaki hükümler aynen 
mahfuz kalsın. Arzettiğim gibi, vekâlet ihti
yaç olduğunu iddiada musir ise şimdive kadar 
olduğu gibi bir iki sene daha namzedlikten mu
avinliğe geçmek için imtihan yapmamak salâhi
yetini verelim ve bu günkü kanunun bu hükmü
nü aynen ibka edelim. 

ADLÎYE VEKİLÎ FETHÎ OKYAR (BolıO — 
Puad Sirmen arkadaşımız eski kanunun hük
münü iptal etmivelim ve imtihan usulünü mu
hafaza edelim, diyorlar. Fakat şimdive kadar 
kanunda mevcud olan bu usul zaruretten dolavı 
tatbik edilememiştir. Biz bu yeni kanunda 
imtihanı kaldırıvorsak lâfzan kaldırıyoruz. Esa
sen şimdi hâkimleri daha sıkı bir imtihana tâbi 
tutuyoruz. Evvelemirde mazbata muharriri ar
kadaşımızın pek firüzel ifade ettiği veçhile, staja 
tâbi olanların, iki sene zarfında seciveleri, ikti
darları, nazarı itibare alınacak ve ondan sonra 
ehliyetleri sabit olanlar muavin sıfatile hâkim
lik sınıfına geçecektir. Bir defa hâkimlik sını
fına geçtikten sonra hâkimler mütemadi surette 
imtihana tâbidir. Bunların verdikleri kararlar
dan Temyiz mahkemesine gelenler temyizce ted-
kik olunacak ve ona göre terfi edecek veya etmi-
yeceklerdir. îki defa terfiden mahrum olanlar da 
meslekten tasfiye edileceklerdir. İmtihandan 
maksad, hâkimin livakatınm tecrübe edilmesi ise 
bundan daha büyük imtihan tasavvur etmivo- ! 
rum. Yazı ile her hangi bir talebe gibi hâkimi 
imtihana tâbi tutmakta hiç bir fayda yoktur. 
Nazarî olarak imtihan verenlerin meslekte mu
vaffak olacaklarına dair elimizde bir sened yok
tur. Onun için namzedlerin ayrıca nazarî olarak 
imtihana tâbi olmalarında fayda görmüyorum, 
belki zarar da vardır. Yüksek mekteb mezunu 
her hangi bir genç bir vekâlete intisab etmek 
isterse hiç bir zaman imtihana tâbi tutulmaz. 
Yalnız Adliye vekâletine intisab ettiği takdirde I 
imtihana tâbi tutulacak olursa bu, Adliye vekâ
letine intisab etmek istiyen hukuk mezun
larının adedini azaltmaktan başka bir ne
tice vermez. Bizim bu gün hakikaten 
hâkimlere fazla ihtiyacımız vardır. Bina
enaleyh bu imtihan usulünün, zaten şim
diye kadar hiç bir suretle tatbik edilememiş 
olan bu usulün ipkasında hiç bir fayda yok
tur, belki de, evvelce arsettiğim gibi, mahzur 
vardır. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar, Sa- | 
yın vekilimiz maruzatımın bazı noktalarına 
cevab vermiş bulunmuyorlar. Kendilerinin şim
di ifade buyurdukları hususatı mazbata mu
harriri arkadaşımız aynen söylemişti. Ben
deniz de biliyorum ki hâkimlik mesleğinde bu- I 
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lunan kimselerin verdikleri kararlar mafevk 
merciin tedkikma tâbi tutulmak itibarile her 
kararında liyakati ölçülebilen, takdir edilebi
len vaziyette olan kimselerdir. Bu hususu bun
dan biraz evvelki maruzatımda da söylemiş
tim. Bendenizin iliştiğim nokta bu değil. Bu 
noktaya ilişmiş olsaydım bu gün kanunda mev
cud muayyen bir dereceden diğer dereceye geç
mek için 60 liradan 70 liraya geçerken mev
cud olan imtihan meselesine de dokunurdum. 
Bu ihtisas imtihanına itirazım yoktur, fakat 
bir adam hukuk tahsilini mektebde yapmış, na
zarî bilgisini mektebde verdiği imtihanla te-
yid eylemiş, meslekte stajını yapmış, fakat 
bu tatbikat hayatında muvaffak olup olmadı
ğını gösterecek elimizde hiç bir delil yokken 
biz bunu, mücerred müddetini bitirmiştir, 
diye ahlâkî ve seciye bakımından hiç bir mani 
yoktur, diye hâkimlik sandalyasına oturtaca
ğız. Bendenizin itirazım budur. Hâkimlik va
zifesi öyle bir vazifedir ki kendilerine kanu
nî hükümlerle geniş salâhiyetler verilmiş ve 
karşı karşıya gelmiş olan iki kimseden birisi
ne, sen haklısın, ötekine, sen haksızsın, diyecek
tir. Bu yüksek vazifenin tecrübeye tahammü
lü yoktur. Buyuruyorlar ki, kanuna göre tes-
bit edilen müddette - ki bu müddet 4 senedir -
muvaffak olamazsa kendisi tasfiyeye tâbi ola
caktır ve bunu da Mahkemei temyizin verdiği 
notlara ve ayırma meclisinin takdirine bırak
mışlardır. 

Binaenaleyh muavinlik sınıfına alınmış olan 
ve hâkimlik sınıfına alınmış olan bir adamın 
muvaffakiyetsizliğinden dolayı tasfiyesi lâzım-
gelecek ise bunun için de en az 4 sene vazi
fede kalması lâzımdır ve ayırma meclisinin 
toplanması veya diğer sebeblerle de 5, 6 se
ne gibi bir zaman geçecektir. Binaenaleyh 
stajiyer sınıfından muavinliğe geçmek için ve
rilecek imtihan, Vekil Beyefendinin buyurduk
ları gibi, sırf nazarî değildir. Nazarî imtihanı 
Mektebi hukuktan diploma alırken esasen 
veriyorlar. Burada aranması lâzımgelen staj 
esnasında gösterdikleri muvaffakiyete göre 
tatbikat sahasında lâzımgelen iktidarı, ehliye
ti gösterebilmişler midir, göstermemişlerdir, 
bunun tevsiki lâzımdır. Buyurdukları nokta
yı işaret eden bir kayid burada yoktur. Çün
kü burada namzedlik müddetlerini bitirmiş, 
seciye ve ahlâkça kabule mâni bir hali görül
memiş, deniliyor. Binaenaleyh kabule aid olan 
hal ancak ahlâk ve seciyeye taallûk etmek
tedir. Binaenaleyh bu bakımdan da bendeni
zin maruzatıma karşı verdikleri cevabı tat
minkâr bulmuyorum ve takririmde arzettiğim 
hususatı, izahlarından sonra da değiştirecek 
bir sebeb görmediğimden, lütfen kabul buyu-
riîlmasmı rica ediyorum. 

ADLÎYE V. FETHÎ OKYAR (Bolu) — 
Namzedlerin hâkim muavinliğine alınmaları 
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için Puad Sirmen arkadaşımız kanunda hiç bir 
esas bulunmadığını söylediler. Halbuki kanun
da böyle bir madde vardır, 11 nci maddede 
şöyle deniliyor : Her namzedin vazifesini yap
makta gösterdiği kabiliyetle ahlâkî gidişine 
dair malûmat, çalıştığı daire âmirleri tarafın
dan, mensub olduğu mahkemenin en yüksek 
dereceli hâkimine veya müddei umumisine altı 
ayda bir verilecek delilli takrirlerle o hâkim 
veya müddeiumuminin namzed hakkında gör
gü ve bilgisine dayanan mütalealarından ve 
Adliye müfettişlerinin raporlarından alınır. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen merciler bu 
husustaki mütalealarmı Adliye vekilliğince bu
na mahsus olmak üzere hazırlanacak kâğıdla-
ra yazılır. Usuller ve kayidler bunlardır. Na
sılsa Fuad Sirmen arkadaşımız imtihana çok 
ehemmiyet veriyorlar. Meslekten aldıkları tec
rübeler üzerine imtihan yapılmasını ileri sürü
yorlar. Fakat bu imtihan yine nazarî bir im
tihan olacaktr. Halbuki bir hâkim bir mah
kemeyi baştan nihayete kadar nasıl sevk ve 
idare etmiştir, ne gibi talikler yapmıştır, lü
zumlu veya lüzumsuz muhakemeyi uzatmış mı
dır, çıkan hukukî hâdiselere karşı nasıl dav
ranmıştır? Bu hususta göstereceği liyakati 
terfii için esas tutmak daha ciddî bir imtihan
dır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Namzedler bu 
şekilde karar vermek mevkiinde değildir. 

ADLİYE V. FETHİ OKYAR (Devamla) 
— Namzedlerden bahsetmiyorum. Namzedlerin 
hâkimlik meslekine geçtikten sonra geçirecek
leri imtihanlardan bahsediyorum. 

Sonra, buyurdular ki; Ankara Hukuk mek
tebinden mecburî hizmete tâbi bir çok talebe 
çıkıyor. Adliye vekâleti bunları alıyor. Peki 
bunlar imtihana tâbi olacak mıdır? Eğer ola
caksa demek ki imtihanı veremiyenler çıkarı
lacaktır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Taahhüdünü ifa 
etmemiş mevkiine girecek her hangi bir kimse 
hakkında ne gibi muamele yapılıyorsa bunlar 
hakkında da ayni muamele yapılacaktır. 

ADLİYE VEKİLİ (Devamla) — Şimdiye 
kadar imtihan usulü nazarî sahada kalmıştır. Fay
dası olmadığı gibi Adliyeye intisab edecekleri de 
azaltmaktadır. Tekrar ediyorum. Başka vekâ
letlere intisab eden yüksek mekteb mezunlarına 
tatbik edilmeyen bir kaidenin adliyeye intisab 
edeceklere tatbik edilmesinde bir fayda olmadı
ğına kaniim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

Şahsan arzeylediğim sebeblere binaen 6 ncı 
maddenin reddini arz ve teklif eylerim. 

Rize mebusu 
Fuad Sirmen 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Sayın vekilin izah
larına karşı bir noktayı cevabsız bırakmamak 
için söz aldım. 11 nci madde, mucibince bende
niz tatbikat içinde bulunmuş olmak itibarile, 
namzedlere, refakatinde çalıştıkları hâkimler ve 
müddei umumilerin not verdiklerini biliyorum. 
Şahsan bu vazifeyi müteaddid defalar ifa etti
ğim için bundan gafil olarak mütaleada bulun
muş değilim. Yalnız meslek içinde bulunan ar
kadaşlar pek iyi bilirler ve zannederim Vekil 
beyefendi de tasdik buyururlar ki, bu staj müd
deti mektebi hukuk mezunlarına bu güne kadar 
tatbikatta ne şekilde yapılıyor, bunu göz önü
ne getirirlerse gerek hâkimler, gerek müddei
umumilerin o staj iyerler hakkında bulundukla
rı müddet zarfında verdikleri notun derece ve 
ehemmiyeti anlaşılır. Muayyen bir şahsın yal
nız kendi yanında çalıştığı müddet zarfında gös
terdiği muvaffakiyete dayanmıyan bu « staj 
gördü » vesikalarının mahiyeti hakkında daha 
fazla tafsilât vermeği zaid görürüm. Binaena
leyh yapılacak imtihanın lüzumuna şahsan ve 
ehemmiyetle kailim. Hâkimlik mesleki bütün 
kanunun ruhuna göre ancak ve ancak şahsî tak
dirlere dayanmıyan ve sırf maddî ve müsbet de
lillere istinad eden muvaffakiyet derecesinin ta
yin edildiği bir kanunda, yapılan bu tadillerle 
onun ruhunu zedeliyoruz ve şimdi de gerek 
Encümen ve gerek kendileri dediler ki, şimdiye 
kadar tatbik edilmedi, binaenaleyh, hiç tatbik 
edilmeyen bir şeyi neden bırakalım? Tatbik edil
memesi için bundan 3 - 5 sene evvel belki zaru
ret vardı, çünkü o zaman mektebsiz bir çok hâ
kimlerimiz vardı, Bunların tasfiyesi cihetine 
gidiliyordu, kadro münhali bu günkünden çok 
fazla idi. Adliye vekilimizin üç dört gün evel 
verdiği izahattan anlıyoruz ki, bu gün kadro 
münhali otuz kadardır. Binaenaleyh, ihtiyaç 
eski tazyiki göstermiyor. Sonra, Devlet teşkilâtı 
içinde imtihanla alman meslek yoktur dediler, 
bendeniz bir tanesini biliyorum, arzedeyim. Ma
liye müfettişleri. 

Maliye vekâleti müfettişlerini imtihanla alı
yor. Zannediyorum İnhisarlar idaresi de ayni 
usulü takib etmektedir. Binaenaleyh imtihan 
usulü mesleke intisab arzuunsa mâni bir vaziyet 
tevlid etseydi o mesleke intisab edenlerin çok az 
olması lâzımgelirdi. 

Halbuki bu gün iftiharla görüyoruz, bu usu
le tâbi mesleklerde daima muvaffakiyetle ele
manlar kalmış ve her vekâletin en yüksek mev
kiini, bu usulden geçerek o meslekte kalmış kim
seler işgal etmektedir. Hâkimlik gibi geniş tak
dire dayanan ve o sandalyaya oturduğu zaman 
üzerinde her hangi bir murakabe bulunmıyan 
meslekler için imtihan usulünü evleviyetle ka
bul etmek lâzımdır. 

Ad. E. N. FAİK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Fuad Sirmen arkadaşımız kadro ihtiya
cının eskisi gibi olmadığını söylediler. Halbuki 
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Şark vilâyetlerinin bazı kazalarında teşkilât ta
mamen mevcud olmadığı gibi daha geçenlerde 
kabul ettiğiniz bir kanunla, diğer bazı yerlerde m 
de gene bu ihtiyacı önlemek için asliye hâkimli
ği vazifesini sulh hâkimlerine verdik. Bu ihti
yaçlar bakımından dahi imtihan usulünün tat
bik edilmesine bu gün için imkân yoktur. Diğer 
mesleklerle hâkimliği kıyas da doğru değildir. 
Zaten hâkimlik mesleki devamlı bir imtihana 
tâbidir. Halbuki diğer mesleklerde bir defa im
tihan vardır. Fuad Sirmen arkadaşımız dediler 
ki, bu esas kanunda bulunsun amma, tatbikini 
tehir edelim. 

Kamuna koyub tatbikinin tehiri lüzumuna 
kani olmak, bu gün için kabiliyeti tatbikiyesi 
olmadığını kabul etmek demektir. Kabiliyeti 
tatbikiyesi mevcud olmayan bir esasın kanuna 
konması haşviyat değil midir? İmtihan bir süz
geçtir. Bunun, ihtiyaçtan müstağni bir hale kel-
diğimiz zaman daha sıkı bir surette konulması 
düşünülebilir. Bu itibarla imtihan esasının ka
nuna konulmasında hiç bir faide*yoktur. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 
(Rize mebusu Fuad Sirmenin takriri tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar ... 

Almayanlar ... Takrir nazarı itibare alınmadı. 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
On ikinci madde — Zat işleri umum müdür

lüğünce her namzed hakkında 11 nci maddeye 
göre toplanacak vesikalar o namzedin şahsî 
dosyasile birlikte ayırma meclisine verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

On üçüncü madde — Ayırma meclisi her 
namzedin; 

A - Ahlâkî gidişi hakkında toplanan malû
mata bakarak tayin edilecek dereceye, 

B - Namzedlik esnasında gösterdiği kabili
yet derecesine, 

C - Mekteb şahadetnamesinde kazandığı de
receye göre emsali arasındaki mertebesini ta
yin ve en yüksek liyakat kazananlar en başta 
gelmek üzere sırasile bir defter tanzim ve tas
dik eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

On dördüncü madde — Muavinliğe geçecek 
olanlar hâkimlik veya müddeiumumilik meslek
lerinden hangisinde ihtisas arzusunda bulunduk
larını vekilliğe bildirirler. 

Ayırma meclisinde dahi namzedlik devre
sinde gösterilen kudret ve kabiliyetin mahiyet 
ve hususiyetine göre namzedin hangi meslekte 
ve hangi kısımda daha fazla istidadı görüldüğü 
ismi hizasına yazılır. Bu hükümler intihabda 
imkân dairesinde naaara alınır. 
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BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

On altıncı madde — Türkiye Hukuk fakülte
lerinin birinden doktora diploması alanların 
namzedlikte geçirdikleri müddet bir senedir. 

Bir Türk Hukuk fakültesinden veya mekte
binden çıkmakla beraber İngiliz, Alman, Fran
sız ve İtalyan lisanlarından birile ders okutulan 
bir memleket Hukuk fakültesinde lisans veya 
doktora tahsilini ikmal etmiş olanlar bir sene 
namzedlik yaptıktan sonra muavinlik sınıflarına 
13 ncü maddenin hükümleri dairesinde kabul 
olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartları haiz olan namzed-
lere (3656) sayılı kanunda yazılı derecelerden 
9 ncu dereceye, 22 nci maddenin ikinci fıkra
sında beyan olunan şartlar dairesinde doktor 
diploması almış olanlara bir senelik namzed 
müddetinde 8 nci dereceye tahsis olunan maaş 
verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yirmi birinci madde — Bu kanunda yazılı 
istisnalar dışında hâkim ve müddeiumumilerin 
kendi sınıfları içinde bir dereceden diğerine ter
fileri için bulundukları derecede 57 nci maddede 
tesbit olunan esas dairesinde en az iki sene hiz
met etmiş olmak şarttır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Otuz beşinci madde — Temyiz daireleri yap
tıkları temyiz tedkikatı esnasında münferiden 
ve müçtemian hüküm veren hâkimlerden her bi
rinin ilmî liyakatlerini tesbit ederek bir not ve
rirler. Notlar çok iyi, iyi ve orta ve fena olmak 
üzere dörde ayrılır. Not verirken hükmün esa
sında teğmin olunan isabet veya iltizam olunan 
kanaat ve içtihadın mucib sebeblerile tahlil ve 
izahında gösterilen kudret ve muvaffakiyet göz 
önünde tutulmakla beraber davanın kanunî se-
bebler dışında uzatılıp uzatılmadığı ve muhake
menin sevk ve idaresinde ilmî ve hukukî hatalar 
bulunup bulunmadığı da tedkik ve bu cihetler 
de ayrıca derece takdirine esas ittihaz edilir. 
Hükmün tasdik edilmiş veya nakzedilmiş olma
sı mutlaka lehe ve aleyhe not vermek için sebeb 
teşkil etmez. Leh ve aleyhte kanaat istihsaline 
müsaid olmayan evrak için not verilmez. Ancak 
bu zaruretle not verilmediği gösterilmekle ikti
fa edilir. 

Temyiz daireleri vermiş oldukları notları 
veya not verilmemişse yukarıda yazılı sebeble 
not verilmediğine dair tanzim ettikleri evrakı 
Adliye vekilliğine gönderilmek üzere Temyiz 
birinci reisine verirler. 

Temyiz mahkemesi umumî heyetlerinden ve
rilen kararlar hakkında birinci fıkrada beyan 
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olunan suretle muamele ifası Temyiz mahkeme- I 
si birinci reisine aiddir. 

Başmüddeiumumî dairesine gelen evraka I 
göre O. Müddeiumumilerinin muhakeme esna- [ 
sındaki mütalealarını ve lâyihaları münderica-
tını mukayese ve tedkik suretile vereceği not
ları Adliye vekilliğine gönderir. 

Bu notlar Adliye vekâletince her altı ayda 
bir liste halinde tasnif ve tertib ettirilerek alâ
kalı hâkimin sicil dosyasına konulur. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Efen
dim, müzakere mevzuu olan 35 nci madde, 
hâkimlerin terfilerine dair esasları tesbit et
mektedir. Bu esaslar hususî ehemmiyeti ha
izdir. Gerçi her meslekten, meslek müntesib-
lerinin tayin ve terfilerine müteallik olan hü
kümlerin, o meslek müntesibleri hakkında 
bir ehemmiyet ifade ettiği muhakkaktır. Fa
kat hâkimler için tayin ve terfi meselesinin, 
meslekin mahiyeti itibarile de, hususî bir vas
fı vardır. O da diğer idarî mercilerden farklı 
olarak hâkimler hiç bir murakabeye tâbi bulun- I 
mamaktadırlar. O derecede ki Teşkilâtı esasiye I 
kanunumuz dahi mahkemelerden verilen karar
ların teşriî meclisler tarafından bile değiştiril
meyeceğim âmirdir. Bu itibarla tayin ve terfi
lerde idareye herhangi bir şekilde müdahale 
hakkı tanımamak lâzımdır. Aksi takdirde hâ
kimlerin istiklâlleri tam mânasile teğmin edil
memiş olur. Mevcud madde idarenin kazaî mu
rakabe sistemini idame ettirmiştir. Yani idareye 
hiç bir murakabe hakkı tanımamaktadır. Hâ
kimler, eskiden olduğu gibi, verecekleri karar
ların ve çıkardıkları işlerin adedine göre terfi 
için sıra alacaklardır. Hatta maddede verilecek 
notların ayrıca kararlardaki kudret ve kabili
yete göre takdir edileceği hakkında faydalı ah
kâm da vardır. Ancak bu nokta takarrür ettik
ten sonra, hâkimin terfii ayırma meclisinin şah
sî takdirine bırakılmamalıdır. Yani bu notların 
tevdiinden sonra umumî olarak her hâkime tat
bik edilebilecek esaslar tesbit edilmeli ve şahsî 
takdirlere hiç bir veçhile mahal kalmadığını te-
yid edecek bir teyid edici bir mahiyet vermeli
dir. Maddenin diğer kısımları da bunu teyid 
etmektedir. Bendeniz yalnız şöyle bir fıkranın 
ilâvesini rica ediyorum: 

«Bu madde hükümlerine tevfikan toplanan 
notlar iş adedine göre kısımlara ayrılır. Mezkûr 
notların bu kısımlarda hangi nisbetler dahilinde 
terfilere esas tutulacağı ayırma meclisi umumî 
heyeti tarafından her toplanış senesi başında, 
müteakib sene için muteber olmak üzere tesbit 
ve ilân olunur. Bu nisbetlerin aşağı haddine 
erişememiş olanlar terfi edemez.» 

Bu fıkranın bu maddeye ilâvesini muhterem 
Adliye vekilinden rica ederim. 

Ad. E. N. FAlK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Efendim encümen bu fıkrayı kabul 
ediyor. I 
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SALÂH YARGI (Kocaeli) — Nisbeti kim ta
yin ediyor? 

FAlK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Nisbeti ayırma meclisi takdir ediyor. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeblere binaen aşağıda
ki fıkranın 35 nci maddenin sonuna ilâvesini arz 
ve teklif eylerim: 

Bu madde hükümlerine tevfikan toplanan not
lar iş adedine göre kısımlara ayrılır. Mezkûr 
notların bu kısımlarda hangi nisbetler dahilin
de terfilere esas tutulacağı ayırma meclisi umu
mî heyeti tarafından her toplanış senesi başında, 
müteakib sene için muteber olmak üzere tesbit 
ve ilân olunur. Bu nisbetlerin aşağı haddine 
erişememiş olanlar terfi edemez. 

Zonguldak 
Şinasi Devrin 

BAŞKAN»— Bu takriri Adliye encümeni de 
kabul ediyor. Onun için takriri madde ile bir
likte yüksek reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Otuz dokuzuncu madde — Ayrıma meclisi 
alâkalı hâkimin ahlâkî gidişi, bilgisi ve gelen iş
lerle intaç ettiği işler arasındaki nisbeti yukarı
daki maddelerde yazılı eser ve vesika ve müta-
lealarla temyiz dairelerince verilen notlara gö
re tesbit ederek terfia lâyik olub olmadığına ka
rar verir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kırk birinci madde — Mümtaz olarak terfia 
lâyik sıfatı 40 nci maddenin A bendinde yazılı 
derecede terfia lâyik olanların vasatî liyakatla-
rından çok yüksek bir liyakat derecesine malik 
olduklarına Temyiz mahkemesinden aldıkları 
notlarla veya maddî eserlerle kanaat getirilen
lere verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kırk ikinci madde — Ayırma meclisince ya
pılan tedkikatta terfi için lâzımgelen vasatî li
yakatten daha üstün bir liyakat gösterdikleri 
anlaşılanlar tercihan terfi defterine geçirilecek
leri gibi ingilizce, almanca, fransızca ve italyan
ca lisanlarından birisini tam bilmek dahi terfi 
için ehliyet kazananlar arasmda tercih sebebi 
teşkil eder. Tam bilgi hukuka aid eserleri oku-
yub anlamak ve dilimize çevirmek kabiliyetinin 
imtihanla subut bulmuş olmasile tahakkuk eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kabul etme
yenler . . . Kabjal edilmiştir. 
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Kırk beşinci madde — 39 ncu madde muci

bince ayırma meclislerince terfia lâyik olmadı
ğına karar verilmiş olanlar iki sene sonra tek
rar ayırma tedkikatma tâbi tutulur. 

Her derecede iki ve her sınıfta üç defa terfie 
lâyik görülmeyenlerle 29 ncu maddede gösteri
len terfi listesine her ne sebeble olursa olsun 
üç defa girmemiş olanların dosyası hizmetten 
affedilmelerine mahal bulunub bulunmadığı 
hakkında bir karar verilmek üzere ayırma mec
lisine verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kırk sekizinci madde — Hizmet müddetin
de 47 nci madde hükmü cari olmak üzere 21, 29, 
34 ve 37 nci maddeler hükümlerile ayırma mec
lisinin vazifeline esas olan usul ve kaideleri 
tayin eden diğer maddeler ahkâmı ikinci sınıf
ta dahi tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Altmışıncı madde — Mümtaz terfia lâyik def
terine geçmiş olanlar smıf ve derece terfilerinde 
diğer terfi defterlerinde bulunanlara ve terci-
han terfia lâyik defterlerine geçmiş olanlar ter
fia lâyik defterlerinde bulunanlara mutlak su
rette tercih olunurlar. 

Mümtazen terfi defterinin sonuna kalıb da 
teklif edilen memuriyeti kabul etmeyenlere an
cak tercihan terfi edeceklere mahsus defter mu
cibince terfiler ikmal edildikten sonra yeniden 
vazife teklif olunur. Bu suretle teklif edilen 
memuriyeti de kabul etmeyenler âdi terfi defte
rinin sonuna kalırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Altmış ikinci madde — Her hâkim ve müd
deiumumi ayırma meclisince ehil olduğu göste
rilen meslekte terfi eder, ancak mümtaz olarak 
veya tercihan terfie lâyik görülen hâkimler 
ayırma meclisi mütaleasına bağlanmaksızm ve 
bunun haricinde olan hâkimler ayrrma meclisi 
mütaleası alınmak suretile müddeiumumiliğe 
nakledilebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Altmış beşinci madde — Başmüddeiumumî 
temyiz azaları veya ikinci reisleri arasmdan ve 
temyiz ikinci reisleri de temyiz azaları arasmdan 
Adliye vekilliğince intihab ve millî iradeye ar-
zolunur. Birinci sınıf hâkimlikten vekâlet hiz
metine alınanların iktisab ettikleri haklar mah
fuzdur. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Müsaade buyu
rursanız buradan arzedeyim. 

Bu maddenin tadili, ilâve edilen son fıkra 
dolayısiledir ve o fıkranm ilâvesi yerindedir. Bi
naenaleyh yukarıdaki vaziyet zannederim nazarı 
dikkatten kaçmış. Başmüddeiumumilik, hâkim
ler kanunu neşredildiği zaman ikinci derecede 
bir memuriyet idi. Halbuki bilâhare birinci dere
ceye çıkarıldı. 

Bu itibarladır ki başmüddeiumumilerin Tem
yiz ikinci reisleri arasından seçilmesi zaruridir. 
Temyiz azaları üçüncü dereceden olduğu için 
onlar arasından seçilirse bu maaşı alamıyacak-
lardır. Halbuki bütün hâkimler mesleğinde iki 
tane birinci derecede mevki vardır. Barem ka
nunu hükümlerine göre, hâkimler kanununda 
yeri olan bir hükmün geri kalması doğru değil
dir. Binaenaleyh ikinci satırdaki «azaları veya» 
kelimelerinin çıkmasile mesele hallolur. 

ADLİYE En. Na. FAİK AHMED BARUT
ÇU (Trabzon) — Başmüddeiumumilik mühim 
bir idarî makamdır. Binaenaleyh buraya seçi
lecek zatın yalnız ikinci reislerden seçilmesini 
tahdid etmek, tahsis etmek doğru olmaz. Zaten 
Hükümet teklifinde Temyiz ikinci reislerini de 
ilâve etmiştir. Sonra Salâh Yargı arkadaşımızın 
temas ettiği maaş meselesi varid olamaz. Hâ
kimler kanununda hususî hükümler vardır, iki 
derece birden terfi eden mümtaz hâkimlerimiz 
vardır. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Maddeten bu
nun olmasına imkân yoktur. Bu arkadaşımızın 
şu izahatile, barem kanununda bu hâkimler 
kadrosu listesinde bu dereceler teakub ederken 
buna imkân yoktur. 

Şimdi on, ikinci reis ve birde müsteşar var
dır. Bu 11 zat arasından birisini Adliye vekâ
leti baş müddeiumumi olarak seçebilir. Oradaki 
vaziyette fazla hususiyet olamaz. 

ADLİYE En. Na. FAİK AHMED BARUT
ÇU (Trabzon) — Baş müddeiumumiliğe Temyiz 
azaları arasından seçilecek zat o makamın ma
aşını alabilir kanaatmdayım, alamıyacak olur
sa mevkuf tutulur. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Hâkimlik sil
silesinde birinci dereceden iki makam vardır. 
Birisi Temyiz birinci reisi, bir de baş müddei
umumi. Binaenaleyh şu bahsedilen, o dereceye 
getireceğimiz hâkimin vaziyetidir. Yani on, 
ikinci reis ile bir müsteşar meyanında, 11 zat 
arasmda, o dereceye tayin edilecek bir zatın 
bulunmaması gibi bir vaziyet karşısında kalama
yız. Bu baid bir ihtimaldir. Bahsettikleri gibi 
farkı maaşın mevkuf tutulması gibi bir vazi
yete sebebiyet veriyorlar. Mesele gayet sa
rihtir. 

ADLİYE V. FETHİ OKYAR (Bolu) — 
Eskiden Başmüddeiumumî Temyiz azası ara
smdan intihab olunurdu. Şimdi Başmüddeiu-
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mumilik makamına 150 lira tahsis olunduktan I 
sonra, Salâh Yargı arkadaşımızın mütaleası-
na göre, Başmüddeiumuminin Temyiz ikinci 
reisleri arasından seçilmesi zaruridir, çünkü 
Temyiz azaları arasından intihab olunan zat 
farkı maaşını alamaz. Bu Temyiz ikinci reis
leri, malûmu âliniz Temyizde dört ceza dai
resi vardır. Behemehal cezada ihtisası olan 
zatın Başmüddeiumumı olması lâzımdır. Ayni. 
zamanda idarî bir makam olan bir mevkie bu 
dört şahıs arasından intihab olunması zaruri
dir. Zannederim ki tekmil Temyiz azası ara
sından seçilmesi prensibi konulursa, maaş 
meselesi şayanı arzudur ki kabili hal olsun, 
halbuki bu, kanunu mahsustur. Bu kanun bu
na cevaz verdikten sonra bir müşkülât kal
maz. Kaldı ki Başmüddeiumumilik gibi yük
sek bir makama en münasib bir zatın inti
hab olunmasile, bir sene, iki sene bu maaşm 
mevkuf tutulması, buna katlanılması müm
kündür. Bu itibarla buna katlanmak ta za
ruridir. Fakat bunu telâfi etmek kabildir. 

BAŞKAN — Takriri okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Altmış beşinci maddenin ikinci satırından 

(azalan veya) cümlesinin arzettiğim sebeblere 
binaen tayyini teklif ederim. 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arze-
diyorum. Nazarı itibare alanlar... Almıyan-
lar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Seksen birinci madde — Bir dairede birleş
meleri kanunen caiz olmayanlardan sonradan 
tayin olunan ve yeniden tahaddüs etmiş se-
beb dolâyısile birleşemiyecek olanlardan kıdem
sizi rızası olmadan dahi başka yere kaldırılır. 

Bulundukları yerde kendi kusurlarından 
müteveHid olsun veya olmasın her hangi bir 
sebeble hâkimliğin istilzam eylediği şeref ve
ya bitaraflık dairesinde vazife göremiyeceği 
ve bulunduğu yerde bakası memuriyetinin nü
fuz ve itibarını haleldar edeceği veyahud me
muriyet yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çe
şidine göre vazifede icab eden sürat ve mu
vaffakiyeti gösteremediği tahkikat ve vesaik
le anlaşılan hâkimler, inzibat meclisi kararile 
rızalarına bakılmaksızın başka yere naklolu
nurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yüz dördüncü madde — Üçüncü ve ikinci 
sınıflara mensub hâkimler, müddeiumumiler 
hakkmda birlikte tahkikat yapılması icab eden | 
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hallerde tahkikat; vekillikçe tensib olunacak 
müfettiş yahud yüksek dereceli hâkim tara
fından yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 2 — Hâkimler kanununun muvak

kat maddesi B. fıkrasının 3 ve 4 numaralı ben
lerinde yazılı müddetlerin üç sene daha uzatıl
masına ve muvakkat maddeye ayrıca iki fıkra 
ilâvesine dair olan 3206 sayılı kanunun birinci 
maddesinin hâkim namzedlik müddetinin geri 
bırakılması hakkındaki hükmü 21 - VI - 1940 
tarihinden itibaren üç sene daha uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Kadroları Tapu ve kadastro 

umum müdürlüğüne bağlı kadastro hâkimleri; 
hâkimler kanununa merbut (1) numaralı ced-
velde yazılı hâkimlerden sayılır. Bunların hâ
kimlik sınıf ve dereceleri; almakta oldukları 
maaşın tekabül ettiği sınıf ve derecedir. Kadro 
merbutiyetlerine halel gelmemek üzere bunlar 
hakkmda da hâkin1 ier kanunu bükümleri tatbik 
olunur. Şu kadar ki; sicilleri veya ehliyetsiz
likleri itibarile vazifelerinde bırakılmaları caiz 
olmadığı Temyiz mahkemesi reisi veya azaların
dan Adliye vekilliğince intihab edilecek dört zat 
ile vekâlet müsteşarı ve hukuk ve ceza ve zat 
işleri müdürleri ve teftiş heyeti reisinden teşek
kül eden bir heyetin kararile anlaşılanlar hak
kında beş sene zarfında aşağıdaki hüküm tatbik 
olunur: 

A - Sicilleri itibarile vazifelerinde bekaları 
caiz olmayanların hizmetlerine nihayet verilir 
ve haklarında 1683 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi hükümleri tatbik olunur. 

B - Ehliyetsizlikleri hasebile kendilerinden 
istifade edilemiyenler vazifesinden affedilir. Bu 
suretle vazifeden affedilenlerin hizmet müddet
leri on beş sene veya daha fazla olursa bu müd
det nisbetinde tekaüd maaşına müstahak olur
lar. Tekaüd müddetini doldurmıyanlar taleble-
lerile hâkimlik, müddeiumumilik meslekleri ha
ricinde diğer vazifelere tayin edilebilirler. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Bu maddenin 
(şukadar ki) den başlayan kısmı muvakkat ma
hiyeti haizdir, kadastro hâkimlerinin komisyon
ca ehliyetleri tedkik edilecek, beş sene zarfında 
tekaüde sevkedilecek gibi hükümleri ihtiva edi
yor. Bunun ana kanunda yer alması muvafık 
değildir. Zannederim encümen de buna muva
fakat buyurur. (Şukadar ki) den itibaren 
maddeyi kesmek ve muvakkat bir madde olarak, 
diğer esas maddelerden sonra yazmak lâzımge-
lir. 
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ADLÎYE 5. Na. FAlK AHMED BARUTÇU 

(Trabzon)— Kabul ediyoruz. 
SALAH YARGI (Kocaeli) — (Tatbik olu

nur) deyince madde bitiyor. Şu kadar ki, diye 
madde başlayamaz. (Kadastro ve tapu hâkim
leri) diye bir ifade ile başlayan bir madde yazı
lır. 

MADDE 3 — Kadroları Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğüne bağlı kadastro hâkimleri; 
hâkimler kanununa merbut (1) numaralı cedvel-
de yazılı hâkimlerden sayılır. Bunların hâkim
lik sınıf ve dereceleri; almakta oldukları maaşın 
tekabül ettiği sınıf ve derecedir. Kadro merbu-
tiyetlerine halel gelmemek üzere bunlar hakkın
da da hâkimler kanunu hükümleri tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Üçüncü madde olarak bu kısım 
kalıyor, Reye arzediyorum: Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hâkimler kanununun 7, 8, 9, 
10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 78 nci maddeleri 
ilga edilmiştir. 

Avukatlık kanununun 19 ncu maddesinde 
bahsedilen avukat staj iyerlerinin imtihanları hâ
kimler kanununun mülga 7, 8, 9 ve 10 ncu mad
delerinin ana hatları dairesinde Adliye vekâ
letince yapılacak talimat mucibince icra edilir. 

ADLİYE E. Na. FAİK AHMED BARUTÇU 
(Trabzon) — Bu maddenin ikinci fıkrası şu şe
kilde tashih edilecektir : 

« Avukatlık kanununun 19 ncu maddesinde 
bahsedilen avukat stajiyerlerinin imtihanları 
Adliye vekâletince tesbit olunacak esaslar da
iresinde icra edilir ». 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bu kanunda bu
nun yeri var mıdır? 

ADLÎYE E. Na. FAİK AHMED BARUTÇU 
(Trabzon) — Bu cihet encümende de mevzubahs 
olmuştur. Filhakika avukatlık kanununa taal
lûku itibarile o kanunda derpiş edilmesi müta-
lea edilmiş ise de hâkimler kanununda bu ta
dilin yapılmasında mahzur görülmemiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi encümenin teklif et
tiği şekilde kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 39 ncu madde 
mucibince temyizin kendi notları toplanıncaya 
kadar evvelce toplanan tasdik ve nakız nisbetle-
ri diğer evrak ve vesaikle birlikte ehliyetin 
takdirinde esas teşkil eder. 

ADLÎYE E. Na. FAÎK AHMED BARI TÇU 
(Trabzon) — Bu maddede Temyizin kendi not
lan yazılmıştır. (Yeni notları) olacaktır. 

BAŞKAN — Kendi kelimesi, yeni şeklinde 
tashih edilmiştir. Maddeyi bu şekilde reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 766 sayılı kanu
nun 36 ncı maddesinde beyan olunan imtihanı 
kazanmış olub da icra muavinliğine tayin edil
memiş bulunanlar 2556 sayılı hâkimler kanunu
na bağlı (1) numaralı cedvelin 10 ncu derece
sinde yazılı icra memurluklarına tayin edilirler. 
Bunlar zikri geçen hâkimler kanununun tarife 
müteallik hükümleri dairesinde 7 nci dereceye 
kadar (Bu derece dahil) icra memurluğu ile ic
ra muavin hâkimliği ve hâkimliklerine terfi ede
bilirler. 

ADLÎYE E. NAMINA FAÎK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Maddenin başı (Mülga 
766 ncı) olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ADLÎYE E. NAMINA FAÎK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — 3 ncü muvakkat madde 
şöyle olabilir : 

( sicilleri veya ehliyetsizlikleri itiba
rile vazifelerinde bırakılmalan caiz olmadığı 
Temyiz mahkemesi reisi veya azalarından Adli
ye vekilliğince intihab edilecek dört zat ile ve
kâlet müsteşarı ve hukuk ve ceza ve zat işleri 
müdürleri ve teftiş heyeti reisinden teşekkül 
eden bir heyetin kararile anlaşılan tapu ve ka
dastro hâkimleri hakkında beş sene zarfında 
aşağıdaki hüküm tatbik olunur.... ) 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — (Tapu ve ka
dastro hâkimleri hakkında) tabirini başa alır
sak daha iyi olur. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Evet öyle de olabilir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Tapu ve kadas
tro hâkimlerinden sicilleri veya ehliyetsizlikleri 
itibarile vazifelerinde bırakılmalan caiz olmadı
ğı Temyiz mahkemesi reisi veya azalarından Ad
liye vekilliğince intihab edilecek dört zat ile ve
kâlet müsteşan ve hukuk ve ceza ve zat işleri 
müdürleri ve teftiş heyeti reisinden teşekkül 
eden bir heyetin kararile anlaşılanlar hakkında 
beş sene zarfında aşağıdaki hüküm tatbik olu
nur : 

A - Sicilleri itibarile vazifelerinde bakaları 
caiz olmayanların hizmetlerine nihayet verilir 
ve haklarında 1683 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi hükümleri tatbik olunur. 

B - Ehliyetsizlikleri hasebile kendilerinden 
istifade edilemiyenler vazifesinden affedilir. Bu 
suretle vazifeden affedilenlerin hizmet müddet
leri on beş sene veya daha fazla olursa bu müd
det nisbetinde tekaüd maaşına müstahak olurlar. 
Tekaüd müddetini dolduramıyanlar taleblerile 
hâkimlik, müddeiumumilik meslekleri. haricinde 
diğer adlî vazifelere tayin edilebilirler. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Üçüncü satırda 
bir kelime tashihi lâzımdır. (Temyiz mahkemesi 
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reisi veya azalarından....) deniyor. (... reis veya 
azalarından....) denmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle birlikte ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık rey neticesini arzediyorum: 
Vakıflar umum müdürlüğünün 1937 malî yılı 

hesabı katğisi hakkındaki kanuna (274) zat 
rey vermiştir. Nisab vardır, kanun (274) reyle 
kabul edilmiştir. 

6' — Vilâyet hususî idarelerinden maaş (dan 
memur ve muallimlerin tekaüd, maaşları hakkın
daki 2097 sayılı kanuna ikinci bir muvakka! 
madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Maarif ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/332) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur 
ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 

2097 sayılı kanuna ikinci bir muvakkat madde 
ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Vilâyet hususî idarelerinden 
maaş alan memur ve muallimlerin tekaüd maaş
ları hakkındaki 2097 sayılı kanuna aşağıdaki 
ikinci muvakkat madde eklenmiştir: 

İKtNCİ MUVAKKAT MADDE — (Maaşları 

[1] 1.08 sayılı b asm ayazı zabtın sonundadır. 

ücrete çevrilmiş olan idarei hususiye tahsildarla
rından, maaşlarının ücrete tahvil edildiği tarihe 
kadar filen 25 sene veya daha ziyade maaşlı hiz
meti olanlar tekaüde sevkolunabilir. Bunlardan 
maaşlı hizmet müddeti 20 sene ve daha ziyade 
olanların bu kanunun neşrinden itibaren ücret
leri son aldıkları maaş mikdarlarma göre maaşa 
tahvil edilerek tekaüd müddetini doldurdukla
rında tekaüdlükleri icra edilebilir. 25 seneyi dol
durmadan her hangi bir sebeble olursa olsun va
zifeden ayrılanlar hizmet müddetlerine göre te
kaüde sevkedilirler. 

Maaşları ücrete çevrilmiş olan idarei husu
siye tahsildarlarından maaşlı hizmet müddetleri 
20 seneden az olanların eski memuriyet müddet
lerine aid tekaüd hakları mahfuz kalmak üzere 
istihdamlarına devam olunur. Ancak yeni vazi
felerinden istifa suretile ayrılanlarla her hangi 
bir suretle vazifelerine nihayet verilenlere iste
dikleri takdirde 1683 sayılı kanunun 26 ncı 
maddesi mucibince maaşlı hizmet müddetlerine 
göre istihkakları verilerek tekaüdlükle alâkala
rı kesilir. 1683 numaralı tekaüd kanununun mu
addel 53 ncü maddesi hükmü mahfuzdur, 

Bu madde mucibince maaşla istihdamına de
vam olunanların muhassasatı ücret tertibinden 
verilir.) 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede başka mevad yoktur. Pazartesi 

günü saat 15 de toplanılmak üzere celseye niha
yet veriyorum. 

Kapanma saati: 18,15 
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Vakıflar umum müdürlüğünün 1937 malî yılı hesabı katğisi hakkındaki kanuna veri

len reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 429 
R*j9 iştirak edenler 274 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 153 
Münhaller 2 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumeu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Fevzi Dalda! 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
N um a n Aksoy 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Bahkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Serem etli 
ismail Hakkı Uzunçarşıb 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

/ Kabul 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgeıı 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Çanakkale 
Atrf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

edenler ] 
I Asım Us 

Mazhar Müfid Kansu 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

I Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak PıraM; 

iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşan e 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 
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Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Ünsa'l 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 1 
Fakihe Öymen 
ibrahim Alâettin Oövsa 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Ra'hmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
01. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Ar ıy ı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamajç 
Rıza Saltuğ 
Talisin Coşkan 

î : 67 14-6 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç, 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşdd özsoy 
Sadettin Serim 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağnıaıı 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osma'rı Şevki Ulu
dağ 
Fuad Oökbudak 
Oa'lıp Gültekin 
01. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Yedi t Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
01. Osman Koptagel 
Mahraud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

1940 C : 1 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yasar Özcy 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Fer id Al paya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Naim E rem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Haindi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşı t Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi S el m en 

Seyhan 
ibrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Oalib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Saoni Erkman 

ürfa 
01. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Ref et Ülgen 
Sami îşbay 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
S i m Içöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 

— 102 



Hazım Atıf Kuyucak 
Mustafa Bozma 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker (Hasta) 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 

Ağrı 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel (M.) 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet înönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topeoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım özaflp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
(Mazur) 

Tevfik Temelli 
Bolu 

Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 

Buna 
Dr. Sadi Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

î : 67 
Şinasi Devrin 

14-6İ94Û C : 1 
\ Rif at Vardar Yusuf Ziya özençi 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Çanakkale 

Avni Vukamç 
Reşad Nuri Güntekiı» 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid V alçın 
M. Abdiilhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
îzzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Memed Şahin 

Giresun 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Ham di Selçuk 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

1 İstanbul 
\ Dr. Refik Saydam (Bş. 
j V.) 
\ Galib Bahtiyar Göker 
1 Gl. Kâzım Karabekir 
; Gl. Refet Bele 

Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bay ar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuafd Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (M.) 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Riza Türel (M.) 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 
(M.) 
Sadullah Güney 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakta Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Halid Mengi (Hasta) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem (M.) 
ismail Çamaş (M.) 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 
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Seyhan 
Ali Münif Yegenâ 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İsmail Safa özler (M.) 

8Urd 
Şefik özdemir 

Smob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim încedayı 

t : 6? 14-6 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

İd4Û d : İ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı (Hasta) 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sim Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Van 
Hakkı Ungan (Hasta) 
İbrahim Arvas 
Münih Boya 

Totgad 
Celâl Arat (Mazur) 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
İbrahim Btem Bozkurt 

»-• -« ...<.. 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı:71 ©ek 
Eylül: ikinci teşrin 1939 aylarına aid raporun 3 ncü fıkrası 

hakkında Maliye encümeni mazbatası (3/197) 

Eylül : ikinci teşrin 1939 aylarına aid raporun 3 ncü fıkrası 

3 — Namzed memurlar asaletleri kabul ve 
tasdik olununcaya kadar muvakkat memul' ma
hiyetinde olmalarına binaen Divanca yapılan 
muamele yerinde görülmüştür. 

3 — Erzincan İnhisarlar muhakemat şubesi 
memuru Hasan Ziya Acar karısı Fatma Aliye 
Acara tahakkuk ettirilen tazminata aid tahsis ev
rakının 3 ncü daire kararile reddine itirazen İnhi
sarlar tekaüd sandığı müdürlüğünden gelen tez
kere Divanı muhasebat Umumî heyetinde Müd
deiumumi Enver Arkun huzurile okundu. 

Daire kararında; 2921 numaralı kanunun bi
rinci maddesinde müsecoel daimî memur ve müs
tahdemler için bir tekaüd sandığı kurulduğu ya
zılı olmasına ve namzedlerin vaziyetleri bidaye-
ten muvakkat mahiyeti haiz bulunmasına1 mebn; 
bunların bu vaziyetleri devam ettikçe tekaüd 
sandığına iştirak ettirilmeleri doğru olanuyaca1-
ğından namzedlik suretile geçen müddet de da
hili hesab edilmek suretile tahakkuk ettirilen 
tazminatın tescili mümkün görülemediğinden 
tazminat muamelesinin reddine karar verildiği; 

Tekaüd sandığı müdürlüğünün tezkeresinde; 
nemzedlerin kadroya dahil olub bütçeden aylık 
olarak diğer memurlar gibi ücret aldıkları ve 
imtihanla münhallere tayin edildikleri için mu
vaffakiyet veya ademi muvaffakiyete müstenid 
yapılacak muameleler ve diğer kanunî istisnalar 
hariç olmak üzere bütün memurların haiz olduk
ları haklardan istifadeleri tabii olan namzedle
rin de sandığa aidat vermeleri ve bu müddetten 
istifadeleri muvafık görüldüğü, bundan evvel 
namzed olarak idarede vazife görmekte iken isti
fa suretile daimiliği tasdik edilmeden vazifeden 
ayrılan Cevad Sa'nerin idaredeki hizmeti üç yıl 
doldurmadığı cihetle 2921 «ayılı kanunun 11 nci 
maddesi sarahatine tevfikan mevduatı iade edil
mediği için sandık aleyhine Devlet şurasında aç
tığı idarî davada sandığın daimî memurları için 
kurulduğu ve kendisinin namzed olarak çalıştığı 
için gayri kanunî olarak kesilen sandık aidatı
nın iadesi lâzım geleceği iddiasında bulunmuş 
ve sandıkça da bu hususda yapılan müdafaa ne
ticesinde Devlet şûra'sı mülga 1 nci daavi daire-



- 2 -
since (memurlar sınıfına ehliyetlerinin tayini ne- ı 
ticesinde iltihak edilmek şartile bidayeten nam-
zed olarak alınanların vaziyetlerinin memur hük- I 
münde sayılması tabiidir. Zira bu gibilerin me
muriyetlerinin tasdiki halinde kıdemlerinde na- j 
zara alınacak tarih namzed olarak alındıkla'rı 
tarihtir. Şu halde davacının na'mzed olarak san- ! 
dığa bıraktığı aidatın hukukî bir mesnede da- I 
yanmadığı beyanile 2921 sayılı kanunun birinci 
maddesinden hariç olduğu ve 11 nci maddeleri
nin hakkında tatbik edilmiyeceği iddiası varid 
olmadığından yapılan muamelede yolsuzluk gö-

rülemiyerek davanın reddine) karar verildiği zik- j 
redilerek işin umumî heyetçe bir ka'rara rabtı 
istenilmektedir. J 

Mütaleasrna müracaat olunan Müddeiumumi j 
Enver Arkun 2921 sayılı kanunun birinci madde- { 
si müseccel daimî memur ve müstahdemler için bir J 
tekaüd sandığı kurulacağını göstermekte olub İn
hisar memur namzedlerinin vaziyeti ise bunun 
haricinde ve muvakkat mahiyette olmakla bera
ber bunların memuriyetlerinin tasdikinde nam
zed olarak idareye intisab eyledikleri tarihten 
itibaren memurluk haklarından istifade etme-
leri lâzım geleceği hakkında bir kaünunî esas bu- I 
lunmaanakta olduğundan namzedlikte geçen zaman I 
için tahakkuk ettirilen istihkakın kabulü caiz ol
madığı mütaleasında bulunarak icabı müzakere 
olundu. 

2921 numaralı kanunun birinci maddesinde i 
(müseccel ve daimî memur ve müstahdemler için i 
bir tekaüd sandığı kurulmuştur) diye yazılı ol- j 
masına ve namzedlerin vaziyeti bidayeten mu
vakkat mahiyeti haiz bulunmasına ve alelûmum i 
muvakkat memurlara tekaüd hakkı tanıyan bir | 
kaydı kanunî mevcud olmamasına binaen înhi- i 
şarlar idaresi dahili nizamnamesinin yedinci j 
maddesi mucibince filen vazifesinin ehli olduğu i 
tasdik edilmemiş bulunan namzedlerin tasdikten j 
mukaddem sandığa iştirak ettirilmesi ve ücretle- j 
rinden sandık aidatı kesilmesi esasen doğru ol- j 
madiği ve Devlet şûrası deavi dairesi kararları I 
a'id oldukları hâdisata maksur bulunduğu cihet- j 
le bu mesele hakkında üçüncü dairece ekseriyetle | 
ittihaz edilmiş olan karar musib ve kanuna mu- j 
vafrk .görülmekle tadiline mahal olmadığından j 
itirafın reddine ve keyfiyetin Meclisi âliye arzı- ! 
na, İnhisarlar tekaüd sandığı müdürlüğüne ce
vaben tebliğine 2514 numaralı kanunun 73 cü 
maddesi uyarınca ve ekseriyetle karar verildi. | 
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Azadan beş zat, daimî kadrolarda istihdam 
edilen namzedlerin uhdelerindeki memuriyet mu
vakkat telâkki edilmiyeceği cihetle 2921 numa
ralı kanunun birinci maddesi mucibince bunla
rın da tekaüd sandığına dahil memurlardan sa
yılması ve dairesince kararlaştırılan istihdam 
şartına göre de namzedlerin ehliyetleri tasdik 
edilince idareye intisabları tarihinden itibaren 
bütün memurluk haklarına sahib olmaları lâzım 
geleceği ve mevzuatta bunun hilâfına bir hüküm 
mevcud olmayıb Şûrayi devletçe emsali hakkın
da verilen kararda bu noktai nazarı teyid eyle
mekte bulunduğu cihetle namzedlik müddetinin 
de tekaüdlük hesabında sayılması muvafık ola
cağı mütaleasile ekalliyette kalmışlardır. 

Yüksek Reisliğe 

Meselenin Malive encümenine havalesini teklif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/197 
Karar No. 43 

Yüksek 

Divanı muhasebat üç aylık raporlarından ey
lül - teşrinisani 1939 aylarına aid 5 - I - 1940 ta
rihlisinin 3 numaralı fıkrasında yazılı olduğu üze
re Erzincan inhisarlar idaresi muhakemat şube
si memuru Hasan Ziya Acar eşi Fatma Aliye 
Acara verilecek tazminat hakkında inhisarlar ida
resince yapılan muamele hesab divanınca muhta
cı tashih görülmüş ve Divan heyeti umumiyesince 
de olsuretle Hasan Ziya Acarın idarede nam-
zedlikle geçirmiş olduğu müddet tazminat hesa
bında nazara alınmamış ve Divan heyeti uımı-

miyesi kararı B. Millet Meclisi Divanı muha
sebat encümenince de aynen kabul edilmiştir. Bu 
muameleye Yüksek Meclis Heyeti umumiyesinde 
istanbul mebusu Ziva Karamursal tarafından 

10 - VI - 1940 

Reisliğe 

itiraz olunarak Manisa Mebusu Refik incenin bir 
takririle keyfiyetin tedkiki encümenimize hava
le buyurulmuş olmakla mezkûr raporlar ve in
hisarlar idaresinin noktai nazarı encümenimizde 
kıraat ve derpiş edilerek bu meyanda Ziya Ka
ramursal ile Hesab divanı reisi Seyfi Oran da 
isti ma olunmuşlardır. 

inhisarlar umum müdürlüğü tekaüd muamelâ
tına dair olan 2921 numaralı kanunun birinci 
maddesinde her ne kadar (Umum müdürlük kad 
rosunda dahil olub bütçeden aylık olarak ücret 
alan ve müseccel daimî memur ve müstahdemler 
için bir tekaüd sandığı kurulmuştur) denilmekte 
ise de bu maddede namzedlerin bilhassa bu nam-
zedlerden bilâhare asaletleri tasdik edilmiş me-

( S. Sayısı : 71 e ek) 



murların tescil edilmiyeccği ve muvakkat memur 
sayılacağı tasrih edil marn ekte ve namzedlerin 
de tekaüd aidatı kesilmekte olmasına ve sırf kendi 
2921 numaralı tekaüd kanunu ile yine kendi me
murin mevzuatı dairesinde muamele görmek lâzım 
gelen ve lıassutnn aylıklarından tekaüd aidatL ke
silmekte bulunan inhisar memurlarının 1688 nu
maralı Devlet memurlarına aid tekaüd kanunu ile 
memurin kanunu umumisindeki hükümlere inti
bak ettirilerek muameleye tâbi tutulmaları kanun
ların sarih hükümlerine mugayir olub madelete 
uymıyaeağjna binaen İnhisar idaresinin noktai 
nazarı dahilinde ve Ziya Karamursalm müdafaası 
esasına müsteniden adı geçen Hasan Ziya Acarın 

ailesine verilecek tazminatın hesabında nanızed-
likle geçen müddetinin dahi nazara alınması ıııu-
vafrk olacağrna ittifakla karar 'verilmekle Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Mal. E. Reisi 
istanbul 

A. Bayındır 

Bursa 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 

Diyarbakır 
Dr. G. Kahraman Zülfü Tiğrel 

İzmir Kayseri 
M. 11. M ima, r oğlu Ö. Taşçığolu 

Kırşehir Kırşehir 
/. Özkan M. S ey f el i 

Kâtib 
Mal n t ya 

NasuJıi Haydar 

izmir 
K. Dursun 
Kırklareli 
11. Kuleli 
Manisa 

F. Kurdoğlıı 

»m<i 
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S. Sayısı: 195 
Tokad mebusu Nâzım Poroyun, Arzuhal encümeninin 
29-İV-1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 1411 sayılı ka
rarın Umumî heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 

encümeni mazbatası (4/17) 

Yüksek Reisliğe 

Uesneli Dilaverin istidası üzerine Arzuhal encümenince ittihaz edilen 1411 numaralı ve 5-IV-1940 
arihli kararın Heyeti Umıımiyede müzakeresini taleb ederim. 

28 mayıs 1940 

Takod mebusu 
N. Poroy 

Arzuhal encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

rzulıal encümeni 
Esas No. 4/17 
Kayar No. 14.11 

Yüksek 

Kendisine tahsis edilen fındık bahçesini vali
nin haksız muamelesi yüzünden temellük edeme 
diğinden ve vâki şikâyetlerim havı evrakının 
zıyaile hakkının meydana getirilmediğinden şi
kâyet eden mahkûm Dilaverin arzuhali Yüksek 
Eeislikten Encümenimize havale edilmekle SJII-
hat ve içtimaî muavenet vekâletinden tahkikat 
yapılmış ve Ordu vilâyetinde bir tahsis işinde 
haksızlığa maruz kalan vs bu yüsden vâki bir 
cinayet sebebile 24 seneye mar.kmn edilen Dila
verin Orduda iskân ve ikameti mahzurlu görül
düğünden kendisine Balıkesir vilâyetinde elli 
dekarlık bir arazinin tahsisi muvafık görüldüğü 
bildirilmekle Encümence yapılacak muamele ol
madığına 5 - IV - 1940 tarihinde 1411 sayı al
tında karar verilmiş ise de bu karara kanaat 
edemiyen Tokad mebusu Nâzım Poroyun yazılı 
itirazı üzerine Dahilî nizamnamenin 57 nci mad
desine tevfikan iş üzerinde yeniden tedkikat L?-
rasile bu mazbatanın tanzimine zaruret hâsıl ol
muştur. 

7 -VI - 1940 

Reisliğe 
Vekâletçe bir haksızlığa maruz bırakıldığı 

kabul edilen Dilaverin ika ettiği cinayet yüzün
den ve inzibat bakımından Orduda iskân ve ika
metinin muvafık görülmiyerek kendisine Balı-
kesirde münasib mikdar arazi tefviz kılınmak 
suretile haksızlığın telâfisi cihetine gidildiği bil
dirilmekle Encümence yapılacak muamele kal
madığına dair ittihaz olunan ilk kararın tadilini 
mucib bir sebeb bulunamadığının Yüksek Heyete 
arzına karar verildi. 

Arzuhal E. Reisi 
Giresun 

/. Sökmen 

Bolu 
L. Gören 

Kocaeli 
/. Tolon 

Tokad 
M. Develi 

M. M. 
Ordu 

II. Şarlan 

Çorum 
N. Kayaalp 

Niğde 
İV. Erem 

Kâtib 
. Samsun 

M. Ulaş 

Hatay 
B. S. Kunt 

Samsun 
.V. Fırat 





S. Sayısı: 196 
Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil 
eden]3206 ve 3501 sayılı kanunların'bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâve

sine dair kanun lâyihası ve Adliye®encümeni 
mazbatası (1/373) 

T. C. '""" ' 
Başvekâlet 16 - IV - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1694 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2556 sayılı Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil eden 3501 sayılı kanunun 
bir kısım maddelerinin değiştirilmesine ve Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesine dair Adliye 
vekilliğince hazırlanan ve-icra Vekilleri Heyetince 4 - IV - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mııcibesüe birlikte sunulmuştur. 

Başekil 
> Dr. R, Saydam 

Esbabı mucibe 

2556 sayılı hâkimler kanununun namzedliğe kabul şartlarım tesbit eden üçüncü maddesinin 
ikinci bendine göre; namzedliğe kabul olunabümek için otuz yaşını geçmemiş olmak şarttır. 

Bu kayid namzedliğe ve hâkimliğe kabul için kanunun aradığı bütün şartları haiz olub da her 
hangi bir sebeble otuz yaşını ikmal edinceye kadar hâkimlik meslekine intisab etmemiş bilhassa 
memleketimizde hukuk tahsili yaptıktan sonra lisa ns veya doktora tahsilini ikmal etmek maksadile 
yabancı memleketlere gitmiş ve bu suretle tahsillerini ikmal edinceye kadar geçen müddet içinde 
otuz yaşlarını doldurmuş olanların namzedliğe ve hâkimliğe kabullerine mâni teşkil etmektedir. 
Hâkimlikte hizmetlerinden istifade beklenen bu elemanların mesleğe kabulünü mümkün kılmak 
maksadile mezkûr maddedeki otuz yaş haddi kırk yaşma çıkarılmıştır. Mezkûr maddenin üçüncü 
bendindeki; askerlik filî hizmetini yapmış veya askerliğe elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak 
kay di; hukuk tahsilini ikmal edib de henüz askerliğini yapmamış olanların namzedliğe alınmaları
na mâni teşkil etmektedir. Bilhassa mecburî hizmete tâbi bulunanların vazifeye almamamaları 
memurin kanunu hükümlerine tevfikan teahhüdl erinden kurtulmalarına sebeb olabileceği cihetle ve
kâleti müşkül vaziyette bulundurmaktadır. 

Memurin kanununun 64 ncü maddesile askerliğini yapmayanların sitajiyer olarak memuriyete 
alınmalarına cevaz verilmiş olmasına göre hâkimler kanununa da bununla mütenazır bir hüküm 
konması muvafık görülmüş ve bu sebeble üçüncü maddeye; askerliğini henüz yapmamış olanların 
stajiyer olarak namzedliğe alınabilecekleri ve kendilerine namzedlere tahsis edilen maaş ve em
sali hâsılının ücret olai'ak verileceği ve stajiyerlikte geçen müddetin namzedlik müddetine ve 
mecburî hizmete mahsub edileceği ve askerlikte geçen müddetin mecburî hizmete mahsub edilmeyip 
umumî hükümlere tâbi olacağı hakkında bir fıkra ilâve edilmiş ancak muavinlik sınıfına geçebil
mek için bu maddenin üçüncü bendinde yazılı askerlik filî hizmetini yapmış veya askerliğe elveriş
li olmadığı anlaşılmış bulunmak şartı mahfuz bulundurulmuştur. 
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Meri kanunun altıncı maddesine göre üçüncü maddede yazılı şartları haiz olub da namzedi iğe 

kabul edilenlerin; namzedlik müddetini bitirdikten sonra muavinlik imtihanına tâbi tutulmaları 
icab etmektedir; müteakib maddeler şifahî ve tahrirî imtihanların kimler tarafından ve ne suretle 
yapılacağını ve muvaffak olamayanlar hakkındaki hükümleri tesbit etmiştir. 

Kanunun meriyetinden bu güne kadar tatbik edilmemiş olan ve gençlerin hâkimlik meslekine 
intisablarmı güçleştiren bu hükmün kanundan çıkarılmasına lüzum hâsıl olmuştur. Esasen tahsi
lini ika nü edib de iki sene mahkemelerde ve diğeradliye dairelerinde staj görmüş olan namzedler 
muavinlik ve hâkimlik sınıflarına geçtikten sonra Temyiz mahkemesinin kazaî murakabesine tâbi bu
lunacaklarına göre daimî bir imtihan karşısmdadırlar. Bu murakabe neticesinde terfia lâyık gö-
rülmiyenlerde atiyen bu kanunda yazılı şartlar dairesinde hâkimlikten çıkarılacaklarına nazaran se
ciye ve ahlâkça kabule mâni halleri bulunmadığı takdirde namzedlerin imtihana tâbi tutulmaksızın 
muavinliğe geçirilmelerinde hiç bir mahzur mülâhaza edilmemektedir. 

Bu sebeble kanunun altıncı maddesinin arzedilen esasa göre değiştirilmesi muvafık görülmüştür. 
Bu maddeden imtihan kaydinin kaldırılması ayni zamanda 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerden de im
tihanla alâkalı kayidlerin çıkarılmasını zarurî kılmış ve zikredilen maddelerde yapılan değişiklik bu 
noktaya inhisar etmiştir. Bundan başka 6 ncı maddenin tadili kanunun muavinlik imtihanına müte
allik hükümleri ihtiva eden 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerinin de kanundan tam amile çıkarılması neti
cesini tevlid etmiştir. 

Kanunun 21 nci maddesinin ikinci fıkrasında; üçüncü sınıf hâkimliğin 7 nci derecesinde bir va
zifeye tayin edilecek hâkimlerin ihtisas imtihanına tâbi tutulacakları zikredilmiş, imtihanın şekil ve 
sureti ifası da müteakib maddelerde tesbit edilmiştir. Gerek bu hükümlerin, gerek 6 ncı maddenin 
namzedlik müddetine ve muavinlik imtihanına taallûk eden hükümlerinin yerine getirilmesini kad
ro vaziyetlerinin icablarına göre iki sene müddetle geri bırakabilmek hususunda muvakkat maddenin 
(B) fıkrasının üçüncü bendi ile Adliye vekiline verilen salâhiyete müsteniden kanunun meriyetini 
müteakib bu hükümlerin tatbiki geri bırakılmış olduğu gibi 3206 sayılı kanunla da bu salâhiyet üç 
sene daha uzatılmış ve bu suretle mezkûr hüküm henüz tatbikat sahasına intikal etmemiş bulun
maktadır. 

Kanunun kabul ettiği esaslara göre hâkimin verdiği hüküm ve kararlar ilmî kudret ve kabiliye
tinin derecesini tayin hususunda esas tutulmaktadır. Hâkimin meslekte ilerlemesi göstereceği ilmî 
kudret ve kabiliyete bağlı olduğuna göre her hâdisede kararını verirken bir imtihan karşısında bu
lunan ve mesaisi bu suretle devamlı bir murakabeye tâbi tutulmuş olan hâkimin ayrıca ihtisas imti
hanına tâbi bulundurulması amelî hiç bir faideyi mucib görülememektedir. 

Esasen kanunun meriyetinden beri tatbik sa hası bulmamış olan bu hükmün kaldırılmasına 
lüzum hâsıl olmuş ve bu sebeble ikinci fıkra hükmü 21 nci maddeden çıkarılmıştır. 

Hâkimlerin ihtisas imtihanına tâbi tutulmaları esasının bu suretle terk edilmesi 39 ncu madde
nin ona göre tadilini ve ihtisas imtihanına müteallik hükümleri ihtiva eden 23, 24, 25, 26, 27, 28 
ve 78 nci maddelerin de ilgasını zarurî kılmıştır. 

Meri kanun mucibince (Madde 35) Hâkimlerin tasdik veya nakzolunan kararları arasında 
riyazi nisbet kendilerinin liyakat ve ehliyetini tayine mikyastır ve terfi sıra defterleri bu nisbet 
esasına göre tanzim edilmektedir. j ^,, rw 

Halbuki: 
A : Hâkimlerin temyize intikal eden işleri sayı itibarile bir olmayıb mukaseye kabul etmiyeeek 

dereeede birbirinden farklı olmasına ve bilhassa bazı hâkimlerin kararlarmm leh ve aleyhde nisbet 
kurulmıyacak derecede mahdud mikdara inhisar etmesine, 

B : Hâkimlerin tedkik ettiği işlerin mahiyet ve ehemmiyetleri bunların vazife gördükleri yer
ler ve kendilerine tevdi olunan işler itibarile esaslı değişiklikler göstermesine göre tatbikatta ha
kikî ve riyazî bir nisbet teğmini mümkün olamamış ve bu imkânsızlık bu husustaki kanun hü
kümlerini tatbik eden ayırma meclislerini bir nisbet bulabilmek için tasdik ve nakız yekûnlarına 
bazı mefruz ve tahminî rakamlar ilâvesine mecbur etmiş ve netice itibarile farazî ve tahminî bir 
nisbet üzerine cedvel tanzimi mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı : .196 ) 
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Öunula beraber, 
A - Terfi esnasında aleyhe hesab edilen bir kararın sonradan vukubulan ısrar üzerine tasctik 

edilmesi. 
B - Evvelce tasdik edilib lehe hesab edilen bir kararın sonradan tashihi karar veya itiraz yolile 

bozulması, 
C - Kanunun her hangi maddesinin muayyen bir içtihada tevfikan tatbiki suretile verilen 

muhtelif kararların tasdik veya nakzolunması halinde leh ve aleyhde muhtelif notlar verilmek su
retile muayyen bir fikir ve kanaatten hâkimin mükerrer surette mutazarrır veya müstefid olması, 

D - Baştan başa hatalı surette sevk ve idare edilen muhakemeler neticesinde verilen bazı karar
ların temyizen netice itibarile veya bozuk cihetlerin temyiz edilmemesi sebebile tasdika iktiran 
etmesi ve bunun aksine olarak ilmî bir vukuf ve idrak ile verilmiş kararların teferruata aid bir zü
hul veya iltizam olunan kanaat ve içtihadm yalnız temyiz içtihad ve telâkkilerine uymaması sebeb-
lerile bozulması. 

Gibi hallerin yine tatbikatta hemen her gün ve defaatle tekerrür etmesi, tasdik olunan ka
rara lehde veya bozulan karar aleyhde ve müsavibir mana vermekte isabet mülâhaza edilemiyeceğini 
meydana çıkarmıştır. • 

Bu arada yalnız temyizin kanaat ve içtihadına uymaması sebebile bozulan kararların hâkimle
rin terfi ve terakkilerinde yaptığı menfi tesir bilhassa kayde şayandır. Şöyle ki : 

Kanaati muhafaza etmek istediği müddetçe daima aleyhe not alarak terfi edememek ve terfi 
edemeyince de yine bu kanun hükümleri dairesinde meslekten iskat olunmak tehlikesine maruz ka
lan hâkim bu mücbir tehdid karşısında ya kanaat ve içtihadını feda edecek veya tamamen temyizin 
içtihad ve iradesile hareket eden cansız bir makine haline gelecektir ki bu yüzden adalet ve adliye 
hesabına tevellüd edecek zarar aşikârdır. 

Bu defaki tadilde hâkimlerin terfi ve terakkisinde temyiz tedkikatının en esaslı mesned teşkil 
etmesi hususundaki esasın muhafazasına itina olunmakla beraber yukarıda arzolunan mahzurlar göz 
önünde tutularak bunları önleyici hükümler vazedilmiştir. 

Şöyle ki; liyakat ve ehliyetin tayininde verilen hükümlerin nakız veya tasdik edilmiş olması değil, 
hâkimin davanın esasına nüfuz etmek hususunda ve muhakemenin sevk ve idaresinde gösterdiği kud
ret ve kabiliyetin esas tutulması lâzmıgeleceği düşünülmüş ve Temyiz tedkikatmda bu cihetler na
zara alınarak hâkimlerin ilmî ehliyetleri derecesi hakkında bir not verilmesi esas kabul edilmiştir. 

35 nci maddede yapılan tadilât sebebile 38 nci maddenin de kanundan çıkarılması icab etmiştir. 
Kanunun 41 nci maddesinde yapılan değişiklik 35 nci madde mucibince Temyiz mahkemesinden 

verilen notlara nazaran liyakat dereceleri vasatın çok fevkinde olduğuna kanaat getirenlerin de; çok 
yüksek bir liyakat derecesine malik olduklarına maddî eserlerile kanaat getirilen kimseler gibi müm-
tazen terfi edebilmelerini teğmin maksadına matuftur. 

42 nci maddede yapılan tadilâta tercihan terfialiyakat derecesi tayin ve tavzih edilmiş, 48 nci 
maddedeki değişiklik de bu kanunla kaldırılmış olan 38 nci maddenin mezkûr 48 nci maddeden çıkarıl
masına inhisar etmiştir. 

Kanunun 45 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik 35 nci maddedeki tadilâtla te
nazur teğmin etmek maksadına, matuftur. Bundan başka ayni maddenin her derecede iki ve her 
sınıfda üç defa terfia lâyık örülmeyenlerin mutlak surette ayırma meclisince hizmetten affolunacak
ları hakkındaki 3 ncü fıkrasının da değiştirilmesi lüzumlu körülmüştür. 

Filhakika kanunun; bir derece evvelce terfia lâyik görülmemiş olan hâkimleri ikinci defa yine 
terfia lâyik görülemedikleri takdirde mutlak surette hizmetten affolunmak gibi ağır bir muameleye 
maruz bulunduran hükmü; ikinci defa yapılan tedkikatm müsamahakâr bir tarzda cereyanına 
saik olmakta ve bu suretle bihakkın terfia liyakat kazanmış olan hâkimlerin yanında liyakat derece
leri dun hâkimlerin de terfi ettirilmesi gibi şayanı arzu olmıyan netayiç tevlid etmektedir. 

Bununla beraber hâkimlikte uzun müddet hizmetleri sebketmiş olanların herhangi bir sebeble 
her derecede iki ve her sınıfta üç defa terfie lâyik görülmemeleri yüzünden mutlak olarak hizmetten 
çıkarılmaları da muvafık görülmemektedir. Kendilerinden hiç bir suretle istifade edilemiyeceği anlaşı-
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İanların hâkimlikte istihdam edilmiyecekleri tabiî lomakla beraber hizmetlerinden istifade umulanla
rın meslekten uzaklaştırılmaları maslahata uygun görülmediğinden 45 nci maddenin mutlak olarak 
hizmetten affe taallûk eden hükmü yerine vaziyetin icablarına uygun olarak karar vermek husu
sunda ayırma meclisine ihtiyar hakkı veren bir hüküm ikame edilmiştir. 

Kanunun 60 ncı maddesine tatbikattaki tereddüdleri izale maksadile bir fıkra ilâvesine lüzum 
hâsıl olmuştur. Filhakika mezkûr maddenin birinci fıkrasında mümtazen terfia lâyik defterine geç
miş olanların sınıf ve derece terfiinde diğer terfi defterlerinde bulunanlara mutlak surette tercih 
olunacakları gösterilmiştir. 

Tatbikatta mümtazen terfia lâyik defterinin sonuna kalmış olanların teklif edilen vazifeyi kabul 
etmemeleri halinde terfileri icra edilememekte olduğundan kadronun müsaadesi nisbetinde tercihan 
terfia lâyik defterinde isimleri yazılı olanların, terfilerine başlanmaktadır. Bu suretle mümtazen ter
fia lâyik defterinde kalmış olanlar tarafından birinci fıkranın mutlak kaydına istinad edilerek müm
tazen terfi defteri ikmal edilmedikçe tercihan terfi edeceklerin terfilerine başlanamayacağından bah-
sile itirazlarda bulunulmaktadır. Bu yoldaki itirazları önlemek ve defterlere yürüme kabiliyeti 
vermek maksadile maddenin daha vazıh bir şekle ifrağı muvafık görülmüş ve bu sebeble müm
tazen terfi defterinin sonuna kalıb da teklif edilen vazifeyi kabul etmiyenlerin tercihan terfi ede
ceklere mahsus defterin sonuna bırakılacakları ve tercihan terfi defterinde isimleri yazılı olanla
rın terfiini müteakib teklif edilecek yeni vazifeyi de kabul etmedikleri takdirde adiyen terfi ede
ceklere mahsus defterin sonuna kalacakları ikinci fıkrada açıkça gösterilmiştir. 

Meri kanunun 62 nci maddesinde; her hâkim ve müddeiumuminin ayırma meclisince ehil ol
duğu gösterilen meslekte terfi edeceği zikredildikten sonra bunlardan mümtaz olarak veya ter
cihan terfia lâyik görülenlerin ayırma meclisinin mutaleasile bağlanmaksızm hâkimlikten müd-
deiumuliğe ve müddeiumumilikten hâkimliğe tayin edilebilecekleri gösterilmiştir. 

Hizmet icablarına göre müddeiumumilerden lüzum görülenlerin veya isteyenlerin hâkimliğe 
nakledilebilecekleri kanunun 63 ncü maddesinde tasrih edilmiş olmakla beraber gerek bu madde 
gerek 62 nci madde mümtaz olarak veya tercihan terfia lâyik görülenler haricindeki hâkimlerin 
müddeiumumiliğe nakledilebilecekleri hakkında bir kaydi ihtiva etmemektedir. Bu sebeble 62 
nci maddenin adiyen terfia lâyik hâkimlerin lüzumu halinde ayırma meclisinin mutaleasma mü
racaat edilerek müddeiumumiliğe nekledilebilmelerini teğmin edecek şekilde tadili muvafık gö

rülmüştür. ****' 
Kanunun 65 nci maddesine birinci sınıf hâkimlikte vekâlet hizmetine alınanların iktisab ettikleri 

hakların mahfuz bulunduğu ilâve edilmek suretile mezkûr maddenin hâkimler kanununun 73 ve 
3501 sayılı kanunla değişen 74 ncü maddelerile ahnek ve irtibatı teğmin edilmiş ve bu suretle ikti
sab olunan haklar mahfuz tutulmuştur. 

Teminatlı hâkimlerin rıza ve muvafakatleri olmaksızın yerlerinin değiştirilmiyeceğine dair olan 
umumî kaidenin mutlak surette tatbikından doğacak bazı mehazır göz önünde tutularak kanunun 
81 nci maddesile kabul edilen istisnalar meyanma işlerin kesret ve tenevvüüne nazaran vazifede 
matlub sürati gösteremiyenler ile bulundukları yerde bakası memuriyetinin nüfuz ve itibarına doku
nanlar hakkında bir hüküm konması zarurî görülmüştür. 

Filhakika bazı mühim merkezlerde işlerin çokluğu ve çeşidi itibarile faaliyet ve muvaffakiyet 
gösteremiyenlerin nisbeten daha az işi olan yerlerde kendilerinden istifade kabil olduğu ve bulun
duğu yerde memuriyetinin nüfuz ve itibarını kıracak efal ve harekâtı vaki olanların da orada deva
mı memuriyeti binnetiee halkın adliyeye karşı olan emniyet ve itimadmı sarsacağı ve bu gibi hali 
vesaikle tahakkuk eden hâkimin yerinde bırakılması da maslahaten tecviz edilemiyeceği cihetle bu 
maksadı teğminen kanunun 79 ncu maddesine iki fıkra ilâve edilmesine lüzum hâsıl olmuştur. Bu
nunla beraber mezkûr hususlardan dolayı tanzim olunacak tahkikat evrakı üzerine inzibat mecli
since karar verilmesi esası da mahfuz tutulmuştur. 

Hâkimler kanununun 104 ncü maddesinde ikinci ve üçüncü sınıflara mensub hâkimlerle müddei
umumiler hakkmda birlikte tahkikat yapılması icab eden hallerde tahkikatın müfettiş tarafından 
yapılacağı tasrih edilmiştir. { 4 
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Tatbikatta hâkimle müddeiumumi hakkında müştereken yapıİmast ieab eden her tahkik muame
lesinin müfettişe yaptırılmasına imkân bulunamamaktadır. Müfettişlerin teftiş programı haricinde 
bulunan mahallere tahkikata gönderilmeleri teftiş vazifesinin muntazaman icrasını ihlâl etmekte ve 
fevkalâde haller haricinde teftiş programına dahil bulunmayan mahallere müfettiş gönderilmemesi 
de tahkik muamelelerinin teahhurunu ve alâkadarların şikâyetlerini nıucib olmaktadır. Bu sebeble 
mezkûr maddeye hâkimlerle müddeiumumiler hakkında birlikte yapılacak tahkikatın yüksek dere
celi hâkim veya müddeiumumiye de yaptırılabileceğine dair bir kayid ilâve edilmiştir. 

Hâkimler kanununun muvakkat maddesinin 3 sayılı bendindeki namzedlik müddetini geriye 
bırakılmasına dair olan hüküm 3206 sayılı kanunla üç sene daha uzatılmış ve bu müddet bitmek 
üzere bulunmuştur. Halbuki tekaüd, istifa ve vefat gibi sebeblerle vukubulan münhaller yüzünden 
mevcud adlî teşkilâtın ihtiyaçla mütenasib bir surette takviyesi ve yeni kurulan vilâyet ve kazalar
da henüz ikmal edilemiyen teşkilâtın bir an evvel yapılabilmesi için küçük derecede hâkim ve müd
deiumumilere şiddetle ihtiyaç vardır. Hukuk mezunlarının ise mesleke kabulden evvel iki sene 
namzedlik müddetine tâbi tutulmaları münhallerin bir çok zaman daha kapatılmaması ve teşkilâtın 
da uzun müddet ikmal edilememesi neticesini tevlid edecektir. Bu sebeb ve zaruretledir k i ; kanunun 
namzedlik müddetine dahil olan hükmünün 21 - VI -1940 tarihinden itibaren üç sene daha uzatılması 
muvafık görülmüştür. 

3707 sayılı kanunla adliyeye devredilmiş olan tapu ve kadastro teşkilâtında çalışan hâkimlerin de 
hâkimler kanununa merbut bir numaralı cedvele idhal edilmeleri ve derecelerinin almakta oldukları 
maaşın tekabül ettiği derece olarak kabulü ve bundan sonra da hâkimler kanunu hükümlerinin bun
lar hakkında da tatbiki muvafık görülmüş ve kanun meriyete girmezden evvel hâkim sınıfına dahil 
olanlarla diğer adlî vazifede bulunan sicilleri ve ehliyetsizlikleri itibarile muvakkat birinci madde 
mucibince bir tedkika tâbi tutulmuş olmaları itibarile bu defa haklarında hâkimler kanunu hüküm
lerinin tatbiki iltizam edilen ka*dastro hâkimlerinin de böyle bir tedkikten geçirilmeleri lüzumlu ve 
faideli bulunmuştur. 

Kanunun 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri lâyihanın dördüncü maddesile ilga edilmiş ve avukatlık 
kanununun 19 ncu maddesi ise ilga edilen hâkimler kanununun 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerine atıfta 
bulunmuş olduğundan avukat stajiyerleri imtihanının ilga edilmiş olan bu maddeleri esasları dai
resinde tanzim edilecek talimatnameye göre yapılacağı hakkında bir hüküm konması muvafık gö
rülmüştür. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıda mucib sebebleri yazılı - Hukuk fakültesinde imtihan vermiş olan icra memurlarının mük-
teseb haklarına aid - muvakkat bir maddenin, ya kinde Adliye encümeninden Umumî heyete şevke-
dilecek hâkimler kanununa eklenmesini ve bu kanunla birlikte müzakeresine müsaade buyurulmasım 
en derin hürmetlerimle arz ve teklif ederim. 22 - V - 1940 

Balıkesir mebusu 
Hilmi Şeremetli 

Mucib sebebler 

1 kânunuevvel 1940 tarihinden itibaren, 766 sayılı kanun hükümlerini meriyet mevkiinden kal
dırmış olan 2556 numaralı hâkimler kanunu, hâkimlerin eski ve yeni hükümlere göre memuriyet 
mevki ve derecelerini ve iktisabî haklarını nazara alarak vaziyetlerini tesbit ve tayin eden ahkâmı 
ihtiva etmektedir. Ancak 766 sayılı eski hâkimler kanununa göre icra memurlarına verilmiş olan 
bazı hakların mezkûr 2556 numaralı kanunda meskût geçilmesi dolayısile bu memurların emsaline 
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nazaran mağdur vaziyetinde bulundukları bu mevzua dair yapılan tedkiklerden anlaşılmıştır; 
Filhakika; 2556 sayılı hâkimler kanunu ve müzeyyel hükmü müstantık mektebinden mezun ve 

gayrimezun sorgu hâkimlerine imtihan vermek suretile terfi hakkını ve mükteseb haklarını ta
nımış ve hattâ mutlak olarak mektebsiz hâkimler, kanunun neşri tarikinde yalnız hâkimlik sını
fında bulunmaları bakımından kayidsiz, şartsız mektebli hâkimler misillû terfi edebildikleri hal
de; meslek mektebinin icra ve müstantık şubelerinden mezun olduktan başka; 766 sayılı hâkim
ler kanununun 36 ncı maddesindeki usul ve şerait dairesinde hukuk fakültesinde icra muavinliği 
imtihanını kazanmış olan icra memurlarının, o kanun zamanında hâkimlikte - münhal olmamasın
dan veya icra memurluklarına fazla ihtiyaç bulunmasından dolayı - vazifeye ta
yin edilmemiş ve 2556 sayılı kanunda- da vaziyetlerinin nazara alınmamış olması 
olması yüzünden kanunen iktisab etmiş oldukları haklarının ihlâli mahiyetinde gayri mütenazır bir 
halin tahaddüs etmiş olduğu görülmektedir; adi yen iktisabî hakların sıyaneti, prensib ve teamül 
itibarile, doğrudur. Binaenaleyh, kanunen iktisab edilmiş olan hakların muhafazası ise tabiatile 
umumî ahkâm ve adlü hakkaniyet icabmdandır. Bununla beraber icra şubesinde yetişmiş olan nıu-
tahassıslara meslekin ihtiyacı bakımındanda, terfi yollarını açık bulundurmak kanunun esas gayesine 
uygun ve yerinde bir hüküm olur. Metni aşağıdaki şekilde kaleme alman muvakkat madde bu mak-
sadla ve zaten irtibatı bulunan ve tadil edilecek olan hâkimler kanununda bulunmak üzere teklif 
edilmiştir. 

Muvakkat madde : 
« 766 sayılı hâkimler kanununun meriyeti zamanında, bu kanunun 36 ncı maddesi mucibince Ad

liye vekâletince tayin edilmiş olan usul ve şerait dairesinde, hukuk fakültesinde üçüncü mertebe icra 
muavinliği imtihanını kazanmış olub da 2556 sayılı hâkimler kanununda bu yolda bir hüküm bulun
mamasından dolayı mükteseb haklarından istifade ettirilmemiş olan icra memurları yalnız meslekin bu 
kısmında üçüncü sınıf hâkimliğin (yedinci derecesine kadar (yedinci derece dahil) terfi edebilirler. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 7 - VI - 1940 

Esas No. 1/373 
Karar No. 49 

Yükesk Reisliğe 

Hâkimler kanununun bazı maddelerinin tadi
line dair Adliye vekilliğince hazırlanıb Başvekil
liğin 16 nisan 1940 tarih ve 6/1694 sayılı tezke-
resile Büyük Meclise sunulan ve Encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası Adliye vekili 
ve Adliye müsteşarı ve zatişleri müdürü lıuzurile 
tedkik ve müzakere olundu: 

2556 numaralı Hâkimler kanununda teklif 
edilen tadilâtı lüzumlu kılan sebebi ere dair veı.i-
len izahat ve Hükümetin esbabı mucibe lâyiha
sında tafsil edilen mütaleat üezrine Encümenimiz 
bu babdaki kanun lâyihasını esas itibarile kabul 
ve tasvib eylemiştir. 

Tadilât başlıca şu noktalarda toplanmaktadır: 
I - Hâkim muavinliğine ve üçüncü sınıf Hâ

kimliğin yedinci derecesine terfi irin kanundaki 
imtihan usullerinin kaldırılması, 

II - Hâkimlerin terfi ve terakkisinde tasdik 
ve nakız notları yerine Temyizce ilmî ehliyet nok
tasından. verilecek notların esas tutulması, 

III - Terfia lâyik görülmiyen hâkimler hak
kındaki mutlak tasfiye usulünde değişiklik, 

IV - Teminatlı Hâkimlerin yerlerinin değiş
tirilmelerine istisnaen cevaz veren sebebler. 

Diğer tadilât kısmen bunlara tei'erru etmekte 
ve kısmen de kanunun diğer bazı madde ve hü
kümlerine taallûk eylemektedir. Namzedi iğe ka
bul için kanunun 3 ncü maddesindeki tadilât aza
mî yaş haddinin kırka iblâğından ve hukuk tah
silini ikmal edibde henüz askerlik filî hizmetini 
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yapmamış olanlarla bunlardan mecburî hizmete 
tâbi bulunanların sitajiyer olarak namzedliğe 
alınmaları esasının maddeye ilâvesinden ibaret
tir. 

Namzedlik müddetini bitirdikten sonra hâ
lam muavinliğine geçmek için Hâkimler kanunu
nun 6 ncı maddesinde mevcud imtihan usulür"'in 
şimdiye kadar tatbik edilmemesini icabettiren se-
beblerden başka namzedliğe kabul edilenle
rin mahkemelerde ve Adliye devairinde uzun 
müddet staj gördükleri ve muavinlik ve 
hâkimlik sınıflarında da verecekleri hü
küm ve kararlarla devamlı bir imti
hana ve murakabeye tâbi bulundukları ve liya
kat gösterib terfi edemeyenlerin ise tasfiye ile 
meslekten uzaklaştırılmaları esası da ayrıca mev
cud olduğu nazara alınarak hâkimlik mesleğine 
gençlerimizin intisab ve rağbetlerini azaltan bu 
imtihan keyfiyetinin ilgası hususundaki teklif, 
- azadan Hasan Şafyettin Menemencioğlu ile 
Şinasi Devrinin muhalif reylerine karşı - Encü
menimiz ekseriyetince yerinde görmüş ve bu esa
sa göre 6, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerdeki ta
diller kabul edilmiştir. Yalnız 16 ncı maddede 
Hukuk mektebi mezunlarından dahi lisans ve 
doktora tahsili yapmış olanlar bulunabileceği 
düşünülerek ikinci fıkraya ona göre bir ilâve 
yapılmıştır. 

Kezalik hâkimler kanununun 21 nci maddesi 
mucibince üçüncü sınıf hâkimliğin yedinci de
recesine terfi için konulmuş ve şimdiye kadar 
tatbik edilmemiş bulunan ihtisas imtihanının da 
amelî bir faydası mevcud olmamak bakımından 
kaldırılması tensib edilmiş ve bu esasa göre 39 
ncu maddenin tadil şekli de esas itibarile kabul 
edilmekle beraber maddedeki «çalışkanlığı» iba
resi yerine daha sarih bir esas olmak üzere 
«gelen işlerle intaç ettiği işler arasındaki nis-

beti» denilmiştir. Aynı maddenin son fıkrası da 
tatbikata taallûku itibarile maddeden çıkarıla
rak kanuna muvakkat bir madde halinde ilâve 
edilmiştir. 

Meri kanun hükümlerince hâkimlerin terfile
ri için iktidar ve liyakatleri derecesini tayinde 
nazara alınan esas, verdikleri hükümlerin tas
dik ve nakız kararları arasındaki nisbettir. Hal
buki hâkimlerin bütün kararlarının temyize in
tikal etmemesi ve sayı itibarile de bir olmaması 
ve işlerin ve kararların mahiyet ve ehemmiyet 
bakımından farklar arzetmesi ve temyiz içtihad-

7 — 
larmın hazan tebeddülü ve terfi edememek en-
dişesile hâkimlerin içtihadını bağlaması gibi 
sebebler ve tatbikatta tezahür eden mahzurlar 
dolayrsile bu riyazi nisbetin bir hâkimin iktidar 
ve liyakatine kıstas olamıyacağı anlaşıldığından 
bunun yerine hâkimlerin kararları üzerinde yine 
Temyiz mahkemesinin tedkikatı neticesinde hâ
kimin kudret ve kabiliyet ve ilmî liyakat dere
cesi itibarile vereceği notların terfide nazara 
alınması esasına göre 35 nci maddede yapılan 
tadilât. encümen ekseriyetince muvafık görüle
rek aynen kabul edilmiştir. 

Temyiz mahkemesinden verilen notlarla va
satinin çok fevkinde liyakat sahibi oldukları 
anlaşılanların mümtazen terfi edebilmeleri için 
41 nci maddeye yapılan ilâve, son fıkrada bir ke
lime değişikliği ile kabul edilmiştir. 

42 nci maddede tercihan terfie liyakat dere
cesini taA^zih eden tadilât kabul ve yalnız son fık
rada lisan hususunda tercih sebebi teşkil eden 
tam bilginin imtihanla isbat edilmesi lüzumu tas
rih edilmiştir. 

45 nci maddenin birinci fıkrasında 35 nci 
maddenin yeni şekline uygun olarak yapılan ta
dilâttan başka son fıkrasındaki tadilâtta, oto
matik tasfiyeden evvel terfie lâyik görülmemiş 
olanlardan her hangi şekilde bir istifade kabil 
olub olmıyacağmı ayrıma meclisinin tedkik ve 
kararma bırakmaktaki mucib sebebler yerinde 
görülerek, ekseriyetle tensib edilmiştir. 

48 nci maddeden, mülga 38 nci madde kaydi 
tayyedildiği ve 60 nCı maddede tatbikattaki bazı 
tereddüdlerin önünü almak maksadile sarahat 
iltizam edildiği ve 62 nci maddede dahi hâkim
likten müddeiumumiliğe nakli tevsie matuf deği
şiklik yapıldığı görülerek - 60 ncı maddenin son 
fıkrasından mükerrer olduğu için tayyedilen bir 
kelime ile - aynen kabul edilmişlerdir. 

65 nci madde başmüddeiumuminin temyiz 
. azaları arasından olduğu gibi temyiz ikinci re-
y isleri arasından da seçilebileceği kaydinin ilave
li sile ve son fıkradan da zaid görülen bir kelime 
ji tayyadelirek kabul edilmiştir. 
f| 81 nci maddede teminatlı hâkimlerin rızala-

İ
rıııa bakılmaksızın yerlerini değiştirmeğe istis-
naen cevaz veren sebebler gösterilmiş ve kendi 
kusurundan mütevellid olsun olmasın hâkimli
ğin istilzam ettiği şeref ve bitaraflık dairesinde 
bulunduğu yerde vazife göremiyeceği ve me
muriyetinin bakasmı, nüfuz ve itibarım haleldar 
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edeceği anlaşılanlarla memuriyet yerlerindeki iş
lerin çokluğu ve teııevvüü itibarile faaliyetsizliği 
ve muvaffakryetsizliği kezalik tahkikat ve vesa
ik ile tebeyyün edecek hâkimlerin de inzibat mec
lisi kararile değiştirilmeleri encümenimizce de 
kabul edilmiştir. 

104 ncü maddedeki tahkikatın yalnız mü
fettiş veya yüksek dereceli hâkim tarafından 
yapılması münasib görülerek «müddeiumumi» 
kaydi maddeden çıkarılmıştır. 

Namzedlik müddetinin geri bırakılması hak
kındaki hükmün mevcud ihtiyaç karşısında üç 
sene daha temdidi muvafık görülerek ikinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddede Adliyeye devredilmiş bu
lunan Tapu ve kadastro umum müdürlüğüne 
kadro irtibatları muhafaza edilmek suretile 
kadastro hâkimlerinin de hâkimler kanunu hü
kümlerine tâbi olmaları ve şu kadar ki hâkimler 
kanununun tatbikma başlanmazdan evvel mu
vakkat birinci maddesi mucibince hâkimlerle 
diğer adlî vazifede bulunanlar hakkında yapıl
dığı gibi kadastro hâkimlerinin de sicilleri ve 
ehliyetleri itibarile bir tedkike tâbi bulundu
rulmaları yerinde görülerek kadro irtibatına 
müteallik ilâve edilen fıkralarla madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddede kanundaki tadilâtla hü
kümleri kalmayan maddelerin ilgası gösterilmiş
tir. Bundan başka avukatlık kanununun 19 
ncu maddesinde avukatlık stajiyerlerinin hâkim
ler kanununun bu defa ilga edilen maddelerine 
matuf imtihanlarının mülga maddelerdeki esas
lar dairesinde Adliye vekâletince yapılacak tali
matname mucibince icrası - bu tadilâtın avukat
lık kanununda yapılmasını iltizam eden akalliyet 
reyine karşı - ekseriyetle kabul edilmiştir. 

2556 sayılı hâkimler kanunundan evvel merî 
bulunan 766 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde 
beyan olunan imtihanı kazandıkları halde üçün
cü derecede icra muavinliğine tayinleri icra edil
memiş olanların meslekin bu kısmında üçüncü sı
nıf hâkimliğin yedinci derecesine kadar terfile
rinin teğmini hakkında Balıkesir mebusu Hilmi 
Şeremetlinin kanunî teklifi encümenimize ha
vale edilmekle derdesti tedkik bulunan hâkim
ler kanunu tadilâtına aid lâyiha ile alâkalı 
görülerek birlikte tedkik ve bu teklif Adliye 

( S . 
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vekâletince de esas itibarile tasvib edilmiş ve 
zikri geçen imtihanı kazanmış olub da icra mu
avinliğine tayin edilmemiş bulunanların 2556 
sayılı Hâkimler kanununa bağlı bir numaralı 
cedvelin 10 ncu derecesinde yazılı icra memur
luklarına tayinleri ve hâkimler kanununun ter-
fia müteallik hükümleri dairesinde icra. memur 
ve muavin hâkimiiklerile icra hâkimliklerine ter

fileri esası kabul edilmiştir. Ancak meslek mek
tebinden mezun olub da hâkimler kanununun 
muvakkat ikinci maddesinde yazılı imtihanı mu
vaffakiyetle geçiren sorgu hâkimleri gibi bunla
rın terfilerinin de 7 nci derece ile tahdidi muva
fık görülmüştür. 766 sayılı kanunun 36 ncı mad
desine tevfikan evvelce üçüncü mertebe icra 
muavinliğine tayin edilmiş bulunanların mükte-
seb haklarının mahfııziyeti tabii bulunduğundan 
ayrıca maddeye bu yolda bir kayıd ilâvesine lü
zum görülmemiştir. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Adliye E. R. Bu M. M. Kâtib 
Çorum Trabzon Konya 

Münir Çağıl F. A. Barutçu G. Gültekin 
Balıkesir Bingöl Erzincan 

O. Niyazi Burcu F. Fikri A. Fırat 
Hatay Kayseri sinob 

M. Tecirli R. fizsoy (1. Atay 
Tokad 

8. Atanç 

Hâkimlik meslekine kabulde ehliyet ve liya
katin tayini için zarurî bir kıstas olan imtihanın 

ilgasına taraf dar değiliz. Meri olan hükümlere 
göre hâkimlerin tayin ve terfilerinde takib edil
mekte olan kazaî murakabe sisteminin lâyihada 
da muhafaza ve idamesinde isabet olmakla be
raber 35 nci madde hükümlerine göre toplanan 
notlarda tarife hak kazanmak için erişilmesi 
mecburî olan nisbetlerin önceden tayini ve bu 
suretle şahsî takdirlere mahal bırakılmaması icab 
eder. Bundan başka 2556 sayılı kanunun 45 nci 
maddesinde tesis edilmiş olan tasfiye usulünün 
aynen muhafazasile takdire bırakılmam asının 
muvafık olacağı rey ve mutaleasmdayız. 

Mardin Rize Zonguldak 
H. Menemencioğlu Fuad Sirmen Ş. Devrin 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

2556 sayılı hâkimler kanunüe bu kanunun bazı 
maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 sayılı kanun
ların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve hâ
kimler kanununa bazı maddeler ilâvesine dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hâkimler kanununun (3, 6, 

12, 13, 14, 16, 21, 35, 39, 41, 42, 45, 48, 60, 62, 
65, 81, 104) ncü maddeleri değiştirilerek bun
ların yerine aşağıda numaraları karşılarında 
yazılı maddeler konmuştur: 

Üçüncü madde —- Namzedliğe kabul oluna-
bilmek için: 

1 - Türk olmak, 
2 - Yirmi bir yaşını bitirmiş ve kırk yaşını 

geçmemiş olmak, 
3 - Askerlik filî hizmetini yapmış veya as

kerliğe elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
4 - Başkasına geçer hastalığı, vazifesini ge

reği gibi yapmağa mani olabilecek vücud veya 
akılca bir arızası bulunmamak, 

5 - Yabancı ile evli olmamak (vazife esna
sında evlenenler istifa etmiş sayılır), 

6 - Bir Türk hukuk fakültesinden veya 
mektebinden mezun olmak veya mülkiye mek
tebinden mezun olup ta noksan kalan dersler
den hukuk fakültesinde imtihan vermiş olmak 
veya yabancı bir memleket hukuk fakültesin
den mezun olup ta Türkiye Hukuk fakülteleri 
programlarına göre noksan kalan derslerden 
imtihan ile tasdikname almış bulunmak, 

7 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mut
lak surette ve bir cürümden dolayı üç ay veya 
daha fazla hapis cezasile mahkûm bulunma
mak veya bu kabil suçlarla hapsi müstelzim 
her hangi bir cürümden dolayı ceza takibi 
altında bulunmamak, 

8 - Sarhoşluğu, kumar oynamağı âdet edin
miş, kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâ
kimliğe yaraşmıyacak bir hal ile dile gelmiş 
olmamak şarttır. 

Hukuk tahsilini ikmal edenlerden askerlik 
filî hizmetini henüz yapmamış olanlar; nam-
zedlere tahsis olunan maaş ve emsali hasılı 
kendilerine ücret olarak verilmek suretile sta-
jiyer olarak namzedliğe alınabilirler. Sitaji-
yerlikte geçirecekleri müddet namzedlik müd
detine ve mecburî hizmetlerine mahsub edilir. 
Ancak askerlikte geçen müddet mecburî hiz-

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

2556 sayılı Hâkimler kanunile bu kanunun bazı 
maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 sayılı kanun
ların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Hâ
kimler kanununa bazı maddeler ilâveines dair ka

nun lâyihası 
MADDE 1 ~- Hükümetin birinci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — Hükümetin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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mete mahsub edilmeyip umumî hükümlere tâ
bidir. Bu suretle namzedliğe alınanların mua
vinliğe geçebilmeleri için bu maddenin üçün
cü bendi mucibince askerlik filî hizmetini yap
mış veya askerliğe elverişli olmadıkları anla
şılmış bulunmak şarttır. 

Altmcı madde — Namzedlik müddetini bi
tirmiş ve seciye ve ahlâkça kabule mâni bir 
hali görülmemiş olanlar muavinliğe ka^ul olu
nurlar. 

Kabule mâni hali görülenlerin Adliye ve
killiğince namzedliklerine nihayet verilir. 

Bunlar bir daha namzedliğe kabul olunmaz
lar. 

On ikinci madde — Zat işleri umum müdür
lüğünce her namzed hakkında 11 nci maddeye 
göre toplanacak vesikalar o namzedin şahsî 
dosyasile birlikte ayırma meclisine verilir. 

On üçüncü madde — Ayırma meclisi her 
namzedin; 

A - Ahlâkî gidişi hakkında toplanan malû
mata bakarak tayin edilecek dereceye, 

B - Namzedlik esnasında gösterdiği kabili
yet derecesine, 

C - Mekteb şahadetnamesinde kazandığı de
receye göre emsali arasındaki mertebesini ta
yin ve en yüksek liyakat kazananlar en başta 
gelmek üzere sırasile bir defter tanzim ve tas
dik eder. 

On dördüncü madde — Muavinliğe geçecek 
olanlar hâkimlik veya müddeiumumilik meslek
lerinden hangisinde ihtisas arzusunda bulunduk
larını vekilliğe bildirirler. 

Ayırma meclisince dahi namzedlik devre
sinde gösterilen kudret ve kabiliyetin mahiyet 
ve hususiyetine göre namzedin hangi meslekte 
ve hangi kısımda daha fazla istidadı görüldüğü 
ismi hizasma yazılır. Bu hükümler intihabda 
imkân dairesinde nazara alınır. 

On altıncı madde — Türkiye hukuk fakülte
lerinin birinden doktora diploması alanların 
namzedlikte geçirecekleri müddet bir senedir. 

Bir Türk hukuk fakültesinden çıkmakla be
raber ingiliz, Alman, Fransız ve İtalyan lisan
larından birile ders okutulan bir memleket hu
kuk fakültesinde lisans veya doktora tahsilini 
ikmal etmiş olanlar bir sene namzedlik yaptık-

Altmcı madde — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

On ikinci madde — Hükümetin on ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

On üçüncü madde — Hükümetin on üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

On dördüncü madde — Hükümetin on dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

On altıncı madde — Türkiye Hukuk fakülte
lerinin birinden doktora diploması alanların 
namzedlikte geçirdikleri müddet bir senedir. 

Bir Türk Hukuk fakültesinden veya mekte
binden çıkmakla beraber İngiliz, Alman, Fran
sız ve İtalyan lisanlarından birile ders okutulan 
bir memleket Hukuk fakültesinde lisans veya 
doktora tahsilini ikmal etmiş olanlar bir sene 
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tan sonra muavinlik smıflarma 13 ncü madde
nin hükümleri dairesinde kabul olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartlan haiz olan namzed-
lere (3656) sayılı kanunda yazılı derecelerden 
9 ncu dereceye, 22 nci maddenin ikinci fıkrasın
da beyan olunan şartlar dairesinde doktor diplo
ması almış olanlara bir senelik nazmed müd
detinde 8 nci dereceye tahsis ohraan maaş veri
lir. 

Yirmi birinci madde — Bu kanunda yazılı 
istisnalar dışmda hâkim ve müddeiumumilerin 
kendi sınıfları içinde bir dereceden diğerine ter
fileri için bulundukları derecede 57 nci maddede 
tesbit olunan esas dairesinde en az iki sene hiz
met etmiş olmak şarttır. 

Otuz beşinci madde — Temyiz daireleri yap
tıkları temyiz tedkikatı esnasmda münferiden 
ve müçtemian hüküm veren hâkimlerden her bi
rinin ilmî liyakatlarmı tesbit ederek bir not ve
rirler. Notlar çok iyi, iyi ve orta ve fena olmak 
üzere dörde ayrılır. Not verirken hükmün esa
sında teğmin olunan isabet veya iltizam olunan 
kanaat ve içtihadın mucib sebeblerile tahlil ve 
izahmda gösterilen kudret ve muvaffakiyet göz 
önünde tutulmakla beraber davanın kanunî se-
bebler dışmda uzatılıp uzatılmadığı ve muhake
menin sevk ve idaresinde ilmî ve hukukî hatalar 
bulunup bulunmadığı da tedkik ve bu cihetler 
de ayrıca derece takdirine esas ittihaz edilir. 
Hükmün tasdik edilmiş veya nakzedilmiş olma
sı mutlaka lehe ve aleyhe not vermek için sebeb 
teşkil etmez, leh ve aleyhte kanaat istihsaline 
müsaid olmayan evrak için not verilmez. Ancak 
bu zaruretle not verilmediği gösterilmekle ikti
fa edilir. 

Temyiz daireleri vermiş oldukları notları 
veya not verilmemişse yukarıda yazılı sebeble 
not verilmediğine dair tanzim ettikleri evrakı 
Adliye vekilliğine gönderilmek üzere Temyiz 
birinci reisine verirler. 

Temyiz mahkemesi umumî heyetlerinden ve
rilen kararlar hakkında birinci fıkrada beyan 
olunan suretle muamele ifası Temyiz mahkemesi 
birinci reisine aiddir. 

Başmüddeiumumî dairesine gelen evraka 
göre C. müddeiumumilerinin muhakeme esna
sındaki mütalealarını ve lâyihaları münderiea-
tını mukayese ve tedkik suretile vereceği not-

namzedlik yaptıktan sonra muavinlik sınıflarına 
13 ncü maddenin hükümleri dairesinde kabul 
olunurlar. 

Bu maddede yazılı şatları haiz olan namzed-
lere (3656) sayılı kanunda yazılı derecelerden 
9 uncu dereceye, 22 nci maddenin ikinci fıkra
sında beyan olunan şartlar dâiresinde doktor 
diploması almış olanlara bir senelik namzed 
müddetinde 8 nci dereceye tahsis olunan maaş 
verilir. 

Yirmi birinci madde — Hükümetin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Otuz beşinci madde — Hükümetin 35 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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lan Adliye vekilliğine gönderir. 

Bu notlar Adliye vekâletince her altı ayda 
bir liste halinde tasnif ve tertib ettirilerek alâ
kalı hâkimin sicil dosyasına konulur. 

Otuz dokuzuncu madde — Ayırma meclisi 
alâkalı hâkimin ahlâkî gidişi, bilgi ve çalışkan
lığını yukarıdaki maddelerde yazılı eser ve ve
sika ve mütalealarla temyiz dairelerince verilen 
notlara göre tesbit ederek terfia lâyik olub ol
madığına karar verir. 

Temyizin kendi notları toplanıncaya kadar 
evvelce toplanan tasdik ve nakız nisbetleri de 
diğer evrak ve vesaikile birlikte ehliyetin tak
dirine esas teşkil eder. 

Kırk birinci madde — Mümtaz olarak terfia 
lâyik sıfatı 40 ncı maddenin A bendinde yazılı 
derecede terfia lâyik olanların vasati liyakatla-

rından çok yüksek bir liyakat derecesine malik 
olduklarına temyiz mahkemesinden aldıkları not
larla veya maddî eserlerile kanaat getirilen kim
selere verilir. 

Kırk ikinci madde — Ayırma meclisince ya
pılan tedkiktta terfi için lâzımgelen vasatî liya
katten daha üstün bir liyakat gösterdikleri an
laşılanlar tercihan terfi defterine geçirecekleri 
gibi ingilizce, almanca, fransızca ve italyanca 
lisanlarından birisini tam bilmek dahi terfi için 
ehliyet kazananlar arasında tercih sebebi teşkil 
eder. Tam bilgi hukuka aid eserleri okuyub an
lamak ve dilimiz etercüme edebilmek kabiliyeti-
le isbat olunur . 

Kırk beşinci madde — 39 ncu madde muci
bince ayırma meclislerince terfia lâyik olmadı
ğına karar verilmiş olanlar iki sene sonra tek
rar ayırma tedkikatına tâbi tutulur. 

Her derecede iki ve her sınıfta üç defa terfie 
lâyık görülmeyenlerle 29 ncu maddede gösteri
len terfi listesine her ne sebeble olursa olsun 
üç defa girmemiş olanlarm dosyası hizmetten 
affedilmelerine mahal bulunub bulunmadığı 
hakkında bir karar verilmek üzere ayırma mec
lisine verilir. 

Kırk sekizinci madde — Hizmet müddetin
de 47 nci madde hükmü cari olmak üzere 21, 29, 
34 ve 37 nci maddeler hükümlerile ayırma mec
lisinin vazifesine esas olan usul ve kaideleri 
tayin eden diğer maddeler ahkâmı ikinci sınıf
ta dahi tatbik olunur. 

Otuz dokuzuncu madde — Ayırma meclisi 
alâkalı hâkimin ahlâkî gidişi, bilgisi ve gelen iş
lerle intaç ettiği işler arasındaki nisbeti yukarı
daki maddelerde yazılı eser ve vesika ve müta
lealarla temyiz dairelerince verilen notlara gö
re tesbit ederek terfia lâyik olub olmadığına ka
rar verir. 

Kırk birinci madde — Mümtaz olarak terfia 
lâyik sıfatı 40 ncı maddenin A bendinde yazılı 
derecede terfia lâyik olanlarm vasatî liyakatla-
rmdan çok yüksek bir liyakat derecesine malik 
olduklarına Temyiz mahkemesinden aldıkları 
notlarla veya maddî eserlerle kanaat getirilen
lere verilir. 

Kırk ikinci madde — Ayırma meclisince ya
pılan teddikatta terfi için lâzımgelen vasatî li
yakatten daha üstün bir liyakat gösterdikleri 
anlaşılanlar tercihan terfi defterine geçirilecek
leri gibi ingilizce, almanca, fransızca ve italyan
ca lisanlarından birisini tam bilmek dahi terfi 
için ehliyet kazananlar arasında tercih sebebi 
teşkil eder. Tam bilgi hukuka aid eserleri oku
yub anlamak ve dilimize çevirmek kabiliyetinin 
imtihanla subut bulmuş olmasile tahakkuk eder. 

Kırk beşinci madde — Hükümetin 45 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kırk sekizinci madde — Hükümetin 48 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Âİtmışıncı madde — Mümtaz terfie lâyik 

deherine geçmiş olanlar sınıf ve derece terfile-
rinde diğer terfi defterlerinde bulunanlara ve 
tercihan terfie lâyik defterine geçmiş olanlar 
terfie lâyik defterinde bulunanlara mutlak su
rette tercih olunurlar. 

Mümtazen terfi defterinin sonuna kalıpda 
teklif edilen memuriyeti kabul etmeyenlere 
ancak tercihan terfi edeceklere mahsus defter 
mucibince terfiler ikmal edildikten sonra yeni
den vazife teklif olunur. Bu suretle de teklif 
edilen memuriyeti de kabul etmeyenler adi terfi 
defterinin sonuna kalırlar. 

Altmış ikinci madde — Her hâkim ve müd
deiumumi ayırma meclisince ehil olduğu göste
rilen meslekte terfi eder, ancak mümtaz olarak 
veya tercihan terfie lâyik görülen hâkimler 
ayırma meclisi mütaleasına bağlanmaksızm ve 
bunun haricinde olan hâkimler ayırma meclisi 
mütaleası alınmak suretile müddeiumumiliğe 
nakledilebilirler. 

Altmış beşinci madde — Başmüddeiumumî 
ile Temyiz ikinci reisleri Temyiz azaları ara
sından Adliye vekilliğince intihab ve Millî 
iradeye arzolunur. Ancak birinci sınıf hâkim
likten vekâlet hizmetine almanlarm iktisab et
tikleri haklar mahfuzdur. 

Seksen birinci madde — Bir dairede birleş
meleri kanunen caiz olmayanlardan sonradan 
tayin olunan ve yeniden tahaddüs etmiş se-
beb dolayısile birleşemiyecek olanlardan kıdem
sizi rızası olmadan dahi başka yere kaldırılır. 

Bulundukları yerde kendi kusurlarından 
mütevellid olsun veya olmasın her hangi bir 
sebeble hâkimliğin istilzam eylediği şeref ve
ya bitaraflık dairesinde vazife göremiyeceği 
ve bulunduğu yerde bakası memuriyetinin nü
fuz ve itibarını haleldar edöceği veyahud me
muriyet yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çe
şidine göre vazifede icab eden sürat ve mu
vaffakiyeti gösteremediği tahkikat ve vesaik
le anlaşılan hâkimler, inzibat meclisi kararile 
rızalarına bakılmaksızın başka yere naklolu
nurlar. 

Yüz dördüncü madde — Üçüncü ve ikinci 
sınıflara mensub hâkimlerle müddeiumumiler 
hakkında birlikte tahkikat yapılması icab eden 

Altmışıncı madde — Mümtaz terfia lâyik def
terine geçmiş olanlar sınıf ve derece terfilerinde 
diğer terfi defterlerinde bulunanlara ve terci
han terfia lâyik defterlerine geçmiş olanlar ter-
fia lâyik defterlerinde bulunanlara mutlak su
rette tercih olunurlar. 

Mümtazen terfi defterinin sonuna kalıb da 
teklif edilen memuriyeti kabul etmeyenlere an
cak tercihan terfi edeceklere mahsus defter mu
cibince terfiler ikmal edildikten sonra yeniden 
vazife teklif olunur. Bu suretle teklif edilen 
memuriyeti de kabul etmeyenler âdi terfi defte
rinin sonuna kalırlar. 

Altmış ikinci madde — Hükümetin 62 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Altmış beşinci madde — Başmüddeiumumî 
temyiz azaları veya ikinci reisleri arasından ve 
temyiz ikinci reisleri de temyiz azaları arasmdan 
Adliye vekilliğince intihab ve millî iradeye ar
zolunur. Birinci sınıf hâkimlikten vekâlet hiz
metine alınanların iktisab ettikleri haklar mah
fuzdur. 

Seksen birinci madde — Hükümetin 81 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yüz dördüncü madde — Üçüncü ve ikinci sı
nıflara mensub hâkimler, müddeiumuimeler hak
kında birlikte tahkikat yapılması icab eden hal-
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hallerde tahkikat; vekillikçe tensib olunacak 
müfettiş yahud yüksek dereceli hâkim veya 
müddeiumumi tarafından yapılır. 

MADDE 2 — Hâkimler kanununun muvak
kat maddesi B. fıkrasının 3 ve 4 numaralı bend-
J erinde yazılı müddetlerin üç sene daha uza
tılmasına ve muvakkat maddeye ayrıca iki 
fıkra ilâvesine dair olan 3206 sayılı kanunun 
birinci maddesinin hâkim namzedlik müddeti
nin geri bırakılması hakkındaki hükmü 21-VI-
1940 tarihinden itibaren üç sene daha uzatıl
mıştır. 

MADDE 3 — Kadastro hâkimleri; hâkim
ler kanununa merbut bir numaralı cedvelde 
yazılı hâkimlerden sayılır. Bunlarm hâkimlik 
sınıf ve dereceleri, almakta oldukları maaşın 
tekabül ettiği smıf ve derecedir. Hâkimler 
kanunu hükümleri bunlar hakkında da tatbik 
olunur. Şu kadar ki; sicilleri veya ehliyetsiz
likleri itibarile vazifelerinde bırakılmaları ca
va olmadığı Temyiz mahkemesi reisi veya aza
larından Adliye vekilliğince intihab edilecek 
4 zat ile vekâlet müsteşarı ve hukuk ve ceza 
ve zat işleri müdürleri ve teftiş heyeti reisin
den teşekkül eden bir heyetin kararile anla
şılanlar hakkında beş sene zarfında aşağıdaki 
hüküm tatbik olunur: 

A - Sicilleri itibarile vazifelerinde bakala-
rı caiz olmıyanlarm hizmetlerine nihayet veri
lir ve haklarında 1683 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi hükümleri tatbik olunur. 

B - Ehliyetsizlikleri hasebile kendilerinden 
istifade edilemeyenler vazifesinden affedilir Bu 
suretle vazifeden affedilenlerin hizmet müddet
leri on beş sene veya daha fazla olursa bu 
müddet nisbetinde tekaüd maaşma müstahak 
olurlar. Tekaüd müddetini dolduramıyanlar 
taleblerile hâkimlik, müddeiumumilik meslek
leri haricinde diğer adlî vazifelere tayin edile
bilirler. 

MADDE 4 — Hâkimler kanununun 7, 8, 9, 
10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 78 nci maddeleri 
ilga edilmiştir. 

Avukatlık kanununun 19 ncu maddesinde 
bahsedilen avukat stajiyerlerinin imtihanları 
hâkimler kanununun mülga 7, 8, 9 ve 10 ncu 
maddelerinin ana hatları dairesinde Adliye ve-

(S . Say: 

lerde tahkikat; vekillikçe tensik olunacak müfet
tiş yahud yüksek dereceli hâkim tarafından ya
pılır. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Kadroları Tapu ve kadasto 
umum müdürlüğüne bağlı kadastro hâkimler; 
hâkimler kanununa merbut (1) numaralı cedvel
de yazılı hâkimlerden sayılır. Bunlarm hâkim
lik sınıf ve dereceleri; almakta oldukları maaşm 
tekabül ettiği smıf ve derecedir. Kadro merbu-
tiyetlerine halel gelmemek üzere bunlar hakkın
da da hâkimler kanunu hükümleri tatbik olunur. 
Şu kadar ki; sicilleri veya ehliyetsizlikleri iti
barile vazifelerinde bırakılmaları caiz olmadığı 
Temyiz mahkemesi reisi veya azalarmdan Adli
ye vekilliğince intihab edilecek dört zat ile ve
kâlet müsteşarı ve hukuk ve ceza ve zat işleri 
müdürleri ve teftiş heyeti reisinden teşekkül 
eden bir heyetin kararile anlaşılanlar hakkında 
beş sene zarfında aşağıdaki hüküm tatbik olu
nur: 

A - Sicilleri itibarile vazifelerinde bakalan 
caiz olmayanların hizmetlerine nihayet verilir 
ve haklarında 1683 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi hükümleri tatbik olunur. 

B - Ehliyetsizlikleri hasebile kendilerinden is
tifade edilemiyenler vazifesinden affedilir. Bu 
suretle vazifeden affedilenlerin hizmet müddetle
ri on beş sene veya daha fazla olursa bu müddet 
nisbetinde tekaüd maaşına müstahak olurlar. 
Tekaüd müddetini doluramıyanlar taleblerile hâ
kimlik, müddeiumumilik meslekleri haricinde di
ğer adlî vazifelere tayin edilebilirler. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

: 196) 
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kâletince yapılacak talimat mucibince icra edi
lir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

4-IV-1940 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na.V. 

A. F. Cebesoy 
Gt. t V. 

R. Karareniz 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da.V. 
Fayik öztrdk 

Mf.V. 
Yücel 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 
F. Ağralı 

İ V . 
H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

MUVAKKAT MADDE 1 — 39 ncü madde 
mucibince temyizin kendi notlan toplanıncaya 
kadar evvelce toplanan tasdik ve nakız nisbet-
leri diğer evrak ve vesaikle birlikte ehliyetin 
takdirinde esas teşkil eder. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 766 sayılı kanu
nun 36 ncı maddesinde beyan olunan imtihanı 
kazanmış olub da icra muavinliğine tayin edil
memiş bulunanlar 2556 sayılı hâkimler kanunu
na bağlı (1) numaralı cedvelin 10 ncu derece
sinde yazılı icra memurluklarına tayin edilirler. 
Bunlar zikri geçen hâkimler kanununun terife 
müteallik hükümleri dairesinde 7 nci dereceye 
kadar (Bu derece dahil) icra memurluğu ile ic
ra muavin hâkimliği ve hâkimliklerine terfi ede
bilirler. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»&<* 
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S. Sayısı: 198 
Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur ve mu
allimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 2097 sayılı kanuna 
ikinci bir muvakkat madde ilâvesine dair kanun lâyihası 

ve Dahiliye, Maarif ve Maliye encümenleri 
mazbataları (1/332) 

T. C. 
Başvekâlet 29-1-1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/401 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 2097 
sayılı kanuna ikinci bir muvakkat madde ilâvesine dair hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
9 -1 -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucib sebebler 

Arazi ve bina vergilerinin hususî idarelere devrinden sonra tahsilat işlerinin lâyik olduğu ehemmi
yetle takibini teğmin için mezkûr idarelerde çalışan tahsildarların maaşlarını ücrete çevirmek ve bu 
gibiler arasmda hizmetlerinden istifade edilemiyenleri tekaüde sevketmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu maksadı teğmin için 2996 sayılı kanunun muvakkat maddesi esas ittihaz edilerek 9 - II -1936 
tarih ve 2/5541 sayılı kararname ile mezkûr tahsildarların maaşları ücrete çevrilmiş ve adı geçen mu
vakkat madde ahkâmına göre tekaüd muamelelerinin icrası cihetine gidilmiş ise de Maliye vekâletince 
ve Divanı muhasebatça tekaüd işinin bir kanun mevzuu olduğu ileri sürülmüştür. 

işbu mütaleanın yerinde olduğu görülerek 2996 numaralı kanunun mezkûr üçüncü maddesinin ma
aşları ücrete çevrilen idarei hususiye tahsildarları haklarında da tatbikini teğminen ilişik kanun lâyi
hası tanzim edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 9-IV-1940 
Esas No. 1/332 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

Vilâyet hususi idarelerinden maaş alan me
mur ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkında 
2097 sayılı kanuna 2 nci bir muvakkat madde 
ilâvesine dair hazırlanan ve İcra Vekilleri He

yetince 9-1-1940 tarihinde Büyük Millet Mec
lisine arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 29 
ikinci kânun 1940 tarih ve 6/401 numaralı tez-
keresile Tüüek Reisliğe takdim edilib encüme-
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nimize havale buyuruları kanun lâyihası Dahi
liye vekilinin huzurilc tedkik ve müzakere 
olundu: 

2871 sayılı kanunla arazi ve bina vergi] eri
le binalardan alınan iktisadî buhran vergisinin 
vilâyet hususî idarelerine devrinde bu işlerde 
çalışan memur ve müstahdemlerde mezkûr ka
nunla vilâyet ve kaza hususî idarelerine nakle
dilmişlerdir. 

Mezkûr kanunun 14 ncü maddesi 1 e de : Vi
lâyet kadrolarına nakledilen Maliye memurla
rının halen mükteseb bulundukları ve âtiyen 
iktisab edecekleri tekaüd hakları mahfuz oldu
ğu ve bunların şahıslarına aid tekaüd ve yetim 
maaşı tahsis muameleleri, Maliye vekâletince 
yapılacağı ve tahsisatlarının Hazinece teğmirı 
edileceği derpiş edilmiştir. 

Maliye teşkilât kanunu ile maaşları ücrete 
çevrilmiş olan tahsildarlardan hususî idarelere 
devrolunanların tekaüdlükleri hakkında bir hü
küm meveud olmadığından bu noksanı tamamla
mak ve bu tahsildarların tekaüd işini tasfiye 
etmek üzere hazırlanmış bulunan bu kanun lâ
yihası encümenimizce de muvafık görülmüştü]-. 

Yalnız hususî idareleri, muayyen müddetleri 
dolduranları mutlaka tekaüde sevketmeğe mec
bur bırakmış olmaktan kurtarmak üzere : Mad
denin birinci fıkrasının sonunda (tekaüde sevk-

olunurlar) kelimesi (tekaüde sevkolunabilirler) 
ve ikinci fıkranın sonunda (tekaüdlükleri icra 
edilir) kelimesi (tekaüdlükleri icra edilebilir) 
şeklinde tashih edilmiştir. 

Birinci madde yukarıdaki tashihle, diğer 
maddeler aynen Hükümetin teklifi veçhile ka
bul edilmiştir. 

Bermucibi haleve Maarif encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Da. En. Es. 
Tekirdağ 

G. Vybadtn 
Kâtib 

Yozgad 
Z. Arkant 

Antalya 
T. Sökmen 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
Zeki S oy demir 

izmir 
M. Aldemir 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Tokad 
Galib Pekel 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf Tüziin 

Ankara 
Fevzi Daldal 

Balıkesir 
F. Tiril oğlu 
Çanakkale 
II. Ergeneli 

Erzurum 
İV. Elgün 

Kars 
E. Özoğuz 
Malatya 

E. Barkan 
Trabzon 

8. A.abanozoğlu 

Bu M. M. 
Yozgad 

Z. Arkant 

Antalya 
R. Kaplan 
Balıkesir 

S. Uzay 
Çorum 
K. Alpsar 
Hatay 
Türkmen 

Kayseri 
A. Hilmi Kalaç 

Maraş 
Z. Kayran 
Yozgad 

S. Korkmaz 

1. 

A. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. Ii. M. M. 
Maarif encümeni 

Esas No. 1/332 
Karar No. 5 

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan me
mur ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkında 
2097 sayılı kanuna 2 nci bir muvakkat madde 
ilâvesine dair hazırlanmış olan kanun lâyihası 
havale mucibince Encümenimizi1 dahi tevdi edil
diği için esbabı mııcibesile birlikte mütalea 
olundu. 

Adı gecen kanuna ilâvesi teklif edilen 2 nci 
muvakkat madde maaşları ücrete çevrilmiş olan 
idarei hususiye tahsildarlarının tekaüdlüklerine 
aiddir, Meselenin Maarif encümeni ihtisasile alâ-

( S. Sayısı 

15 - IV - 1940 

Yüksek Reisliğe 

kası bulunmadığı anlaşılarak Dahilî nizamname
nin 27 nci maddesi mucibince ve havalesi veçhile 
Maliye encümenine tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmasına karar verildi. 

Maarif E. Reisi 
Manisa 

R: N. Edgüer 

Anka ra 
R. Baykan 

Çanakkale 
A. Yukaruç 

: 1 98 ) 

M. M. 
istanbul 

/. A. Gövsa 

Antalya 
T. Örs R. 

izmir • 
N. îlkcr 

Kâtib 
izmir 

8. Yunus 

Çanakkale 
N. Güntekin 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 11 -VI - 1940 
Esas No. 1/332 
Karar No. 46 

Yüksek Reisliğe 

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan me
mur ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 
2097 sayılı kanuna ikinci bir muvakkat madde 
ilâvesine dair hazırlanan ve 29 - I - 1940 tarih 
ve 6/401 sayılı Başvekâlet tezkeresile Yüksek 
Meclise arzedilen kanun lâyihası Maliye ve Da
hiliye vekâletlerinin memuru mahsusları hazır bu
lundukları halde müzakere edildi. 

Bilindiği üzere 2996 sayılı Maliye vekâleti teş
kilât kanunu ile maaşları ücrete çevrilmiş olan 
tahsildarların tekaüd hakları ayni kanunun mu
vakkat üçüncü maddesile derpiş edilmiş, bina ve 
arazi vergilerinin hususî idarelere devrine dair 
2871 sayılı kanun dahi 14 ncü maddesile mezkûr 
idarelere devri icabeden Maliye memurlarının te
kaüd hakları tanzim ve teğmin edilmiş bulun
maktadır. 

Buna mukabil, Maliye teşkilât kanunundan 
mülhem olarak îcra Vekilleri Heyetince 9 - X -
1936 tarih ve 2/5541 sayılı kararname ile maaşları 
ücrete çevrilmiş bulunan hususî idare tahsildar
larının tekaüd haklarını koruyacak mevzuatımız 
mevcud olmadığından bu eksiği tamamlamak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur ve 
muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 2097 sa
yılı kamına ikinci bir muvakkat madde ilâvesine ı 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vilâyet hususî idarelerinden 
maaş alan memur ve muallimlerin tekaüd maaş- | 
l an hakkındaki 2097 sayılı kanuna aşağıdaki I 
ikinci muvakkat madde eklenmiştir: 

(İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Maaşları 
ücrete çevrilmiş olan idarei hususiye tahsildarla
rından, maaşlarının ücrete tahvil edildiği tarihe 
kadar filen 25 sene veya daha ziyade maaşlı hiz
meti olanlar tekaüde sevkolunurlar. Bunlardan 
maaşlı hizmet müddeti 20 sene ve daha ziyade | 

( S. Sayısı 

üzere lâyihanın hazırlandığı anlaşılmıştır. 
Kanun lâyihası yukarıda bahsedilen 2996 sa

yılı kanunun maaşları ücrete çevrilen tahsildar
ların tekaüdlükleri hakkındaki muvakkat üçüncü 
madde hükmünü aynen ve muvakkat bir madde 
halinde 2097 sayılı hususî idareler tekaüd san
dığı kanununa ilâve eylemekte ve başkaca yeni 
bir hüküm vazetmemektedir. 

Encümenimiz kanun lâyihasını hususî idare
lerin malî imkânlarını gözeten Dahiliye encüme
ninin tadili veçhile aynen kabule karar vermiş
tir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
İstanbul Rize Malatya 

A. Bayındır K. Kamu Nasuhi Baydar 
Bursa Diyarbakır İzmir 

Dr. G. Kahraman Zülfü Tiğrel M. K. Mimar oğlu 
İzmir Kayseri Kırklareli 

K. Dursun Ömer Taşcıoğlu H. Kuleli 
Kırşehir Kırşehir Manisa 
/ . Özkan M. Seyfeli Faik Kurdoğlu 

I DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur ve 
muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 2097 sa-

I yılı kanuna ikinci bir muvakkat madde ilâvesine 
dair kanun lâyihası 

I MADDE 1 — Vilâyet hususî idarelerinden 
| maaş alan memur ve muallimlerin tekaüd maaş-
I l an hakkındaki 2097 sayılı kanuna aşağıdaki 

ikinci muvakkat madde eklenmiştir: 

IKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — (Maaşları 
ücrete çevrilmiş olan idarei hususiye tahsildarla
rından, maaşlarının ücrete tahvil edildiği tarihe 
kadar filen 25 sene veya daha ziyade maaşlı hiz
meti olanlar tekaüde sevkolunabilir. Bunlardan 

I maaşlı hizmet müddeti 20 sene ve daha ziyade 

-ısı : 198 ^ 
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olanların bu kanunun neşrinden itibaren ücret
leri son aldıkları maaş mikdarlanna göre maa
şa tahvil edilerek tekaüd müddetini doldurduk
larında tekaüdlükleri icra edilir. 25 seneyi dol
durmadan her hangi bir sebeble olursa olsun va
zifeden ayrılanlar hizmet müddetlerine göre te
kaüde sevkedilirler. 

Maaşları ücrete çevrilmiş olan idarei husu
siye tahsildarlarından maaşlı hizmet müddetleri 
20 seneden az olanların eski memuriyet müddet
lerine aid tekaüd hakları mahfuz kalmak üzere 
istihdamlarına devam olunur. Ancak yeni vazi
felerinden istifa suretile varılanlarla her hangi 
bir suretle vazifelerine nihayet verilenlere iste
dikleri takdirde 1683 sayılı kanunun 26 ncı mad
desi mucibince maaşlı hizmet müddetlerine göre 
istihkakları verilerek tekaüdlükle alâkaları ke
silir. 1683 numaralı tekaüd kanununun muaddel 
53 ncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

Bu madde mucibince maaşla istihdamına de
vam olunanların muhassasatı ücret tertibinden 
verilir). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9-1-1940 

B,ş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

D& V. Ha. V. Ma. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mi V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebeşoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

olanların bu kanunun neşrinden itibaren ücretleri 
son aldıkları maaş mikdarlarma göre maaşa tah
vil edilerek tekaüd müddetini doldurduklarında 
tekaüdlükleri icra edilebilir. 25 seneyi doldurma
dan her hangi bir sebeble olursa olsun vazifeden 
ayrılanlar hizmet müddetlerine göre tekaüde sev
kedilirler. 

Maaşları ücrete çevrilmiş olan idarei husu
siye tahsildarlarından maaşlı hizmet müddetleri 
20 seneden az olanların eski memuriyet müddet
lerine aid tekaüd hakları mahfuz kalmak üzere 
istihdamlarına devam olunur. Ancak yeni vazi
felerinden istifa suretile ayrılanlarla her hangi 
bir suretle vazifelerine nihayet verilenlere iste
dikleri takdirde 1683 sayılı kanunun 26 ncı 
maddesi mucibince maaşlı hizmet müddetlerine 
göre istihkakları verilerek tekaüdlükle alâkaları 
kesilir. 1683 numaralı tekaüd kanununun mu
addel 53 ncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

Bu madde mucibince maaşla istihdamına de
vam olunanların muhassasatı ücret tertibinden 
verilir). 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 198 ) 



S. Sayısı: 199 
İstanbul mebusu Ziya Karamursalın Arzuhal encümeninin 
I - XII - 1939 tarihli haftalık karar cedvelindeki 350 ve 389 
sayılı kararların Umumî Heyette müzakeresine dair takriri 

ve Arzuhal encümeni mazbataları (4/9) 

29 - XII - 1939 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 1 - XII - 1939 tarihli ve 9 numaralı haftalık eedvelinde yazılı olan 350, 
351 ve 389 numaralı kararların, Dahilî nizamnamenin 57 nei maddesi hükmüne tevfikan Heyeti 
Umumiyede müzakeresine müsaade Duyurulmasını taleb ederim. 

istanbul mebusu 
Ziya Karamursal 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 11- VI - 1940 

Esas No. 4/9 
Karar No. 350 

Yüksek Reisliğe 

Enver Türksalın Yüksek Meclise verdiği ar
zuhalinde : 400 sayılı kanuna tevfikan bir derece 
terfii ile binbaşılık rütbesi üzerinden tekaüdlük 
maaşının tadiline dair Arzuhal encümeninden 
lehine sadır olan kararın bazı mütalealar serdile 
Millî Müdafaa vekâletince infaz edilmediğinden 
ve bu sebeble askerî temyiz mahkemesinde ve
kâletin aleyhine açtığı dava sonunda: terfi hak
kında Arzuhal encümeninin ilk kararile bütün 
hukukunun müemmen olduğundan ve Meclisin 
219 sayılı kararı dairesinde muamele yapılması 
icabedeceğinden ve encümen kararlarının kıs
men infaz ve kısmen ihmali halinde alâka
darların ancak Meclise müracaat edebile
ceklerinden ayni encümenden bir tavzih 
talebinde bulunulması suretile hâdisenin 
halli mümkün olacağından bahisle vazi-
fesizlik noktasından davasının reddine ka
rar verilmiş olmakla tekrar Arzuhal encümenine 
müracaata mecbur kalmış ve encümenin ilk ka
rarının tavzihi ile iki rütbe arasındaki maaş 
farklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir. 

Arzuhal encümenince dileğin icabı düşünül
müş ve tayini muameleye mahal olmadığına 
dair 350 sayı altında 18 - IX - 1939 tarihinde 
karar verilmiş ise de buna kanaat etmeyen is
tanbul mebusu Ziya Karamursalın: nizamî müd
det içinde hâdisenin Umumî Heyette müzake
resini istemesi üzerine Dahilî nizamnamenin 
57 nei maddesine tevfikan hâdise hakkında ye
niden tedkikat icrasile bu mazbatanın tanzimine 
mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Hâdisenin mahiyetine ve tedkik ve tahkik 
safahatının hülâsasına göre: müstedinin vâki 
müracaatı üzerine 22 birinci kânun 1340 tari
hinden muteber olmak üzere ihtiyat binbaşılı
ğına terfii ile bu rütbe üzerinden tekaüd maaş
larının tadiline dair Arzuhal encümeninden 
10 - I - 1938 tarihinde sadır olan 1169 sayılı 
karar dairesinde terfi muamelesile tekaüd ma
aş farklarının ödenmesi muamelesi merciinden 
ikmal edildiği anlaşılmaktadır. 

Ancak mütekaid iken 22 nisan 1937 de dör
düncü sınıf muamelât memurluğuna tavzif edi-



len müstedinin terfi kararı münasebetile sını
fının üçüncüye tahvili icra kılınmakla bu iki 
sınıf arasındaki maaş farklarının da, tekaüd 
maaşı farkları gibi verilmesi noktasına inhisar 
eden son iddia mevzuuna karşı Millî Müda
faa vekâletince verilen çevabda: bir derece 
terfi eden müstedinin binbaşılık rütbesi üzerin
den tekaüd maaş farklarının tadilen itasına da
ir encümen kararında sarahat varsa da muvaz-
zafan naklolunduğu muamelât memurluğuna 
aid esas maaş farkının itasına dair bir kayid 
olmadığından ve Divanı muhasebatça kabul 
edilmiyen dilek hakkında Meclisin ayrı bir ka
rarma ihtiyaç olduğu bildirilmektedir. 

îşin icabı düşünldü: Müstedinin bir derece 
terfii hakkındaki encümenin ilk kararında: 
aynı zamanda tekaüd maaşlarının da tadili ya
zılı olmakla Millî Müdafaa vekâletince bu karar 
dairesinde müstedi terfi ettirildiği gibi iki rüt
be arasındaki tekaüd maaş farklarının da öden
diği anlaşılmıştır. Ancak mütekaid iken mua
mele memurluğuna alınmış olan müstedinin bu 
fevkalâdeden olan terfii münasebetile muamele 
memur sınıflarının değiştirilmesi ve maaş fark
larının ödenib ödenmemesi meselesi ortaya çık
mıştır. Encümenin ilk kararının ittihazı zama
nında böyle bir ihtilâf tahaddüs etmemiş ve 
binaenaleyh taleb sebketmemiş bulunduğun
dan bir karar da ittihaz olunmamıştır. Bu 
itibarla Askerî Temyiz mahkemesinin ka
rarında bahsedildiği gibi ortada muame
lât memurluklarının maaş farklarının da 
tesviyesi lüzumuna dair Encümenin ne bir ka
rarı ve ne de böyle bir kararın infazına vekâle
tin yanaşmamış bulunduğu meselesi yoktur. Sa-
lâhiyettar bir heyetin sarih ve katği olarak ver
diği bir kararın tevsi ve tefsirine de mesağ mev-
cud değildir. Bu itibarla müstedinin terfi et
tirilmesine ve tekaüd maaş farklarını almasına 

dair sadır olan ve vuzuhtan âri olmayan kararın 
tatbikinde tahaddüs eden yeni bir vaziyetin, 
kanunen şekli mahsusa tâbi olan bir tavzih kara-
rile halledilebileceği yolundaki kanaat ve bu ka
naat dairesindeki taleb yerinde ve yolunda gö
rülmemiştir. Bilfarz usul hükümlerine göre hâ
dise hakkında bir tavzih kararı verilmek icab 
etse, bu kararın; salâhiyeti kanunen ref edilmiş 
olan Arzuhal encümeninden değil, salahiyetli 
askerî temyiz mahkemesinden verilmesi iktiza 
ederdi. Binaenaleyh hâdiselerin bir şahsa taal
lûk etmesi ve aralarında yakın bir münasebetin 
farz veya katı telâkki edilmesi, mevcud bir ka
rarın tevsi ve tefsirine ve bir usul kaidesinin yan
lış tatbikine sebeb teşkil edemiyeceğinden mua
mele memurluğu maaşlarına inhisar eden hâdi
senin 3410 sayılı kanuna tevfikan halli iktiza 
eden yeni bir idarî dava mevzuu olmak itibarile 
bidayeten bu dairede hareket eden müstedinin 
talebini bahsedildiği şekilde karara bağlayan as
kerî temyiz mahkemesinin kararı dairesinde en
cümenin hâdiseyi kanuna muhalif olarak tekab-
bül ile salâhiyet harici karara bağlamasına me
sağ görülemediğinden tayini muameleye mahal 
olmadığına dair ittihaz olunan bahse mevzu 
prensib kararının ref veya tadilini mucib bir se
beb olmadığının Yüksek Heyete arzına karar 
verildi. 

Arzuhal E. Reisi 
Giresun 

1. Sökmen 

Balıkesir 
F. Sözener 

Çorum 
Nuri Kayadlp 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan 

Balıkesir 
H. Karan 
Gazianteb 
M. Şahin 

Samsun 
N. Fırat 

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş 

Bolu 
Lûtfi Gören 

Niğde 
N. Erem 

Tokad 
M. Develi 

( S. Sayısı : 199 ) 
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Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Arzuhal encümeni 
Esas No. 4/9 
Karar No. 389 

11 - VI - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Tanzim edilen şehir haritası masrafı bedelin
den 71 lira 15 kuruşun aslen hususî muhasebe
ye aid bir borç hissesi olduğu halde bu daire
den satın aldığı bir arsa münasebetile bahsedi
len paranın Bursa belediyesince kendisinden tah
siline kıyam edilmesi yolsuz olduğundan ve bu 
husus için sulh mahkemesinde açtığı davanın va-
zifesizlik noktasından ve Devlet şûrasında açtı
ğı davanın da müddet müruru cihetinden redde
dilmesi büsbütün mağduriyetini mucib bulun
duğundan bahsile vikaye edilmesini isteyen Ali 
Şenyaylanm dileği üzerine Encümence yapıla
cak muamele olmadığına 3 - X - 1939 tarihin
de 389 sayılı karar sadır olmuş idi. Bu karara 
karşı İstanbul mebusu Ziya Karamursalın yazılı 
itirazı üzerine dahilî nizamnamenin 57 nci mad
desine tevfikan hâdisenin yeniden tedkikine lü

zum görülmüş ve Yüksek Meclisin 311 ve 803 
sayılı kararları dairesinde adlî ve idarî mahke
melerde karara bağlanan hâdise hakkında En
cümende yeniden tedkikat icrasına mahal olma
dığından evvelce müttehaz kararın tadiline lü
zum görülmediğinin Yüksek Heyete arzına 
karar verildi. 

Arzuhal E. Keisi 
Giresun 

î. Sökmen 
Balıkesir 

Feyzi Sözener 
Çorum 

M. Kayaalp 
Ordu 

Dr. Vehbi Demir 

M. M. • 
Ordu 

H. Şarlan 
Balıkesir 

11. Karan 
Gazianteb 

M. Şahin 
Samsun 
N. Firat 

Kâtib 
Samsun 

1 

Bolu 
Lûtfi Gören 

Niğde 
"İV. E rem 

Tokad 
M. Develi 

İ>&<İ 
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S. Sayısı: 200 
Evkaf umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Vakıflar umum müdürlüğü 
1937 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı 

muhasebat encümeni mazbası 1(3/261, 1/82) 

Evkaf umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/261) 

T. C. 
Divanı muhasebat 28 -V -1940 

Sayı : 77. 165879, H. 1449 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğünün 1937 malî yılı heasbı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Divanı M. Reisi 
8. Oran 

Beyanname 

1 — Evkaf umum müdürlüğünün, 1937 malî senesi katği hesabı Başvekâletten gönderilmiş olmakla 
mnhasiblerin Divanı muhasebatça tcdkik olunan, hesablarile karşılaştırılarak uygunluk dereceleri ve 
ayrılık sebebleri hesablarm taallûk eylediği cedvellerde gösterilmiş ve beyannamenin mehazi olan mu-
hasib hesablarının: muhakemeleri intaç edilerek ödetilmesi gereken paralar ayrıca hükme bağlanmıştır. 

2 — Hesabı katğide tahsisat harici sarfiyat görünen 596 lira 48 kuruş için kanun lâyihası ile mü
temmim tahsisat istenilmekte bulunmuş ise de tahsisat haricinde vaki olan sarfiyatın aslı 976 lira 61 
kuruş olup aradaki 380 lira 33 kuruş fark senei mezkûredc diğer muhasibliklere verilen tediye 
emirlerinden tenkis edilen mebaliğ ile karşılanmış olmasından ileri gelmiş ve halbuki bu para da 
müteakib senelerde düyun tertibinden tediye emirlerine raptedilmiş olmasına binaen Meclisi Âlice, 
mütemmim tahsisat itası kabul ve tasvib buyurulduğu takdirde bunun kanun lâyihasında gösterilen 
596 lira 48 kuruş üzerinden değil, Divanca tedkik olunan belgelere göre alâkalı muhasibden tazminen 
tahsiline hükmedilmiş olan 976 lira 61 kuruş üzerinden olması icab eder. 

3 — Vakıf memba suları ile orman ve zeytinliklerin işletilmesi hakkmda Vakıflar umum müdürlü
ğüne mütedavil sermaye verilmesine dair 15 haziran 1937 tarihli ve 3254 numaralı kanunun 7 nci mad
desinde (bu kanımda yazılı mütedavil sermayeden Vakıflar umum müdürlüğünce yapılan taahhü-
dat ve sarfiyat Divanı muhasebatın vizesinden müstesnadır. İnşaat ve tesisat hariç olmak üzere bu bab-
daki muamele ve mukaveleler arttırma ve eksiltme ve ihale ve muhasebei umumiye kanunları ahkâ
mına tâbi olmayıp ticarî usul ve kaidelerin umumî hükümleri dairesinde yapılacak nizamnameye tev
fikan yürütülür. Ancak bu mütedavil sermayeden yanılan sarfiyata aid idare hesabı ayrıca tutularak 
her malî sene sonunda Divanı muhasebata, verilir ve Divanı muhasebatça tasdik olunacak mütedavil 
sermaye hesabı Vakıflar umum müdürlüğünün o seneki hesabı katğisine raptolunur) diye yazılı ol
duğu halde hesabı katğiye bu mütedavil sermaye hesabı raptedilmemiş ise de esasen 1937 senesinin 



_ 2 — 
zeytinliklerle memba suları için icab eden tesisatın teşkilâtı ile geçtiği ve bu eneye aid muamelât ve 
hesabatm 1938 senesi hesabatile birlikte Divana tevdi edildiği anlaşddığmdan kanunun 7 ve 9 ncu 
maddeleri mucibince tayini lâzım gelen hususat senei mezkûre mutabakat beyannamesi ile Meclisi Âli
ye arzedilecektir. 

4 — Cedvellerde yazılı meşruhat nazarı dikkate alnımak şart ile hesabı katğide münderiç rakam
ların kabule şayan bulunduğunu arzeyleriz. 

Birinci Reis D. : 1. Reisi . D. : 2 Reisi D. : 3 Reisi D. : 4 Reisi Aza 
Seyfi Oran Faik Eke A. Yurdakul Â. özgen F. Erinç B. Esen 

Aza, Aza Aza Aza Aza Aza 
Y. Ziya Aslan C. Dinçer M. Menemencioğlu R. Bakuy t Erenli II. Dcmirsoy 

Aza Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
N. Başak E. Rifat Ayla F, özbudun Z. Akif Orbay M. Ali Apak Enver Arkun 

Vakıflar umum müdürlüğü 1937 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/82) 

T.C. 
Başvekalet 19 - IV - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1966 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1937 senesi hesabı katğisi hakkında Vakıflar umum müdürlüğün
ce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 10 - IV -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

îzahname 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1937 malî yılı hesabı katğisi yapılarak takdim olunmuştur. 

Umumî mizan 
Bu hesabı katğinin bütçe dahil ve haricinde tahsil ve tediye olunan -paraların umumî mizanını. 

ihtiva eden birinci tablosunda Vakıflar umum müdürlüğünün 1937 malî yılı içindeki bütçe vari
dat ve sarfiyatile bütçe haricinde tedvir edilen evkafı mülhaka varidat ve sarfiyatı ve kanunu 
mahsuslarına tevfikan haklarında fevkalâde bütçe ahkâmı tatbik edilen akar ve toprak ve hayrat 
satış bedelleri ve bunların sarfiyatı vakıflar idareleri arasında vuku bulan irsal ât ve mevrudatı ve 
bu idarelerin hesabı cari ve devreden hesab bakiyeleri gösterilmiştir. 

Bütçe tahsilatı 
Hesabı katğinin tedkikinden anlaşılacağı üzere Vakıflar umum müdürlüğünün bütçe varidatın

dan 1937 malî yılı içinde 2 910 655 lira 26 kuruş tahsilat yapılmıştır. Bu tahsilattan : 

( S. Sayısı : 200 ) 



Lira ÎL 

2 094 348 40 1937 malî yılı bütçesine aid varidattan, 
638 666 82 Eski senelerden devredilen bakayadan, 

93 000 00 Maliyeden, 
84 640 04 Muhtelif kanunlar uyarmea faslı mahsus oiarak irad kaydedilen varidat

tan ibarettir. 

2 910 655 26 Yekûn 

Bu varidattan faslı mahsus olarak irad kaydedilen 84 640 lira 4 kuruş çıkarıldıkta 1937 malî yılı 
bütçesinin asıl varidat yekûnu 2 826 015 lira 22 kuruş kalır ve bundan da Maliyeden alınan 93 000 
lira muavenet çıkarıldıkta, 2 733 015 lira 22 kuruşa inmiş olur. 

2 826 015 lira 22 kuruş varidatın 1937 malî yılı bütçeinsin 2 833 600 lira varidat muhamme-
natma nazaran 7 584 lira 78 kuruş noksanı olub bu kadarcık bir fark şayanı ehemmiyet değildir. 

Yalnız bütçenin 2 nei faslının 4 neü maddesini ihtiva eden mütenevvi varidatın bütçedeki mu-
hammenatına nazaran arzetmekte olduğu 176 137 lira 31 kuruş fazlalığı bir malısubattan ibaret 
olmasına göre bu cihetten aksaklık husule gelmiştir. 

Hesabı katğinin birinci mizanı umumî tablosunda gösterilen hesablardan evkafı mülhaka varidat 
ve sarfiyatı hesabında tedvir edilen vakıflardan bazılarınm 2762 numaralı Vakıflar kanununun 
birinci maddesi mucibince mazbut vakıflar arasına alınması lâzımgeldiği cihetle zaptedilen bu 
vakıfların varidat ve masraflarının bütçe dahiline alındığı gibi hesabı carilerindeki varidat fazla
ları dahi açıkta kalmamak üzere kaideten bütçe varidatına inkilâb ettirilmiş ve karşılık nakidleri 
vaktile görülen lüzum, ihtiyaç ve zaruretlere binaen hidematm tatilden vikayesi maksadile masarifi 
umumiyeye tesviye kılınmıştır. 

Bu paraların sarfına saik olan sebeblerin başlıcaları, maliyedeki alacaklarımızın almamamasın-
dan, evkaf bütçesinin varidat muhammenatmdan çıkarılan ferağ ve intikal hasılatı gibi varidatımızın 
mukabili olan hidematı ve 1931 malî senesinde evkafa devredilen hayrat hademesi vezaifinin farkı 
için verilmesi kararlaştırılan muhassasat Maliye ve Evkaf bütçelerine mütekabilen dahil edildiği halde 
bunların da maliyece verilmemesinden ileri gelmiştir. 

Ve bir de o sıralarda ortaya çıkan Maliyenin Eevkaftan dört buçuk milyon ve Evkafın Mali
yeden yedi buçuk milyona yakm bir alacak ve verecek meselesinin de malî vaziyetler üzerinde tesir
leri görülerek nihayet 2879 numaralı kanun tarafeynin alacak ve vereceklerini ibra etmekle hâdise 
hal ve f aslolunmuştur. 

Şu hale nazaran mahsubattan mütevellid 176 137 lira mütenevvi varidat hariç tutulduğu tak
dirde 1937 malî senesi varidatının bütçe muhamm enatına nazaran nisbeti ,% 93,5 dir ki aksaklık an
cak 6,5 noksanile tecellî eylemektedir. 

Birinci faslın birinci icarei vahide varidatında bütçe muhammenatına karşı husule gelen 136 055 
lira 72 kuruş noksanlıktan 30 000 küsur lirası evvelâ mazbut vakıflar arasına almıb varidat ve ma
sarif atı 1937 malî senesi bütçesine konulduğu halde bilâhara mütevelli kaymakamı tarafından idarî 
dava açılarak mazbutiyetten fekkine Şûrayı Devletten karar istihsal edilen Hamidi sani vakfının 
icarei vahideli akaratmm kirasına aiddir. Bundan bittabi tahsilat yapılmayarak bütçe muhammena
tına giren tahakkukatı vakfı ile beraber mütevellisine devredilmiştir. Geriye kalan 100 000 lira 
kadar bir para icarei vahide bütçe muhammenatmdan noksandır. 

1934 - 1937 malî seneleri hesabı katğilerinin tedkikinden anlaşılacağı üzere 1934 malî senesinde 
142 508, 1935 malî senesinde 250 688, 1936 malî senesinde de 107 179 lira bakayadan tahsilat yapıl
dığına bakılırsa 1937 malî senesinde 84 341 lira olan bakaya tahsilatı düşüktür. 

Bakayanın tasfiyesi için senelerdenberi sarfedilen mesai artık bu varidatın tahsil kabiliyetini 
azalttığı şu mukayeseler ile sabit olacağı şübhesizdir. Esasen bakayanın bir çoğu 1936 malî senesi 
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hesabı katğisinin izahnamesinde de yazıldığı üzere murakabe ve tedkik usullerinin bu günkü gibi 
tam bir halde teessüs etmediği zamanlara aid olub bu meyanda örf ve âdeti beldeye göre karşılıksız 
ve teminatsız olarak kiraya ve iltizama verilmiş olanların da mevcud olduğu gibi araya giren umumî 
harb ve iktisadî buhran dahi bu bakayanın tahsil edilmemesine sebeb olmuştur. 

Maahaza 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun 44 neü maddesini tadil eden 3321 numa
ralı kanun Evkafın bakayadan olan matlubatma da şamil bulunduğu cihetle bu bakaya hakkında va
kıflar idarelerinden gelen cedveller komisyonu mahsus tarafından tedkik edilerek bu güne kadar ev
rakı müsbitesi olmayan matlubattan 150 000 liraya yakın bir bakayanın terkini cihetine gidilmiştir. 
Devam eden bu tedkikat neticesinde gösterilen bu erkanı daha fazlaiaşacağından Maliye vekâleti gibi 
idaremiz de tahsil kabiliyet kalmayan bakayayı bir kaç sene içinde tasfiye etmiş olacaktır. 

Bundan başka 2762 numaralı kanunun 12 nci maddesi mucibince matluba muvafık bir surette irad 
getirmeyen akarlarımızdan yapılan satışlarla görülen lüzumlarına binaen Hükümet ve belediyelerce 
yapılan istimlâkler kiraların düşmesine de müessir olmaktadır. Gerçi bir taraftan yeni, yeni akarlar 
vücude getirmek suretile noksanlığın telâfisine çalışılmakta ise de zamanla mukayyed bulunduğun
dan bu da derhal kiralar üzerinde müessir olamamaktadır. 

Misal olarak arzedeeeğimiz yalnız bir hâdise ile sabittir ki Istanbulda EminÖnünde Pertevniyal 
vakfına aid emlâkin ve o civarda bulunan diğer vakıflar akaratmm senede tahmin edilen 40 000 lira
ya yakın bir varidatı istimlâk dolayısile tahakkukattan çıkmıştır. 

Bununla beraber vaziyet böyle olduğu halde bütçenin ikinci faslının üçüncü orman ve zeytinlikler 
varidatından Edremid körfezindeki 1937 malî sanesine aid zeytinlik mahsulâtı 3254 numaralı müteda-
vil sermaye kanunu mucibince 1937 senesinden itibaren işletilmeğe başlanılıb elde edilen zeytinyağı 
fazla fiatla satılmak üzere aynen 1938 malî senesine devrolunmuştur. 

Devredilen bu zeytinyağı satışından husule gelecek varidattan 1938 malî senesi bütçesine .150 000 
liradan fazla bir paranın irad kaydedileceği nazarı itibare alındığı takdirde diğer varidatlardaki ak
saklık bununla telâfi edilmiş ve binnetice varidat bütçesi tevazün etmiş demektir. 

Bütçe sarfiyatı 
1937 malî senesi zarfında 'Vakıflar umum müdürlüğünce yapılan hizmetler için 2 804 217 lira 

34 kuruş masraf kayid ve tahakkuk etmiştir. 

Bu masraftan : 
Lira K. 

2 723 679 78 Bütçeye dahil muhassasatla görülen ihtiyaç ve lüzumlarına binaen alman munzam 
tahsisata, 

79 941 08 Muhtelif kanunlar uyarınca faslı mahsusa, 
596 48 Mütemmim tahsisata aiddir. 

2 804 217 34 Yekûn 

, Bütçe muhassasatma aid 2 723 679 lira 78 kuruş masraftan 2 492 261 lira 78 kuruşu nakden 
tediye olunmuş ve 231 418 lira 1937 malî senesi mayıs ayının sonunda bütçe emaneti hesabına 
alınmıştır. 

1937 malî senesi zarfında bütçe varidatından nakden 1938 malî senesine 28 828 lira devredilmiş 
olduğu alman hesablardan anlaşıldığına ve istihsal kılman zeytinyağından devrolunan yağlardan 
da yukarıda arzolunduğu veçhile 150 000 liradan fazla bir varidatın irad kaydolunacağına nazaran 
her ikisinin yekûnu 1937 malî yılı bütçe hidematından mütevellid olub senesi içinde veriimiyerek 
1938 malî senesine devrolunan bütçe emanatı düyunatmı az bir farkla karşılayacak mikdardadır. 

1937 malî senesi varidatının kısmen daha evvelki seneler düyunatma ve bütçe harici zuhur 
eden bazı masraflara tesviye edilmiş olduğu da nazarı itibara alınırsa 1937 malî senesi varidatı-
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nın masraf tahakkukatınm tamamen tesviyesine kifayet eder dereceye vardığı anlaşılır. 

Şu kadar ki, masraf bütçesinin 19 ncu faslın üçüncü apartımanlar masrafı maddesinden Bey
oğlu Vakıflar müdürlüğünce her nasılsa tahsisat harici sarfedilen 596 lira 48 kuruşun mütemmim 
tahsisattan mahsub kılınmak üzere hesabı katği kanun lâyihasına bu babda bir madde konulmuştur. 
Kabul buyurulması rica olunur. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 10 - VI - 1940 

Esas No. 1/82, 3/261 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1937 malî yılı 
hesabı katgisi hakkında Başvekillğin 19 - IV -

1939 tarihli ve 6/1966 numaralı tezkeresile teklif 
olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatın mu
tabakat beyannamesi ile birlikte tedkik ve mü
zakere olundu. 

Muhassasat : Hesabı katgide yazılı muhassa-
satm mutabakat beyannamesinde gösterilen mu
hassasat mikdarma uygun olduğu görülmüştür. 

Sarfiyat : Hesabı katğide murakkam sarfiyat 
ile mutabakat beyannamesinde yazılı sarfiyat mik
tarlarında yekûn itibarile fark olmadığı j ancak 
yekûna müessir olmayarak fasıllar arasında 131 
lira 56 kuruş fazlalık ve noksanlık olduğu görül
müş ve bunun da dairesince masrafın taallûk et
tiği fasıllardan başka fasıllara kayid ve mahsub 
edilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmış oldu
ğundan tanzim kılman cedvele mutabakat beyan
namesinin esas ittihazı kararlaştırılmıştır. 

Tahsilat : Mutabakat beyannamesinde murak
kam tahsilata göre hesabı katğide yazılı tahsilat 

mikdarının 122 lira 44 kuruş fazla olduğu gö
rülmüş ve bu farkın muamelâtı nakdiye hesabla-
rına kaydi icabeden işbu meblâğın varidata taal
lûk ettirilmesinden ileri geldiği anlaşılmış oldu
ğundan mutabakat beyannamesinde yazılı 
2 910 532 lira 82 kuruş tahsilat olarak kabul 
olunmuştur. 

Mazbut ve mülhak akar ve toprak satış be
deli ile hayrat vakıflara aid satış hasılatı ve bun
lardan vukubulan sarfiyatta mutabakat beyanna-

mesile hesabı katğide murakkam mikdarlar ara
sında fark olmadığı görülmüştür. 

Beyannamenin 2 nci fıkrasında hesabı kat
ğide tahsisat harici sarfiyat görünen 596 lira 48 
kuruş için kanun lâyihası ile mütemmim tahsisat 
istenilmekte ise de tahsisat harici sarfiyatın 380 
lira 33 kuruş fazlasile 976 lira 61 kuruş olduğu 
ve işbu meblâğın Divanca muhasibden tazminen 
tahsiline hükmedildiği zikredilmekte olup encü-
menimizce yapılan tedkikat not i (••esinde tahsisat 
harici sarfiyatın muhasiblikçe vukua getirilen 
yekun hatasından ileri geldiği ve kasda makrun 
bulunmadığı ve mezkûr meblâğın vakıfa aid bir 
apartımannın tamirine sarf olunduğu anlaşıldı
ğından 976 lira 61 kuruşluk mütemmim tahsisat 
kabulü encümenimizce adalete uygun görülmüş
tür. 

Yine beyannamenin 3 ncü fıkrasında Vakıf 
memba suları ile orman ve zeytinliklerin işletil
mesi hakkmda Vakıflar umum müdürlüğüne mü-
tedavil sermaye verilmesi hakkındaki 3254 nu
maralı kanun mucibince hesabı katğiye mütedavil 
sermayeye aid hesab raptedilmemiş ise de esa
sen 1937 senesinin zeytinliklerle memba suları 
için icab eden tesisatın teşkilâtı ile geçtiği ve bu 
seneye aid muamelât ve hesabatm 1938 senesi he-
sabatile birlikte Divana tevdi edildiği anlaşıldı
ğından kanun mucibince tayini lâzımgelen husu-
satın mezkûr sene mutabakat beyannamesile arze-
dileceği yazılı olup bu suretle muamele ifasında 
encümenimizce de mahzur görülmemiştir. 

Kanım lâyihası: yukarıda yazılı hususlar göz 
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önünde tutulmak suretile tadilen tanzim kılman 
kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine 
arzolunmak üzere sunuldu. 

Divanı Mu. E Reisi N. 
Çanakkale 

R, Bulayırh 

M. M. 
Çanakkale 

7ı*. Bulayırli 

Kâtib 
Kastamonu 

TL Dicle 
Bolu 

lü. Yerlikaya 

Balıkesir 
H. Şeremetli 

Burdur 
M. Sanlı 

Sivas 
M, Giirleyük 

Bolu 
G. Özçağlar 

Erzurum 
N. Dumlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1937 malî yılı 
hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı masarifatı umumiyesi ilişik hesabı 
katğinin 4 numaralı cedvelinde gösterildiği üze
re 2 804 217 lira 34 kuruştur. 

MADDE 2 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı varidatı umumiyesi ilişik hesabı 
katğinin 2 numaralı cedvelinde yazıldığı üzere 
2 910 655 lira 26 kuruştur. 

MADDE 3 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı içinde sarf ve istimal edilmiyerek 
bakiye kalan tahsisat 197 132 lira 18 kuruştur. 

MADDE 4 — Akar ve toprak satış bedelleri 
geçen seneden devirle birlikte ilişik hesabı katği
nin 2 numaralı cedvelinde gösterildiği üzere 
2 770 837 lira 96 kuruş ve hayrat vakıflar satış 
bedelleri geçen seneden devirle birlikte 98 548 
lira 55 kuruştur. 

MADDE 5 — Akar ve toprak satış bedelâ-
tının sarfiyatı ilişik hesabı katğinin 2 numaralı 
cedvelinde yazılı olduğu üzere 329 635 lira 94 
kuruş ve hayrat satış bedelâtmm sarfiyatı 53 538 
lira 33 kuruştur. 

MADDE 6 — 1937 malî yılı içinde sarfolun-
mayan ve ilişik hesabı katğinin 2 numaralı ced-

DtVANt MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞtŞTlRlŞÎ 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1937 malî yılı he
sabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı bütçe masarifi bitişik (A) ced
velinde gösterildiği üzere 2 804 217 lira 34 ku
ruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl bütçe tahsilatı bitişik (B) cedvelinde 
gösterildiği üzere 2 910 532 lira 82 kuruştur. 

MADDE 3 — 19 ncu faslın 3 ncü apartıman-
lar ile Dördüncü vakıf han masrafı maddesinden 
fazla sarf edilen ve btişik (A) cedvelinde ayrı bir 
sütünde gösterilen 976 lira 61 kuruş mütemmim 
tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Muhassasattan 1937 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 197 512 lira 31 kuruş 
tahsisat bakiyesi ibtal olunmuştur. 

MADDE 5 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinin 1937 malî 
yılı hasılatı geçen seneden devrile birlikte biti
şik (C) cedvelinde gösterildiği üzere 2 770 837 
lira 96 kuruş ve hayrat vakıflara aid satış hası
latı geçen seneden devrile birlikte 98 548 lira 55 
kuruştur. 

MADDE 6 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinden 1937 malî 
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Velinde gösterilen akar ve toprak satış bedelâ
tmdan 2 441 202 lira 2 kuruş ve hayrat vakıflar 
satış bedelâtmdan 45 010 lira 22 kuruş tahsisat 
ve varidat bakiyesi gelecek yıla devrolunmuş-
tur. 

MADDE 7 — 1937 malî senesi zarfında 
19 ncu faslın 3 ncü apartmanlar masrafı mad
desinden tahsisat harici sarfolunan 596 lira 
48 kuruş tahsisatı mütemmime olarak kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun icrasma Başvekil 
memurdur. 

12 - IV -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. ve G. î. V. V. 
Yücel H. Çakır 

S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Muhlis Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

i yılında vuku bulan sarfiyat bitişik (D) cedvelin-
I de gösterildiği üzere 329 635 lira 94 kuruş ve 
I hayrat vakıflara aid satış hasılatından ayni yıl 
1 içinde vuku bulan sarfiyat 53 538 lira 33 kuruş-
| tur. 

I MADDE 7 — Mazbut ve mülhak vakıflara 
I aid akar ve toprak satış bedellerinden 1937 ma-
| lî yılı içinde sarf olunmayan ve bitişik (C) ve 

(D) cedvellerinde ayrı bir sütunda gösterilen 
2 441 202 lira 42 kuruş ve hayrat vakıflara aid 

i satış hasılatından ayni yıl içinde sarfolunmayan 
[ 45 010 lira 22 kuruş varidat ve tahsisat bakiyesi 

1938 malî yılma devrolunmuştur. 

I MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

| MADDE 9 — Bu kanunun icrasma Başvekil 
memurdur. 
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F. Muhassasatm nevi 

1 Memurlar maaşı 
2 Merkez müstahdemleri ücreti 
3 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
4 Muvakkat tazminat 
5 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
6 Merkez levazımı 
7 Merkez müteferrikası 
8 Vilâyetler mefruşat ve demir

başı 
9 Vilâyetler levazımı 

10 Vilâyetler müteferrikası 
11 Mütenevi masraflar 
12 Daimî memuriyetler harcırahı 
13 Muvakkat memuriyetler harcı

rahı 
14 Müfettişler harcırahı 
15 Resmî telefon masrafı 
16 Posta ve telgraf ücreti 
17 Ücretli muhabere ve mükâleme 

bedeli 
18 Mukannen masraflar 
19 Vakıf akarlar masrafı 
20 Orman ve zeytinlikler ve vakıf 

arazi ile Taşdelen suyu masrafı 
21 Müzayede ve ihale heyetlerinin 

gayrimuvazzaf azaları huzur 
ücreti 

22 Tamirat 
23 Muavenet 
24 Hükmedilmiş borç karşılığı 
25 Tedkik, tercüme, tab ve eski 

eserler satın alma masrafı 
26 Guraba hastanesi masrafları 
27 İmaretler masrafı 
28 Mütekaid, dul ve yetim maaş 

ve tahsisatı fevkalâdeleri 
29 Zatî maaşlar 
30 Diyanet işlerinden devredilen 

umuru hayriye ile yeni zapte-
dilen vakıflar hayratının maaş, 
vazife ve masarifi 

31 Masarifi gayrimelhuza 

A - CEDVELt 

Muhassasat 
Lira K. 

454.332 
9.960 

173.704 
21.432 

2.600 
3.000 
7.000 

4.500 
9.500 

21.500 
57.000 
6.000 

24.000 
6.000 
1.050 
6.368 

300 
179.419,50 
283.550 

Mütem
mim tah

sisat 
Lira K. 

976,61 

Muhassasat 
yekûnu 
Lira K. 

454.332 
9.960 

173.704 
21.432 

2.600 
3.000 
7.000 

4.500 
9.500 

21.500 
57.000 
6.000 

24.000 
6.000 
1.050 
6.368 

300 
179.419,50 
284.526,61 

Sarfiyat 
Lira K. 

131.949,78 t 
9,691,66 ! 

161:913,82 İ 
' 19.309 

2.586,60 
2.708,06'. 
6.211,12 

4.092,34 T 
8.334,83 ' 

19.377,49 ' ; 

50.892,31-
5.158,25/J 

22.294,301. 
7 £476,14 7 

684,66 "7 
6.367 . ? 

78,45 
.173.089,30 v 
256.020,97," 

İptal 
olunan 

muhassasat 
Lira K. 

22.382,22 
268,34 

11.790,18 
2.123 

13,40 
291,94 
788,88 

407,66 
1.165,17 
2.122,51 
6.107,69 

841,75 

1.705,70 
2.523,86 

365,34 
1 

221,55 
6.330,20 

28.505,64 

97.600 97.600 90.411,99 7.188,01 

2.300 
240.813 

21.000 
4.000 

6.500 
106.744,85 

5.000 

157.000 
44.000 

2.300 
240.813 
21.000 
4.000 

6.500 
106.744,85 

5.000 

157.000 
44.000 

1.922,36 i 
221.454,42 ^ 
20.950 v. 

3.999,42 y 

5.628,04 ^ 
106,744,48 

4.998,64 v 

151.168,48 
33.847,88 " j ' 

377,64 
19.358,58 

50 
0,58 

871,96 
0,37 
1,36 

5.831,52 
10.152,12 

833.680 
2.000 

833.680 
2.000 

779.620,05 l. 54.059,95 
350 "" 1.650 

.(S. Sayısı.: 200) 



_ 9 __ 

Muhassasatın nevi 

32 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
İtaüd ikramiyesi 

33 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

34 Geçen yıl borçlan 
35 Eski yıllar borçları 
36 1936 malî yılı bütçe kanunu

nun 8 nci' maddesi mucibince 
istikraz edilen paranın birinci 
taksiti ile faizi 

37 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verilecek 
itfa karşılığı 

M. Hükmedilmiş borçlar 
» Eski yıllar mahsubatı 
» 1937 malî yılı içinde mülhak 

vakıflardan mazbuta meyanma 
alınan vakıflar masrafları 

» İstanbul Üniversitesi Tıb fa
kültesinin hastaneler masrafına 
iştirak hissesi 

» Varidatları müsaid olmayan 
mazbut vakıflara aid yerlerin 
tamir ve ihyaları masrafı 

» Ankara, Antalya, Afyon Kara-
hisar ve îzmirde akaratı vakfi
ye inşası ve mevcudlarm tami
ri masrafı 

Muhassasat 
Lira K. 

Mütem
mim tah

sisat 
Lira K. 

Muhassasat 
yekûnu 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

İptal 
olunan 

muhassasat 
Lira K. 

12.000 

6.000 
11.000 
16.547 

35.700 

28.051 
19.660,61 
1.940,88 

26.567,58 

17.074,44 

33.480,88 

877,30 

12.000 7.872 4.128 

6.000 
11.000 
16.547 

5.249,26 
10.798,22 
11.763,60 

750,74 
201,78 

4.783,40 

35.700 35.549,73 V 150,27 

28.051 28.051 0 
19.660,61 19.660,61 0 
1 940,88 1.940,88 0 

26.567,58 26.567,58 

17.074,44 17.074,44 

33.480,88 33.480,88 

877,30 877,30 

UMUMÎ YEKÛN 3.000.753,04 976,61 3.001.729,65 2.804.217,34 197.512,31 

B - CEDVELÎ 

M. Varidatın nevi 

İcareler 
İcarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 
Müteferrik hasılat 
Evkafı mülhaka varidatından alınacak kontrol hakkı 

Muhammenat 
Lira K. 

1 165 000 
655 000 
210 000 

60 000 

Tahsilat 
Lira K. 

1 028 944 38 
697 091 05 
165 956 01 

53 788 26 
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F. M. Varidatın nevi 

F. M. 

2 Mahlûl meccelâtı 
3 Orman ve zeytinlikler ile arazi ve maadin hasılatı 
4 Mütenevvi varidat 
5 Vakıf paralar faizi 
6 Maliyeden Evkafa muavenet 

Eski yıllar varidat mahsubatı 
Mülhak vakıflardan mazbuta meyanıııa alman vakıf
lar varidatı 
istanbul Üniversitesi Tıb fakültesinin hastaneler mas
rafına iştirak hissesi 
Varidatı müsaid olmayan mazbut vakıflara aid yerle
rin tamir ve ihyaları karşılığı 
Ankara, Antalya, Afyon Karahisar ve îzmirde aka-
ratı vakfiye inşası ve mevcudlarmm tamiri karşılığı 

YEKÛN 

Muhammenat 
Lira * K. 

40 000 
172 000 
378 600 
60 000 
93 000 

«ip v -,.,;;<* 

2 833 600 

Tahsilat 
Lira 

37 175 
132 985 
553 892 
61 803 
93 000 

348 

34 115 
j 

17 074 

33 480 

877 

2 910 532 

K. 

77 
15 
77 
16 

40 

25 

44 

88 

30 

82 

F. 

C - CEDVELt 

Varidatın nevi 

F. M. Mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve toprak satış be
deli 

» Hayrat vakıflara aid satış bedeli 

YEKÛN 

Sarf olunmayan 
ve 1938 malî yı
lına devrolunan 

Tahsilat varidat 
Lira K. . Lira K. 

2 770 837 96 2 441 202 02 
98 548 55 45 010 22 

2 869 386 51 2 486 212 24 

D - OEDVELÎ 

F. Muhassasatın nevi 

F. M. Mazbut ve mülhak vakşflara aid akar ve 
toprak satış bedeli sarfiyatı 

» Hayrat vakıflara aid satış bedeli sarfiyatı 

YEKÛN 

Muhassasat 
Lira K. 

2 770 837 96 
98 548 55 

2 869 386 51 

1938 malî yılma 
devrolunan 

Sarfiyat muhassasat 
Lira K. Lira K. 

329 635 94 2 441 202 02 
53 538 33 45 010 22 

383 174 27 2 486 212 24 

» e « —.<. 
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