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T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

ON İKİNCİ İNİKAT 
1 1 - X I I - 1 9 8 0 PERŞEMBE 

Müriderecat 
Sayfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 20 
2 — Sualler 20 
1 — Gümüşane Meb'usu Ali Fethi Beyin, aç

lık ve sefalet içinde kalan İzmir civarındaki 
köylüler hakkında bazı gazetelerin neşriyatına 
dair Başvekâletten şifahî sual takriri 20 

2 — Gümügane Meb'usu Ali Fethi Beyin, 
ihzarî konferansta Türkiye Cumhuriyetini tem
sil etmek üzere Cinevreye giden heyetin kaç ki
şinden mürekkep olduğuna ve saireye dair Hari
ciye Vekâletinden şifahî sual takriri 20 

3 — Müzakere edilen maddeler 20 

Sayfa 
y 1 — Eylül - teşrinisani 1929 aylarına ait ra
porun takdim kılındığına dair 3/513, kânunuevvel 
1929 şubat 1930 aylarına ait raporun takdim kı
lındığına dair 3/514, mart - mayıs 1930 aylarına 
ait raporun takdim kılındığına dair 3/515 ve 
haziran _ ağustos 1930 aylarına ait raporun tak
dim kılındığına dair 3/516 numaralı Divanı Mu
hasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatası 20 
, 2 — Hâkimler kanununun 37 inci maddesinin 

ilgası hakkmda 1/763 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası 20 



I : 1 2 1 1 - 1 2 - 1 9 3 0 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Nurettin Ali Beyin Riyasetlerile aktedilerek Eski. 
şehir Meb'usu Ali Ulvi ve Konya Meb'usu, Musa Kapın 
Beylerin vefatları tebliğ edildi. Musa Kâzım Beyin ce
nazesinin Viyanadan memleketine naklile masrafının 
Meclisçe tesviyesi hakkındaki takrir kabul ve çocukla
rının tahsilinin temini hususundaki teklifi kanunî 
Bütçe Encümenine tevdi edildi. 

Müteakiben tababet ve şuabatı san'atlarınm tarzı 
icrası hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyihasının 
ikinci müz^ef-esi icra ve tadilen kabul edildikten sonra 
perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Tokat Denizli 

Nurettin Ali S. Tevfik ' H. Rüştü 

2 — SUALLER 
1 — Gümüşane Meb'usu Ali Fethi Beyin» açlık ve 

sefalet içinde kalan İzmir civarındaki köylüler hakkında 
bazı gazetelerin neşriyatına dair şifahî sual takriri (Baş
vekâlete havale edilmiştir) 

2 — Gümüşane Meb'usu Ali Fethi Beyin, ihzari kon

feransta Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek üzere 
Cinevreye giden heyetin kaç kişiden mürekkep olduğuna 
ve saireye dair şifahî sual takriri (Hariciye Vekâletine 
havale edilmiştir) 

BİRİNCİ GELSE 
Açılma saati : 15 

Reis — Refet B. 
Kâtipler : Süreyya Tevfik B. (TOKAT), Avni B. (YOZGAT) 

• « > » » » « « < -

Reis — Celse açılmıştır efendim; • 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Öteden beri te

amül olduğuna göre Meclisi Âli saat 14 te mü
zakereye başlar. Gerçi müzakere saatinin tayi
ninde arkadaşların reyi hâkimdir. Müzakereden 
sonra bazı encümenlerin içtimai tekarrür etmiş bu
lunuyor. İçtima 15 olunca vakit gecikiyor. Hiç 
olmazsa mutat içtima zamanı saat 14 olsun. 

Reis — Efendim; geçen sene bu hususta karar 
ittihaz edilmişti. Bazı arkadaşların 14 te geleme
dikleri görülmüştür . Onun için şimdi 15 te top

lanıyoruz. Arkadaşların fikri nasıldır? (Anlama
dık sesleri). Efendim; 15 te toplanıyoruz. Hal
buki Süleyman Sırrı Bey 14 te toplanılmasını tek
lif ediyor. 

Saat 14 te içtima edilmesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar . . . Etmiyenler . . . (Anla
şılmadı efendim sesleri). Saat 14 te toplanmağı 
kabul buyuranlar lütfen ayağa kalksınlar. Efen
dim saat 15 te toplanılmasını kabul buyuranlar 
ayağa kalksınlar. Badema saat 14 te toplanılacak-' 
tır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

i — Eylül - teşrinisani 1929 aylarına ait rapo
run takdim kılındığına dair 3/513, kânunuevvel 
1929 şubat 1930 aylarına ait raporun takdim kı
lındığına dair 3/514, mart - mayıs 1930 aylarına 
ait raporun takdim kılındığına dair 3/515 ve hazi
ran - ağustos 1930 aylarına ait raporun takdim kı
lındığına dair 3/516 numaralı Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası 

Reis — Efendim, Divanı Muhasebat raporu var
dır. Söz istiyen var mı? 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Meclisi Âlinin 
kararı vardır. Divan mukarreratı tevzi edildik
ten bir hafta sonra müzakere edilir, çünkü uzun

dur. Tetkik için zaman lâzımdır. 
Reis — Efendim, Divanı Muhasebat raporu

nun müzakeresinin tehirini talep ediyorlar. Mu
vafık mı efendim? (Muvafık sesleri). 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Zaten Meclisin 
kararı vardır. 

Reis — O halde bir hafta sonra müzakere edi
lecektir. 

2 — Hâkimler kanununun 37 inci maddesinin 
ilgası hakkında 1/763 numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası [1] 

tur. 
[1] 7 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-
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4 : 12 M-rl2?103O C : 1 
Reis -r- Heyeti umumiyesi hakkında söz istiT 

yen var mı efendimi \". 
Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim; Adliye Ver 

kili Beyden bir sual soracağım. 
Reis — Buyurun sorun. 
-Reşit B. (Gazi A n t e p ) — Efendim; hâkimler 

kanununun muvakkat 37 inci maddesinin esbabj 
mueibesinde Hükümet diyor- ki Mahkemei Temyiz 
reis ve âzalarının Eskişehirde bulunması itibarile 
Ankaraya gelmeleri bir çok masarifi dai olacak 
ve onların mahkemedeki işleri teahhur edecektir. 
Acaba bu muvakkat maddenin ilgası teklif edi
lirken bu noktalar nazarı itibare alınmış mıdır? 

Mahkemei Temyiz reis ve âzalarının Ankaraya 
gelip gitmek için harciralf ve ikamet yevmiyesi 
alacakları nazarı dikkate alınarak bu muvakkat 
madde yapılmıştı. Mahkemei Temyiz reis ve aza
ların Ankaraya gelip gitmesi esnasında mahkeme 
işleri teahhura uğramıyacak mıdır? Bunlar nazarı 
itibare alınarak mı bu maddenin ilgası teklif edi
liyor? Bunu izah buyurmasını Adliye Vekili Beye 
rica ediyorum. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — 
Efendim, Mahkemei Temiyizden bir reis ile üç 
azanın bu encümende bulunmak üzere Eskişehir-
den Ankaraya gelip gitmeleri bir masrafı mucip 
olduğu düşünülmüş ve bu nazarı dikkate alınmış
tır. Yalnız bu masrafın senevi tutacağı miktar ile, 
Temyiz Mahkemesinden bir reis ile üç azanın 
Adliye İntihap Encümeninde bulunmamaları kar
şılaştırılacak olursa; intihap Encümenininki hem 
intihap.ve hem de inzibat muamelelerinin icrasına 
salâhiyettardır - yalnız müdürlerden müteşekkil 
olarak kalmamasının fayda ve mazarratı ile Mah
kemei Temyizden bir reis ve üç azanın da onlara 
iltihak ederek, kanunda izah edildiği veçhile, 
muhteliten teşekkülünün mucip olacağı mazarrat 
ve faydalar karşılaştırılınca vekâlet bir an evvel 
bir reis ile üç azanın intihap Encümeninde bulun
durulmasını muvafık gördük. (Muvafık sesleri). 

Reşit B. (Gazi Antep) — Bu buyurduğunuz 
doğrudur. 

Fakat 
Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Devamla) — 

Efendim, müsaade buyurunuz, daha sözümü bitir-
medim. Bunların* buraya gelmesile halkın işlerinin 
görülmemesinden bahis buyurdular. Yani Temyiz 
Mahkemesinde bir reisle üç azanın eksik kalmasın
dan bahis buyurdular. Evet kendileri burada 
çalıştıkları müddetçe oradaki yerleri boş kalacak. 
Fakat onların oradaki vazifelerinin başkaları ta
rafından görülmesi mümkündür. Fakat burada 
intihap Encümeninde onların işinin müdürler 
tarafından görülmesi bir az calibi dikkat.... 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Caiz değildir. 
Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — 

Caiz değil ve calibi dikkattir demiyorum, fakat 
bir az şey oluyor. Çünkü hâkimlerin inzibat mua
meleleri, intihap muameleleri bu heyete verilmiştir. 
Bu heyet bazı hususatta, yani kendilerinin takdi

rine muhavvel hususatta kuvyei adliyenin nüfu
zuna halel getirmek gibi şeylerde hâkimleri hâkim
likten İskata karar verebilen bir heyettir. 

Mahkemei Temyizden bir şeis ile üç azanın bu 
encümende buluuın&larHHn f aidesi; zannediyorum 
onların oradaki eksikliklerinden ve buraya gelme
leri için vuku bulacak masraflardan kât, kat f ajk-
tir (Doğru sesleri). 

Hamdi B. (Yozgat) —- Madem ki böyledir yani 
Mahkemei Temyizden, dört zatın her ay üç dört 
gün merkezi hükümete gelip gitmesi icap ediyor, 
Mahkemei Temyizin merkezi hükümete getirilmesi, 
esbabı temin edilmek isteniliyor mu? 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — 
Onu düşünüyoruz efendim. Mahkemei Temyizin 
behemehal müstemirren Eskişehirde kalması cihe
tine karar verilmemiştir. Mahkemei Temyizin bu 
gün veya yarın buraya gelmesine de karar verilme
miştir. Malûmu Âliniz Ankarada bina meselesi, 
Ankarada bulundukları müddetçe alacakları zam 
meselesi düşünülecek bir şeydir. Yalnız malûmu 
Saminiz temyiz mahkemesinin buraya gelmesi biraz 
teahhur etse de, etmese de bu dört zatın intihap 
Encümeninde bulunması lâzımdır. Yalnız haklı bir 
sual varit olabilir; bunların gelip gitme masrafı, 
temyiz mahkemesinin bina ve sairesine sarf edilirse 
daha evlâ olmaz mı? Bunu da düşünüyoruz. 

İsmail Kemal B. (Çorum) — Senevi ne kadar 
masraf olacak ? 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Sene
vi dört bin lira tahmin edildi. 

Tahsin B. (Aydın) — Beyefendi; Adliye Ve
kâletinin Umuru Hukukiye, Cezaiye, Zat işleri 
müdürleri ve Müsteşar gibi zevatın intihap ve ta
yinlerinde bu Mahkemei Temyiz âzalarının hak
kı kelâmı olacak mıdır? yoksa vekiller bunları 
kendi arzu ettikleri gibi yapacaklar mıdır? 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — 
Hâkimler kanununda buna dair sarahat vardır. 
Yalnız, müsaade buyururlarsa, her vekilin bulun
duğu zamanda olduğu gibi benim de bulunaca
ğım müddetçe keyfe mayeşa hareket edilemez. 
Emin olunuz (Bravo sesleri). 

Tahsin B. (Aydın) — Esasen meselenin Zati 
Âlinize ait olmadığını biliyorsunuz. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — 
Ben de, benden evvelkiler de, sonrakiler de; Mec
lisi Âlinin murakabesi ve milletin menafii mülâ
hazası gibi bağlara bağlanmışızdır. Onun hari
cine çıkamayız. 

Tahsin B. (Aydın) — O bağlara rağmen bu 
hususta söylenecek pek çok söz vardır. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — 
Şimdi biz hâkimler kanununun verdiği salâhiyeti 
kullanıyoruz. Memleketin ve milletin, Hüküme
tin menafiini mümkün olduğu kadar düşünmek
teyiz (Muvafık sesleri). 

R e i s — B a ş k a söz istiyen ver mı efendim? 
(Hayır sesleri). 

- 2 1 -



İ : 12 11-12-1930 C : 1 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Hâkimler kanununun 37 inci maddesinin 

ilgasına dair kanun 
MADDE 1 — Hâkimler kanununun muvakkat 

maddeleri meyanındaki 37 irici madde ilga edil
miştir. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — îşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — îşbu kanunun hükmünü icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü için işimiz yoktur. Pazartesi 
günü saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati: 15,20 

T, B. M. M. Matbaası 



Sıra No 7 
Hakimler kanununun 37 inci maddesinin ilgası hakkında 1/763 

numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 25-11-1930 
Sayı: 6/4110 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Hakimler kanununun 37 inci maddesinin ilgası hakkında Adliye Vekâletince hazırlanan ve 

İcra Vekilleri Heyetinin 23 - 11 - 930 tarihli îçtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Hakimlerin intihap, terfi ve tahvillerile ihtiyaç halinde işten el çektirilmeleri ve haklarında 
takdir veya inzibat muameleleri tatbiki için müteşekkil encümenlerde hakimliğin en yüksek 
derecesinde bulunan temyiz hükkâmının bulundurulması ve şu suretle hakimlerin mukadderatının 
yine hakimlere tayin ve takdir ettirilmesi gibi bütün mileli mütemeddinede kabul edilmiş olan 
ve hakimleri idarî makamlarım tesiratından azade bırakmak gayesine matuf bulunan esas hakimler 
kanunumuzun bu hususa mütedair maddelerinde tesbit edilmiş ve ancak Temyiz mahkemesinin 
Eskişehirde müteşekkil bulunması zaruretile kanun bir maddei muvakkate tezyil edilerek temyiz 
mahkemesi Cumhuriyet merkezine gelinceye kadar intihap encümeninin muvakkaten müsteşarın 
riyaseti altında teftiş heyeti reisi ve zat ve hukuk ve ceza işleri müdürlerinden terekkübü kabul 
edilmiş idi. Hahimler kanununun tarihi olan 3 mart 1926 senesinden yani dört seneden beri 
bu muvakkat hal devam etmekte idi. Temyiz heyetinin hükümet merkezine nakli hususu henüz 
taayyün ve takarrür etmemiş bulunduğu cihetle meçhul bir atiye kadar bu usulün idamesinde 
bir faide görülmemiş ve yukarıda arzedilen esasa bundan sonra riayet edilmesinin adaletin 
idaresinde menfaatlar ve güzel tesirler husule getireceği melhuz bulunmuş olmasına binaen vekâ
letçe tensip edilecek muayyen günlerde temyiz mahkemesi reisi ve azalarından bermucibi kanun 
dört zatın Eskişehirden hükümet merkezine gelerek teşekkül edecek olan encümene iltihak et
meleri suretile asıl maddenin sahai tatbika vaz'ı ve böylece ruhu kanuna muvafık bir intihabın 
ve takdir ve tecziy muamelâtının ifası esasına istihdafen ve muvakkat maddenin ilgasını mü-
beyyin işbu maddei kanuniye kaleme alınmıştır. 
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• Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. Af. M. 

Adliye Encümeni 4-12-1930 
Karrr M 6 
Esas M 1İ763 

Yüksek Reisliğe 
Hâkimler kanununun muvakkat 37 inci maddesinin ilgası hakkında Adliye Vekâletince 

hazırlanıp Başvekâletin 25-XI1930 tarih ve 6/4110 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine 
havale edilen kanun lâyihası Adliye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi huzurile encümenimizde 
müzakere ve tetkik edildi. 

Hâkimlerin intihap, terfi ve tahvillerile icabında işten el çektirilmelerine ve haklarında 
takdir veya inzibat muamelelerinin tatbikına müteallik umurun rü'yet ve hüsnü tetviri zımnında 
teşekkül edecek encümenin kimlerden terekküp edeceğini tayin eden hâkimler kanununun 8 inci 
maddesi; hâkimlerin mukarreratını yalnız idarî düşüncelerin tahtı tesirinde bırakmayıp hâkim
liğin en yüksek derecesinde bulunan temyiz hâkimlerinin dahi iştirakini temin için bu 

•encümende temyiz mahkemesi reislerinden birile âzasından üç zatın bulundurulması esasını 
kabul etmiştir. Ancak temyiz mahkemesinin Eskişehirde bulunması gibi idarî bazı zaruretlerin 
ilcasile "mezkûr kanunun muvakkat maddeleri sırasına konan 37 inci maddesinde; temyiz 
mahkemesi Cumhuriyet merkezine gelinceye kadar intihap encümeninin Adliye Vekâleti 
Müsteşarının riyaseti altında teftiş heyeti reisi, zat, ceza ve hukuk işleçi müdürlerinden 
terekküp etmesi tecviz edildiğinden hâkimler kanununun meriyeti tarihinden beri muamele bu 
yolda cereyan edegelmiş ise de aradan seneler geçtiği halde temyiz mahkemesinin Hükümet 
Merkezine ne zaman naklolunacağı henüz tekarrür etmemiştir. Binaenaleyh bu muvakkat halin 
meçhul bir atiye kadar idamesi yukarıda zikredilen 8 inci madde ile istihdaf olunan gayenin 
husulüne mani teşkil etmekte bulunduğundan vekâletin tensip edeceği muayyen günlerde 
Temyiz Mahkemesi Reisi ve azalarından hâkimler kanununa göre üç zatın Hükümet Merkezine 
gelerek teşekkül edecek olan encümene iltihak etmeleri muvafık görülmekle encümenimiz 
tarafından kabul ve tasvip edilen kanun lâyihasının Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar 
verildi. 

Reis Bu M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Manisa Balıkesi Balıkesir Balıkesir Manisa Antalya 

Mustafa Fevzi Sadık Sadık O. Niyazi . Kemal Ahmet Saki 
Âza Âza Âza Âza 

Konya Kocaeli Muğla Konya 
T. Fikret Ragıp Ali Nazmi Refik 
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HÜKUMETİN TEKLİFİ 

Hakimler kanununun 37 inci maddesinin 
ilgasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hakimler kanununun muvak
kat maddeleri meyanındaki 37 inci maddesi 
ilga edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun 
acraya Adliye Vekili memurdur. 

hükmünü 

Baş. V. 
İsmet 

Da. V. 
İçtimada 

bulunmadı 
Mf. V 
Esat 

Ad. V. M. M. V. Vekili 
Yusuf Kemal Dr. Refik 

Ha. V. 
İçtimada 

bulunmadı 
Na. V, 
Zekâi 

Ma. V. 
Hasta 

İk. V. 
Mustafa Şeref 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hakimler kanununun 37 inci maddesinin 
ilgasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 

MADDE 3 — 

İlga edilen 37 inci madde 
Madde 37' — Temyiz Mahkemesi Cumhuriyet merkezine gelinciye kadar sekizinci maddede 

yazılı salâhiyeti haiz olmak üzere intihab encümeni, müsteşarın reisliği altında teftiş heyeti 
reisi ve zat ve hukuk ceza işleri müdürlerinden terekküp eder. 

Meriyete konulan hâkimler kanununun 8 inci maddesi 
Madde 8 — Hâkimlerin intihap ve terfi ve tahvilleri ve ihtiyaç halinde işten ve haklarında 

takdir ve inzibat muamelelerinin tayini intihap encümeninin kararile yapılır. İntihap Encümeni 
Temyiz Mahkemesi Reislerinden birinin riyasetinde olmak üzere vekâlet müsteşarile üç temyiz 
âzasından ve zat işleri müdürile ceza ve hukuk, işleri müdüründen ve teftiş heyeti reisinden 
teşekkül eder. Encümen reisi ile temyiz heyetine mensup azalar her altı ayda bir Temyiz Mah
kemesi Umumî Heyetince intihap olunurlar. Adliye Vekili encümenin tabiî reisidir. Temyiz 
Reisinin mazereti halinde müsteşar vekâlet eder. Reyler müsavi olursa reisin bulunduğu taraf 
tercih olunur ve heyetten altı zat bulunmadıkça intihap encümeni toplanamaz. Verilen kararlar
dan intihaba ait olanları Adliye Vekili tarafından tasvip olununca Tasdiki Âliye arzolunur. 

İntihap kararları esbabı mucibe beyanile vekil tarafından reddolunabilir. İntihap encümeninin 
İnzibat muamelesine müteallik kararlan vekâlet tarafından alâkadarlara tebliğ olunur. İtiraz 
müddeti tebliğ tarihinden itibaren on beş gündür. İtiraz arzuhali alâkadarın bulunduğu mahal 
mahkemesine tevdi ve usulü üzere kaydolunarak Temyiz mahkemesi Baş Reisliğine gönderilir. 
İtiraznameler Temyiz Mahkemesi Reislerile Baş Müddei Umumiden ve Temyiz dairelerinin her 
birinden alınacak birer azadan mürekkep heyet tarafından tetkik edilir. Bu heyetin vereceği 
karar kafidir. Bu kararlar heyeti mahsusaca tasdik ve yahut itiraz müddetinin geçmesile kafi
lesin Bu takdirde muktezası vekâletçe yapılır* Şu kadar ki hâkimlikten iskat cezası ağır hapis 
veya o derecede ceza veya namus ve haysiyete dokunur bir cürümden dolayı hapis cezasile 
mahkûmiyetten ileri gelmiş ise derhal icra olunur. 




