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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Belediye kanununun 15 inci maddesinin 26 ncı 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi bir 
müddet müzakereden sonra Adliye encümenine 
tevdi ve 

1798 numaralı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihasile 

Beş şahsın ölüm cezasına çarpılması hakkındaki 
mazbatalar kabul edildi. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanuna 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, 

Müdafaa ve tayyare resmi pullarına, 

Lâyihalar 
1 — Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki te

lefonlara dair olan kanunun 5 inen maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun lâyihası (Nafıa ve Büt-
ve encümenlerine) N 
7 nci maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Ankara şehri otomatik telefon kanununun 
3 — Denizyolları ve A. K. A. Y. işletmelerile fab

rika ve havuzlar teşkilâtı hakkındaki kanunun muvak
kat maddesine müzeyyel kanun lâyihası (tktısat ve 
Bütçe encümenlerine) 

4 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanu
na müzeyyel kanun lâyihası (Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Adliye encümenlerine) 

5 — Kazanç vergisi kanununun 41 ve 46 ncı mad
delerine bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Zabitan ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menlerine) 

Teklifler 
7 — Diyarbekir mebusu Kâzım aşa ve 2 arkadaşı

nın, Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk vergisi 
hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi (Maliye, Gümrük ve inhisar
lar ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
8 — Belediye kanununun 19 uncu maddesinin 

7 nci fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (Belediye kanunu muvakkat encümenine) 

Belediye vergi ve resimleri kanununa bir madde 
ilâvesine, 

Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı 
olarak alınacak harçlara, 

Posta, telgraf ve telefon idaresi kadro cetvelleri
nin tadiline dair kanun lâyihaları dahi müzakere ve 
kabul edildikten sonra pazartesi günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 

9 — 1931 senesi bütçesinde münakale yapılması ve 
istiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin 3 sıra 
numarasında muharrer Emiroğullarmdan Haydaroğlu 
Memet Alinin memleketinin Kırşehir olarak tashihi
ne dair Başvekâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

10 — Gümrük umumî tarifesinin 2255 numaralı 
kanunla değiştirilen 695 inci numarasının (D) fıkra
sının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

11 — Konyanm Çumra kazasının Güvercinlik ka
raman kırı köyünden Çakır Yusufoğlu Derviş, Celil-
oğlu Memet ve Mollanın Ahmetoğlu Recebin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında Bşvekâlet tezkeresi 
(Adliye encümenine) 

12 — Veraset ve intikal vergisi kanununun 1 inci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
13 — Evkaf umum müdürlüğü 1927 senesi bütçe 

kanununun 5 inci maddesi hükmünün değiştirilmesi 
hakkında 1/1083 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

14 — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin, An
kara şehri tmar müdürlüğünce yapılacak istimlâk mu
ameleleri hakkındaki takririnin ruznameye alınması
na dair 4/83 numaralı takriri ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

15 — İsparta vilâyeti hususî idaresi tarafından 
yapılacak istikraz hakkında 1/1088 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



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

REİS — Hasan B. 

KÂTİPLER — Ali B. (Rize), Refik B. (Konya) 

mmm 

REİS — Celse açılmıştır. 
&L.. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 

1 — Pulluk kanununun 3 üncü maddesindeki 
ödeme müddetinin uzatılmasına ve pulluk imalât
hanelerine prim verilmesi ve ikrazatta bulunul
ması hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına dair 
olan kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
1796 sayılı pulluk kanununu tadilen hazırla

nıp 22 - V -1934 tarih ve 6/1405 sayılı tezkere 
ile yüksek huzurlarına sunulmuş olan kanun lâ
yihasının iadesine yüksek müsaadelerini dilerim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümet, bu kanun lâyihasının ge
ri verilmesini istiyor. Lâyihayı geri veriyoruz. 

Ruznameye geçiyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Evkaf umum müdürlüğü 1930 senesi son 

hesabına ait mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/474 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Evkaf umum müdürlü
ğünün 1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/423 
numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası [1] 

REİS — Lâyihai kanuniyedir. Heyeti umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mı? Maddelere 
geçilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünün 1930 malî senesi 
hesabı kati kanunu 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1930 senesi umum masarifi bağlı (A) cetvelin
de gösterildiği üzere ( 3 240 496) lira (28) ku
ruştur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni sene 
varidatı bağlf (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(3 357 107) lira (28) kuruştur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelin
de gösterildiği üzere (165 771) lira (52) kuruş
tur. 

[1] 280 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

edenler . . . Etmeyenler REİS — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — (A) cetvelinde sütunu mahsu
sunda gösterildiği üzere 1931 senesine devri meş
rut tahsisat miktarı (819 595) lira (45) kuruş
tur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Yazılı 
rey istemez. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

2 — 1/1053 numaralı hâkimler kanunu lâyi
hası ve Adliye encümeni mazbatası [İJ 

REİS — Bu lâyihanın mazbatasında müsta
celiyetle müzakeresi teklif ediliyor. Teklifi reye 
arzediyorum. Bu kanunun müstaceliyetini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında müza
kere açılmıştır. Adliye vekili Beyefendi söz isti
yorlar. 

1]. 279 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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ADLİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. 
(izmir) — Muhterem Beyefendiler! 

Büyük inkilâbımızm içtimaî sahada vücut 
verdiği değişikliklerin büyüklüğü Türk adliye
sine düşen vazifelerin ehemmiyetini pek çok ar
tırmış bulunuyor. I 

Kanunları, usulleri, bütün teşkilâtın ana pren
sipleri birden bire ve baştan başa değişen adliye 
cihazımız kurunuvüstaî bir devreden asrî bir 
devreye sarsıntısız intikal etti. Düşününüz ki 
Türk hâkimlerinin şeriat devrine ait bilgileri bir 
ftııda hiçe indi ve yine ilham alan yepyeni 
esaslara dayanan bir kanunlar mecmuasını tat- | 
bik vazifesi karşısında bulundular. j 

Onların yıllar süren mesai ve tatbikatile ka- I 
zandıkları hukuk kültürü bu kanunları anlama
ya hiç te yardım etmedi.' Türk hâkimleri yeni 
kanunları muvaffakiyetle tatbik için başka bir 
zihniyetten ilham almaya eski itiyat ve zihniyet- ı 
lerinden ve hatta bazan benliklerinden tecerrüt 
etmeye mecburdurlar. Bu çetin işi Türk çocuk
larından başka hiç bir memleket çocuğu bu ka
dar kolaylıkla başaramazdı. Türk hâkimleri her 
biri asırlarca tekâmül neticesinde vücut bulan 
yeni kanunları tatbikte, yeni hukuk zihniyetini 
benimsemekte büyük muvaffakiyet gösterdiler. 
Çünkü onlar artık millî şereflerini, ömürlerini 
ve asırlarca Türk milletinin yüksek gururunu J 
hırpalamış olan kapitülâsyonlardan kurtulmuş i 
ve lâyik oldukları vekar ve istiklâle sahip bu 
lunmuş oluyorlardı. Çünkü Türk hâkimleri ye- j 
ni mevzuatla tabiî ve fitrî zihniyetlerine kavuş- j 
muş, benliklerinin inkişafına mâni olan bağlar- j 
dan kurtulmuş bulunuyorlardı. I 

Düşününüz ki, eski devrenin seriye mahke- | 
nıelerile, kapitülâsyonları, mezhebi imtiyazları i 
ve ecnebî hâkimlerile birbirinin dilinden anla
mayan hâkimlerden müteşekkil mahkemelerile 
tam bir ahenksizlik içinde bulunan adlî teşkilâ- ı 
tın bugünkü vaziyete erişmek için geçirdiği ta-
havvül o ne büyüktür. Düşününüz ki, dinî esas
lara dayanan ve birbirine yan bakan hukuk pren- ı 
sip ve kaideleri yerine hayatiyetini hâdiselerden 
alan kanunlara intikal ne güçtür. Bugün adli- j 
yemiz artık donmuş cemaatlere hâs olan bu ka
nunları, itiyatları kamilen bırakmış yerlerine i 
daima ilerleyen camialara yaraşan esasları koy
muştur. Bunlarla adliyemizin son tekâmül mer
halesine erişmiş olduğunu iddia etmek istemiyo
ruz. Ancak Cumhuriyet Adliyesi hakkında bir 
hüküm verirken bu çetin şartları da göz önün
de tutmak icap eder. 

Adliye hakkındaki şikâyetlere gelince: 
Bunlar belli başlı bir nokta da toplanmakta

dır. | 
Temyiz mahkemesinde işlerin birikmiş olma- j 

sı. Davaların uzun sürmesi. Yüksek tasvibinizle ! 

tesis edilmiş olan Temyiz raportörlükleri işlerin 
süratle bitmesine doğru büyük iyilikler temin et
meye başlamıştır. Yine bu devrede de yüksek 
tasvibinize arzeylediğimiz kanun lâyihaları bun
dan böyle Temyiz mahkemesinin normal bir su
rette işlemesini devamlı olarak temin edeceği 
kanaatindeyiz. 

Davaların mahkemelerde süratle intaç edil
memesi hususuna gelince: 

Evvelemirde bu hâdise memleketimize hâs ve 
münhasır bir hâdise olarak telâkki edilmemeli
dir. Bütün garp devletlerinde Almanya, ü'ransa 
ve hatta Ingılterede adliyeye karşı yapılan şikâ
yetlerin en esaslıları bu mevzu etraımda top
lanmaktadır. Adalet topaldır - 1a justıc est boı-
teuse - sözü bunun en canlı misalidir. 

Adliye teşkilatı her yerde takdir ve gıpta iıe 
anılmaKta oıan ıngılterede de davaların uzun 
sürmesinden şikayet ediliyor. Oraüa da adlı 
ısıanat için teşKü edilen komisyonlara verilen 
direktiflerin başında işıerin süratle neticelen-
dirıimesi hakkında ne gibi tedbirler bulunabile
ceği ııususu buıunmaKiadır. üu bapta yapmış 
oıaugumuz tetkikat meyanında bu Komisyonla
rın verdikleri raporları ve teklif olunan çare
lerden Hükümetçe kaoul olunanları ihtiva eder 
vesaiKi ceibettiK. Bizim teşkilatımıza uymayan 
Aiıgııız sisteminden istifade edememekle beraber 
oınarın bu mevzu etraıınııa no kadar uğraşmış 
uidUKiarını yakından gorauK ve bir deıa dana 
kanı oıduk Ki, adaıet, ^u esaslı hedefi oıan sü
rate nernen hiç oır yerde kavuşamamıştır. 

Bugün yüksek huzurunuzda müzakereye ko
nulan laymanın işlerin süratle intacına ne de
receye Kadar amil olacağını biraz sonra göre-
ceKsmiz. Ayni hedefe vusul içm ittihazı zarurî 
olan tedbirıeri tetkik ediyoruz. Bunlar birer bi
rer yukseK tasvibinize arzolunacaKtır. uyle sa
nıyoruz ki, yakın bir atide artık davaların sü
ratle intaç edilmemesi hususu da günün mese
lesi olmaktan çıkacaktır, şurasını ua derhal ilâ
ve etmeliyim ki, bu tekliflerimizle adaletin sürat
le tevzii hedefine ancak imkân eiveridiği nisbette 
yaklaşmış oluyoruz. Çünkü hukuk ilminin bu
günkü telâkkisine nazaran usul kaidelerinin fe
da edilemeyecek bazı ana prensipleri mevcuttur. 
Bunlar bir dereceye kadar betaeti istilzam eder
lerse de eyi bir adalet makanizmasının zarurî 
bir teminatı sayılırlar. İşte bu prensiplerin fe
da edilmemesindendir ki, hemen hiç bir yerde 
sürat meselesi tamamile halledimiş değildir. Yi
ne sürat gayesini temin içindir ki, geçen ay 
Heyeti Celilenizin tasdikına iktiran etmiş bulu
nan harç tarfesi kanununun ahkâmı umumi-
yesi, haksız davaların açılmasına mâni olacak 
ve haklı davaların uzatılmaksızın bir an evvel 
intacını temin edecek müeyyideleri ihtiva eyle-

I 
I 
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mektedir. Bittabi nakti ve malî mahiyette olan 
bu müeyyideler artık, bundan böyle, mahkeme
leri hayalî rakamlara istinat eden davalarla uğ
raşmaktan kurtaracak ve mahkeme kapılarını 
hüsnü niyet sahibi davacılara daha geniş bir su
rette açmış bulunacaktır. 

Bundan böyle, fena niyetli davacılar muhte
lif bahane ve vesilelerle mahkemeyi oyalamak, 
haksız işleri uzatmak imkânını bulamayacaklar
dır. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar çıkardığımız 
harç kanunu daha ziyade terbiyetkâr. bir tesir 
icra edecek mahiyettedir. Bu tedbirlere, usul ka
nunlarında icrasını teklif eylediğimiz tadiller 
de inzimam edince hedefimizin ilk merhalesine 
erişmiş olacağımızı kuvvetle ümit etmekteyiz. 

Manevî unsurlar; 
Adlî otoritenin tesisinde manevî unsurlar bü

yük yer tutar. Hâkime ve mahkemeye olan iti
mat er geç hakkını istihsal edeceğine emin olan 
fertlere her sahada huzur ve emniyet bahşeder. 
Bu itibarla manevî nüfuzun temini yolunda sar-
fedilen ihtimam tamamile şekle taalluk eden 
hususlara kadar teşmil ettirilmiştir. O derece
de ki, bazı memleketlerde hâkimlerin beyaz 
saçlı proka takmakta, bir çoklarında baştan ba
şa kırmızı ve siyah roplar giymekte oldukları 
görülür. Bu sahadaki düşüncelerimiz, sadece hâ
kimlere ifa eyledikleri içtimaî vazife ile müte
nasip bir yer temini ve mahkeme bina ve sa
lonlarının ona göre tanzimi hususundan ibaret
tir. Biz bu maksatla bir kaç gün evvel hapisane 
ve adliye binalarını yapabilmek için kabul edi
len kanun ile bu yolda yürümeğe başlıyoruz. 

Bundan başka ceza müesseselerimizin bugün
kü hali esaslı meşgalelerimizden birini teşkil ey
lemiştir. Hapisaneleri ceza hukuku nazariyele
rinin istediği şekle koyabilmek için hazırlamış 
olduğumuz tevkif ve ceza evlerinin teşkil ve ida
releri hakkındaki kanun lâyihası ayrıca suçlu 
ların, ceza müddeti zarfında, ıslahını derpiş 
eden hükümleri ihtiva eylemektedir. 

Bütün bu tedbirler arasında hâkimlerin tabi 
olacağı ahkâm yani hâkimler kanunu ilk safta 
yer alır. Çünkü kanun, hakikî kıymet ve kuv
vetini onu tatbik eden ellerde bulur. Halen me
ri olan 766 numaralı hâkimler kanunu tedvin 
edildiği tarihteki şartlara göre mülâhaza olunma
lıdır. Ondan evvelki vaziyete nazaran hiç şüphe
siz büyük bir terakki safhası arzeden bu kanun 
hükümleri bittabi o zamanki imkân ve unsurlarla 
mukayyet bulunmuştur. Bugün ayni hayatiyeti 
muhafaza edememiş olmasının en esaslı sebebini 
o tarihten beri adliyemizin mazhar olduğu in
kişafta aramalıdır. Yeni imkânların da yeni sa
halar açacağı pek tabiî bir keyfiyettir. Bu me-
yanda kadroyu teşkil eden unsurların esaslı tet
kiklere tâbi tutulması icap eder. Her hangi bir 
hükmün onların itiyat ve zihniyetlerinde yapa
bileceği tesirleri önceden ölçmek ve hatta ruhî 

| haletleri nazara almak lâzımdır. Çünkü karar-
• larile fertleri manevî ve maddî mukadderatı 
\ üzerinde tesir yapabilecek vaziyette olanların 

kendi mukadderatlarını bir nizama koyan kanu
nu benimsemekte gösterecekleri hassasiyet bü
yüktür. 

Seçilme ve yetişme: 
Bunun için hâkimlerin seçilme ve yetişmele

rine müeaiıiK ahkâm, iâyihanm üzerinde tevak
kuf ettiği ilk iş olmuştur. Bu hususta nazariye
ler ve tatbikatlar bir birlik arzetmekten uzaktır. 

Seçilmenin halk tarafından yapılması Ame
rika Birleşik Devietleriie Isviçrede tatbik ediien 
usuldür. Bu usulün, milletin hakimiyeti prensi
binin zarurî bir icabı olduğunu iddia edenler de 
olmuştur. Onlara göre: Milletin hakimiyetini 
kabul eden Devletlerde kaza hakkı, muayyen bir 
müddet için doğrudan doğruya veya iki de
receli intihap yoüie halk tarafından teffiz edil
melidir. 

Bu suretle seçilecek hâkimlerin istiklâlinden 
ve kendilerinde zümre ve sınıf zihniyetinin ne-
ınalanmasından endişe edilmez, denilmiştir. 

Bu usul, hakkı kazanın millet namına isti
mal olunacağı noktasından mantıkî ve cazip gö
rünürse de iiıiyat sahasında ayni kıymeti muna-
faza etmez. Filvaki bütün intihaplarda olduğu 
gibi bu intihapta da siyasî ihtirasların mühim 
bir rol oynayacağı aşikardır. Her müntehip re
yini daha ziyade kendi fikir ve kanaatini taşı
yanlara vermeğe meyyaldir. Gerçi Amerikada 
bazan birbirine muhalif fırkaların ayni namzet
leri tavsiyede ittifak ettikleri görülmemiş değil
dir. Ancak tatbikatın daima böyle cereyan ede
ceği iddia edilemez. Filiyatın o veçhile tecellisi 
kabul edilse bile netice yine değişmez. Çünkü 
20 - 30 bm kişilik bir kütlenin kendi arasında 
kaza vazifesine ehil olanı bilmesi imkânı yoktur. 
Bu takdirde siyasî ihtiraslar yerine umumî bir 
alâkasızlık kaim olur ve seçilen, intihabını mu
ayyen bir zümreye medyun kalır. Maamafih in
tihap ne şekilde cereyan ederse etsin, seçilen, 
ekseriyetin namzeti olmak itibarile hakikatta, 
bitaraf olsa dahi akalliyet nezdinde bir şüphe ve 
itimatsızlık uyandırır. Kaldı ki, muayyen bir 
müddet için seçilen hâkimin yeniden intihap 
edilmesini temin etmek istediği takdirde münte-
hiplerine karşı istiklâlini muhafaza edip edeme
yeceği de cayi sualdir, üiğer taraftan, hâkimlik 
mesleki teknik bilgiyi icap ettirir ki, bu evsafın 
efkârı amme tarafından lâyikiie tetkik ve tak
diri filen mümkün olamaz. 

İkinci şık hâkimlerin, hâkimler tarafından 
intihabı sistemidir, bu sistemin neden dolayı 
kabule şayan görülmemekte olduğunu tetkik 
eden hukukçular şu mülâhazaları serdetmekte-
dirler. « Böyle bir sistemle içinde zümre zihniye
ti hâkim olan, hayata ve içtimaî hareketlere ka-
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palı bulunan ve bu itibarla tekâmül ve ıslahata 
mukavemet eden bir hâkimler teşekkülü vücut 
bulur. Akraba ve eş dost kayırmak gayreti ora
da son haddine varır ve adeta hâkimlik muay
yen ailelere, ve onların mensuplarına tahsis 
edilmiş bir meslek halini alır. » Bun sistem teş
kilâtlan tetkik edilmiş olan Devletlerin hiç bi
rinde tatbik sahası bulamamış olduğ-undan bu 
bapta katî bir fikir dermeyanına imkân görüle-
memiştir. Hâkimlerin intihabında üçüncü şık 
hâkimlerin icraî kuvvet tarafından intihap ve 
tayinidir. Ezcümle Almanya, Fransa ve Ingiltere-
de hâkimlerin tayini icraî kuvvete aittir. Bu sis
temin belli başlı mahzuru idarenin tayin ve ter
filerde haiz olduğu salâhiyetin genişliğidir. Had
di zatinde bu salâhiyet ne derece isabetle kulla
nılmış olursa olsun tercih sebepleri maddî ve 
müsbet esaslara istinat ettirilmediği takdirde 
münakaşaya ve şahıs mukayeselerine yol açar. 
Bu mahzurun izalesi maksadiledir ki bu Devlet
lerin her birinde tayin ve terfilerde nazara alın
ması mecburî olan bazı esaslar vazedilmek sure-
tile idarenin salâhiyeti takyit edilmiştir. 

Bu sistemlerin mukayeseli bir surette tetki
kinden maksadımız tuttuğumuz yolda emniyet
le yürümeği temin içindir. Yoksa mesele daha 
ziyade amelî olarak halledilecek mahiyettedir. 
Şu veya bu usulün tercihinde nazara almacak 
cihet, adlî kadroyu, ifa edilen vazifenin icapla
rına uygun evsafı haiz olanlardan teşkili müm
kün kılan ve bu suretle, bilgi ile mücehhez yük
sek seciyeli hâkimlerin yetişmesine en müsait 
olan sistemi bulmaktadır. Bu sebepledir ki lâ
yihanın tanziminde içtimaî bünyemizin icapları, 
hakikî ihtiyaçlarımız daima göz önünde tutul
muş ve ayrıca hukuk fakültelerinin verimi, şim
diki hâkimler kadrosu, yeni teşkilâtın hedef tut
tuğu gaye, ve buna erişmek çare ve vasıtaları 
esaslı tetkiklerden geçirilmiştir. Bu tetkikat 
cümlesinden olmak üzere genç hukukçuları 
mesleke çekmek ve onları idaalile yuğruldukları, 
cumhuriyet rejimine yaraşacak bir tarzda yetiş
tirmek usulleri üzerinde uzun ıızadıya durul
muştur. 

Yurttaşlara ileri bir cemiyetin faidelerini te
min edecek kabiliyette bir adalet cihazının tan
zimini hedef tutan lâyihamızda ehemmiyetle na
zara aldığımız ilk esas hâkim kadrosuna alına
cakların gerek ehliyet ve gerek seciye itibarile 
ciddi tecrübe ve tetkiklere tâbi tutulması husu
su olmuştur. 

Basit meslek ve sanat müntesipleri bile bir 
tecrübe devresinden geçirildikleri halde kararla-
rile cemiyetin saadet ve huzuru, yurttaşlarının 
maddî ve manevî varlıkları üzerinde tesir icra 
edecek vaziyette olanları böyle bir devreden 
müstağni addederek, kaza vazifesini seciyesi ve 
ehliyeti tecrübe edilmemiş ellere tevdi eylemek 
büyük bir ihtiyatsızlık olurdu. Bir mütefekki

rin dediği gibi « hâkimliğe namzet olanların eh
liyeti, seciyesi, ahval ve harekâtı ve hatta iti
yat ve prensipleri hakkında esaslı malûmat edin
mek ve bu suretle hâkimliğe seçmede tesadüfe 
yer bırakmamak her hangi bir sistemin en esas
lı kaidesi olmalıdır» (Bravo sesleri). 

Seciyenin tetkikine ayrılan yer ehliyet kadar 
ve hatta ondan da mühimdir. Çünkü seciyesi 
düşkün ve tarafgir bir hâkimin ilmi de bir teh
like teşkil eder. Onun bilgisi ancak haksızlığı 
aldatıcı bir örtüye bürünmeğe yarar. Bu suret
le hakikati meydana çıkarmak güçleşir. Eğil
mez bir seciye hâkimliğin en zarurî bir vasfıdır. 
kendilerine yurttaşlarının hayat, şeref ve ser
bestisini korumak vazifesi verilenlerden ilmî eh
liyetten başka, seciyede sağlamlık, nefiste tam 
bir feragat ve ruhta yükseklik aranılması kadar 
tabiî bir şey olabilir mi? 

Bahusus ki, inkilâp devrinin esas kanunla
rı hâkimlere geniş bir takdir hakkı tanımış ve 
bu sahada fikirlere tam bir serbesti bahşeyle-
miştir. Şeriat devrindeki hükümlere göre geç
mişe ait örneklere bağlı kalmağa mecbur olan 
hâkim bugün inkilâp kanunlarının tatbikmda 
ilhamını onun ruh ve prensiplerinden almakta
dır. Bu itibarla da hâkimlerin yetişme tarzmm 
ve hattâ ruhî haletlerinin bütün kanunların 
verim kabiliyetile olan alâkası aşikârdır. Yeni 
hukuk zihniyetini benimseyen bir hâkimin elin
de en esaslı hükümler, en garip tefsirlere yol 
açabilir ve böylece kanunun himayesini emrey-
lediği müesseselerin bile mevcudiyeti tehlikeye 
düşer. 

Namzetlik : 
Namzetlik ve muavinlik devrelerine vermiş 

olduğumuz ehemmiyetin belli başlı sebepleri bu 
noktalarda toplanır. 

Bundan başka namzedin seciyesi hakkında 
müsbet malûmat edinebilmek noktasında ve 
mahkeme ile bütün cüzülerinde işlenen yürü
yüş tarzını yakından takip eylemek cihetinden 
mahkemelerdeki stajın diğer tasavvur edilebi
lecek şekillere nazaran üstünlüğü aşikârdır. 
Bu sebepledir ki, lâyihada olduğu gibi diğer dev
letlerin, büyük ekseriyetinde staj devresinin 
mahkemelerle müddeiumumiliklerde geçirilmesi 
esası tercihan şayan görülmüştür. Gerçi îngil-
terede hâkimler münhasıran baroda temayüz et
miş avukatlar arasında seçilegelmekte ise de 
hâkimliği bir meslek gayesi addeden o teşkilât 
noktadan adlî teşkilâtımızla mukayese edilemez. 
Bunun için ingiliz hâkimlerinin 18 ilâ 35 sene 
arasında avukatlık etmiş olanlardan intihap edil
mekte olduğunu bilmek kâfidir. 

Lâyihamızda namzetler staj devresinde filî 
ve daimî bir murakabeye tâbi tutuluyorlar. Bun
lardan ehliyet ve seciyeleri vesikalarla sabit 
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olanlar daha ziyade tatbikî mahiyette olan bir 
imtihandan geçirildikten sonradır ki, mesleke 
dahil olabilirler. Meslekin iki mühim merhale
sine tekabül eden namzetlik ve ihtisas imti
hanları fakülte imtihanlarına kıyas edilmemeli
dir. Fakülte tedrisatı hukuk ilminin esasları
nı öğreten ve tatbik edilecek kanunları an
lamaya yarayan nazarî bilgiyi temin eder. Mes
lekî meleke ve ihtisas ancak vazife başmda ikti
sap olunur. Vazifesini lâyikile ifa eden her nam
zet veya hâkm imtihana kendiliğinden hazır
lanmış bulunur ve bu suretle hâkimliğin daha 
ilk merhalelerinde tabiî bir istifa - selection -
hâsıl olur. 

Bu usullere tevfikan seciyeleri şekillenmiş, 
liyakat ve çalışkanlığı tecrübeden geçirilmiş 
hâkimlerin meslekin en son merhalesine kadar 
yine liyakat, çalışkanlık ve ehliyetlerine da
yanarak inkişaf ve tefeyyüzlerini temin, lâyiha 
ile kurmuş olduğumuz sistemin tabiî bir icabı
dır. 

Hâkimlerin terfii meselesi istiklâl ve azilden 
masuniyet meseleleri kadar mühimdir. 'Mesle
kinin yüksekliğini idrak etmiş olan her hâkim 
ve müddeiumumi kendi yüksekliğini de ancak 
bilgi ve çalışmasından beklemelidir. Terakkisi
ni her hangi bir lûtuftan uman hâkimin tam bir 
istiklâl ile hareket edemeyeceği aşikârdır. Ma
ruf bir huhukçunun dediği gibi: « îçi terfi ate-
şile yanan bir hâkim için azilden masuniyet $e-
minatının ne hükmü olabilir. O azledilmemesini 
değil, hep terfiini düşünür ve terfi için müsbet 
esaslar konulmamışsa ilerlemesini temin ede
cek her türlü teşebbüse baş vurmaktan çe
kinmez.» 

Terfiin muayyen ve müsbet kaidelere isti
nat edilerek yapılması için sarfedilen ihtimam 
ve sırf buna mütedair otuzu mütecaviz madde
nin kaleme alınmış olması bu hususa atfedilen 
ehemmiyet derecesini lâyikile gösterir. 

Hâkimliğin veya müddeiumumiliğin bir de
recesinden diğer derecesine terfide esas tutula
bilecek usullerden ilk hatıra geleni kıdem usu
lüdür. Bir derecede vuku bulacak boşlukları 
onun aşağısında bulunanların en kıdemlilerile 
doldurmak cihetini iltizam kolay, basit ve bu 
itibarla da tercihe şayan görülebilir. Ancak bu 
esasın kabiliyet, çalışkanlık ve ehliyet gibi un
surlar nazara alınmaksızın tatbiki iyi neticeler 
vermez. Bu itibarla lâyihada, terfi için kıdem 
ve ehliyet esasları memzuç olarak kabul edil
miştir. 

Bir dereceden diğerine geçebilmek için ilk 
şart muayyen bir müddetin dolmuş olmasıdır. 
Bu, meslekte, tecrübeye verilen yerdir. Muay
yen müddeti dolduranlar Temyiz mahkemesi 
birinci reisile başmüddeiumuminin bulunduğu 
ve en yüksek dereceli hâkimlerden müteşekkil 
bir heyet tarafından çalışkanlık, liyakat ve 

ehliyet derecelerine göre bir sıraya konulurlar. 
Bu sırada önce gelen önce terfi eder. Bu su
retle idarenin salâhiyeti sadece, kadroda inhi-
lâl vuku buldukça her hâkimin kazandığı sıra
ya göre terfiini icraya inhisar ettirilmiştir. 

Diğer taraftan hâkim ve müddeiumumilerin 
liyakat ve ehliyet derecelerinin tayininde kaza 
vazifesinin mahiyetine uygun bir - Criterium -
un kabulüne ve böylece şahsî ve indî takdir
lere yer verilmemesi hususuna bilhassa itina 
edilmiştir. 

Mahkemelerden sadır olan hükümlerin ka
nuna uygun olup olmadığını tetkik, Temyiz 
mahkemesine ait olduğuna göre her hâkimin va-
zifesindeki muvaffakiyeti evvel emirde temyiz 
olunan kararlarının nakız ve tasdik miktarile 
taayyün eder. Ancak kararlan böyle bir tet-
kika tâbi tutulan hâkimin her sene kaç işe va
ziyet edip bunlardan ne miktarını intaç eyledi
ğini de göz önünde bulundurmak lâzımdır. Bun
lardan birincisi ehliyet, ikincisi faaliyet dere
cesini gösterir. Bu iki unsurun mukayeseli bir 
surette tetkiki iledir ki, her hâkimin vazifesin-
deki muvaffakiyet derecesi hakkında doğru ma
lûmat edinmek imkânı hâsıl olur. 

Bu usule tatbik kabiliyeti verebilmek için 
terfi defterlerini tanzim ile mükellef olan ayır
ma meclisi her toplanış senesi başında Temyiz 
mahkemesinin bir evvelki sene zarfında tetkik 
eylediği işlere göre, nakız ve tasdik yekûnlerinin 
birbirine olan nisbetini nazara alarak hâkimle
rin ehliyet derecelerini tayine esas olacak nis-
betleri başlıca üç had dahilinde tesbit ve bir 
sene müddetle muteber olmak üzere ilân eder. 

Bu hadlerden birincisi terfie hak kazanmış 
olmak için erişilmesi zarurî olan ehliyet derece
sini, üçüncüsü tercihan terfie lâyık hâkimlerin 
ehliyet derecesini tayine medar olacak nisbetieri 
gösterir, ikinci had, bütün hâkimlerin vasatî li
yakat derecesine tekabül eder. Gerek gördükleri 
iş miktarı ve gerek Temyizden gelen nakızlar 
yekûnu itibarile bu hadlere dahil olamayan hâ
kimler kendiliğinden sukut ederler. Onun için 
her hâkimin bir senede çıkardığı iş miktarı, ve 
temyiz neticesine göre muvaffakiyet derecesi 
terfi makanizmasının bel kemiğini teşkil eder. 

Bu usule göre her hâkim terfi ve tefeyyüzü
nü sadece kendi bilgi ve çalışmasından bekler. 
Tamamile müsbet ve maddî esaslara istinat etti
rilen ehliyet tasniflerinde tercihan yükselmek 
için tek çare, ehliyet ve liyakatça yükselmektir. 

Müddeiumumilik: 
Lâyihanın bariz vasıflarından biri de müddei

umumilik meslekini hâkimlik meslekinden ayırt 
etmiş olmasıdır. Her iki meslek müntesiplerinin 
adlî teşkilâttaki vazifeleri birbirinden ayrı mahi
yettedir. Bu itibarla müddeiumumilerde aranılan 
vasıflar, hâkimlerde aranılanlara benzemez. Hâ-
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kimler için istiklâl bir vazife ve ayni zamanda 
bir vecibedir. Buna mukabil, icraî kuvvetin mü
messili olan müddeiumumilerin ilk vazifeleri 
silsile itibarile mafevklerinin emirlerine muta
vaattır, Onları hâkimlerin haiz oldu»u teminatı 
tanımak, kendilerine verilen emirleri icabında 
infaz etmemek imkânını bahseder. Halbuki ala
yişin muhafazasında manen ve Büyük Millet 
Meclisi huzurunda mesul olan icra kuvvetinin 
lüzum gördüğü ahvalde bir suçluyu takip ettire
bilmesi lâzımgeîir. Bu esas cezaî mevzuatımıza. 
hukuku amme davasının ncılması için Adlive ve
kilinin cumhuriyet müddeiumumisine emir ve
rebileceği suretinde intikal etmiş bulunmakta
dır. Müddeiumuminin istiklâl bahanesile bir 
suçluyu takipten imtina edebilmeli o suçhıya 
memleketin adaletile istihza etmek imkânın TU 
verilmesine müncer olur. Bu mülâhazalara bi-
naendir ki. İngiltere hariç, teşkilâtları tetkik 
olunan Devletlerin kâffesmde müddeiumumiler 
hâkimlerden ayrı ahkâma tâbi tutüirou:; bulun
maktadır. İngiliz sisteminin teşkilâtımıza ne de
rece uygun olmadığı hakkında bir fikir vermiş 
olm^k için nazariyatta cc-a dava'a-ınm da hu
kuk davaları gibi ikame edilmeleri esasının ca
ri olduğunu arzetmek kâfidir. 

Bununla beraber miiddeiumunrinin her türlü 
teminattan âri ve iradesi'/ bir teşekkül haline 
konlması arzu edilmemiş bu meslekte olan ter
filerde de liyakat ve faaliyet unsurları gözetilmiş 
ve ayrıca vazifesinden ayrılmış olan müddeiumu
minin hâkimlik sınıfından muadil bir vazifeye 
tayin edilmesi esası kabul o-unmııntar. 

Bundan başka heyeti umumiyesi itibarile lâ
yihanın teşkilâtı esasiye kanununun 56 v-a ?n-îfi
desinin mevzu ittihaz eyledi'-i <•• kanunu "vıahsu."» 
mahiyetinde olmasına çalışılmış ve hâkimlerin 
evsaf, hukuk ve vezaifi İhı maaş ve muhas-
sasatlanna müteallik hükümler bir nrada t a r a 
narak değişik hüküm konulmasına lüzum görül
meyen hallerde diğer kanunların hâkimlere şü-
mullendirilen hükümleri tasrih edilmiştir. Bu 
hususu teinin ve teyit maksadiledir ki, lâyihada 
tasrih olunan haller haricinde hâkimlik mesleki
ne mensup olanlar hakkında dahi maaşatra tev
hit ve teadülü kanunu ile diğer malî kanunların 
tatbik edileceği ve sıhhî ve ailevî sebeplerden 
dolayı mezuniyet isteyen hâkimler hakkında me
murin kanunu hükümlerine göre muamele olu
nacağı muhtelif maddelerde gösterilmiştir. 

İstiklâl: 
Lâyihanın bariz vasıflarından bir diğeri de 

hâkimlerin istiklâli meselesine verilen ehemmi
yetin derecesidir. Ahkâmı esasiyerniz meyanmda 
mühim bir yer tutan bu cihetin katî ve müsbet 

prensiplere raptı hususuna bilhassa itina edil
miştir. İstiklâli temin edecek kaideler teminat 
babı başlığı altında toplanmış ve bundan başka 
kanunun diğer hükümlerinin tanziminde de bu 
husus göz Önünden uzak tutulmamıştır. Temi
natların başında azilden masuniyet gelir. Azil
den masuniyet, hâkimi, tatbik ile mükellef ol
duğu kanunların üstünde addetmek ve meslekî 
kusurları olsa da her hal ve takdirde onu mevki
inden ayıramamak şeklinde anlaşılmamalıdır. 
Bu imtiyaz, teşkilâtı esasiye kanunumuzda da 
sarahatle zikredilmiş olduğu veçhile hâkimlerin 
kanunen muayyen ahkâm ve usul haricinde va
zifelerinden mahrum edilememelerini temin 
eder ki bu da, netice itibarile her hâkime, ancak 
vicdanından çıkan sesi dinlemek ve vazifesinin 
çizdiği yolda yürümek imkânını bahşeder. 

Hatta bunu, hâkimin şahsına bağlı bir imti
yaz addetmektense, yurtdaşlara verilen bir te
minat şeklinde telâkki etmek daha doğru olur. 
Çünkü, fertler, hâkimin, ne korku, ne de hatır 
saikasile hüküm verecek vaziyette kalamayaca
ğından emin olmalıdırlar ki, mahkemeye ve 
onun kararlarına tam bir itimat besleyebilsinler. 

Yüksek tasvibinize arzolunan bu lâyihanın 
tanzimine esas tuttuğumuz ana prensipler bun
lardan ibarettir. Beş ay sonra meriyet mevkiine 
giıecek olan kadro kanunu ile maddî şartlarını 
vazifelerinin içtimaî ehemmiyeti ile mütenasip 
bir seviyeye çıkarmış olduğunu Türk hâkim ve 
müddeiumumileri ifa eyledikleri vazifenin Cum
huriyet rejimindeki mühim mevkiini bu kanun
la bir defa daha müşahede etmek fırsatını elde 
etmiş olacaklardır. Vazifelerini ciddiyet ve yük
sek bir feragat hissi ile ifa edegelmekte olan 
Türk hâkimleri ve memuriyet unvanlarının ya
nı başındaki şerefli vasfa yaraşacak tarzda has
sasiyet ve faaliyet göstermekte olan Cumhuri
yet müddeiumumileri hiç şüphesiz ki bu ehem
miyeti çoktan idrak etmiş bulunmaktadırlar. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım, 
Buraya kadar yüksek tasvibinize arzolunan 

hâkimler kanununun ana hatlarını hulâsaya ça
lıştım. Görülüyor ki, memlekete verdiğiniz ad
liye cihazı bu kanunla halkımızın muhabbeti
ne, iş sahiplerinin emniyetine ve Yüksek Mecli
sin teveccühüne biraz daha lâyık olmak ve re
jimin çizdiği yolda mühim bir adım daha atmak 
istiyor. Tasvip ve irşatlarınızdan alacağımız 
kuvvete daha şimdiden teşekkür ederim ( Şid
detli alkışlar). 

;;BO 
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REŞİT B. (Gazi Antep) — Adliye vekili muh

teremi Beyi dinledim. Çok istifade ettim, teşek
kür ederim. Yalnız şu ciheti arzetmek isterim 
ki, Türkiyenin umum işleri Mahkemei temyize 
gelmektedir. Ait olduğu mahkemenin üç senede 
yapamadığı bir işi Temyiz mahkemesi üç ay 
zarfında tetkik ve tasdik ediyor. Diğer mahke
meler de Temyiz mahkemesi kadar süratle iş yap
salar kâfidir. Bir de şu ciheti arzetmek isterim 
ki, bu kanun lâyihası onların masunivetini, is-
tiklâliyetini temin etti değil, teyit etti. Teşki
lâtı esasiye kanununda bu vardı. Şunu rica ede
rim ki, evham tabiatlı hâkimlerin yerine, sü
ratle is yapacak hâkimler koymalı. Evham ta
biatlı hâkimler, acaba su karan verirsem halk 
buna ne der, diye tereddüt edip duruvorlar. Bu 
yüzden isler geri kalıyor. Tekrar arzediyorum, 
hâkimleri tasfive etmeli, bunları bu meslekten 
çıkarmalıdır. Mesele bundan ibarettir. Yoksa teş
kilâtı esasive meselesi değildir. Yalnız, evham 
tabiatlı hâkimler mevcuttur. İşleri sürünceme
de bırakan bunlardır. Adlive vekilinden çok ri
ca ederim, bövle isleri sürüncemede bırakan bu 
evham tabiatı* hâkimleri kullanmasın. Ben ken
di hesabıma. Mahkemei temvize cok teşekkür 
ederim. Memleketimde iki sene süren bir dava 
hakkında onlar altı avda karar vermişlerdir. 
"Bu itibarla Mahkemei temyiz cok iş görmektedir. 
Is srörmevenler, arzettiğim gibi, evham tabiatlı 
hâkimlerdir. 

Cok evvel g-eçmis bir vakavı, müsaadenizle 
anlatavrm: Bizim Malatvada bir hâkim vardı. 
Bu hâkim 1300 maznun hakkında hic bir beraet 
karan vermemiştir. Bu vazivet nazarı dikkati 
eelbetmis, hakkında o zamanki Adlive nazare-
tine sikâvet edilmiş, orava bir müfettiş gönder
mişler. neticede bu hâkim tasfive edilmiştir. 
İste simdi de bövle hâkimler mevcuttur, bun-
lan temizlemek lâzımdır. Sonra bir sev daha 
sövlevevjm. Bu pim bazî verlerde e^ki medrese
lerden vetismis. hırsızlığa alışmış hâkimler mev
cuttur. Bunlarm da bir çaresine baksınlar. Me
sele bundan ibarettir, yoksa hâkimler hürdür. 

REİS — Maddelere srecilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Hâkimler kanunu 

Birinci bap 
Namzetlik 

Birinci fasıl 
Namzetlik şartları ve vazifeleri 

BİRİNCİ MADDE — Namzetlik devresini 
geçirip aşağıdaki şartlar dairesinde ehliyetini is
pat etmiş olmadıkça hiç kimse hâkimlik veya 
müddeiumumilik meslekine kabul olunamaz. 

70 inci madde hükmü mahfuzdur. 

REÎS — Söz isteyen yoktur. Reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

IKÎNCÎ MADDE — Namzetler, hâkimlik ve 
müddeiumumilik sınıf ve derecelerine dahil de
ğildirler. 

Bunlara, Devlet memurları maaşatmm tev
hit ve teadülü hakkındaki 1452 sayıl: kanunun 
on ikinci dereceve tahsis ettiği maaş verilir. 

KÎTAPÇI HÜSNÜ B. (îzmir) — Adliye en
cümenimizin kıymetli hususiyetlerinden birisi 
de, kanunların kolaylıkla anlaşılması için bap 
ve fasıllara ayırmasıdır. Bu fasıl ve baplar 
o kanuna müracaat edenler için bir kolaylıktır. 
Bendeniz görüyorum ki, bu ikinci maddeye, 
16 ncı maddenin son fıkrasını ilâve etmek doğru 
olacaktır. 16 ncı madde, ikinci fasıldır. İkin
ci faslın başı, namzetlikten muavinlik sınıfları
na geçme şartlarıdır. Halbuki orada görüyoruz 
ki, bazı şeraiti haiz olan namzetlere ne kadar 
para verileceği gösteriliyor. 1452 numaralı tea
dül kanununun 11 inci derecesinden maaş ve
rilir deniyor. İkinci maddede görüyoruz ki, 
bütün namzetlere yalnız 12 nci dereceden maaş 
verilecektir kay di vardır. 16 ncı madde, onlara 
11 nci dereceden maaş verileceğini tesbit edi
yor. Binaenaleyh o fıkranın buraya geçmesi lâ
zımdır. 16 ncı maddede bu fıkranın yeri yok
tur. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Bu kayit yerindedir. Namzetlerin tev
hit ve teadül hakkındaki kanuna tevfikan 25 
lira alacaklarını göstermektedir. Bahis buyur
dukları ise bir takım evsaf ve şartları haiz; me
selâ Avrupada okuyup hukuk doktoru olmuş ve
ya bıı kabil mezayayı haiz olanlar hakkında 
istisnaî olarak yapılacak muamelelerdir. Yoksa 
umumî olarak yapılması lâzım gelen husus, bu
rada zikredilmiştir. Binaenaleyh maddenin ye
rini değiştirmeğe mahal yoktur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — 16 ncı mad
denin birinci ve ikinci fıkralan yanlıştır deme
dim. 16 ncı maddeyi ihtiva eden fasıl, namzet
likten muavinlik sınıfına geçme şartları hakkın
dadır. Bu şartlar arasında namzetlik maaşla
rı, ne kadar olacaktır, diye bir fıkra yazılıyor 
ki o fasılla bunun münasebeti olur mu? Maaşı 
gösteren kısım birinci fasıldadır. Onun da bu
raya geçmesi lâzımdır. Aksi takdirde, zihinle
re karışıklık verir. Şu şu evsafı haiz olursa, 
alacağı maaş 10, 11 inci derecedendir gibi yapı
lan istisna ise birinci fasılda yazılması lâzımdır. 

REİS — Efendim, bunun için bir takririniz 
yoktur. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Kendilerini tatmin edebilecek cevap 
arzedebilirim. Bu kanunun en büyük farikası, 
şimdiye kadar yapılan hâkimlik stajının hem 
müddetini değiştirmiş, hem de stajiyere maaş 
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verilmesi esasını kabul etmiştir. Namzetlere şu 
derecede 25 lira maaş verilmesi şarttır. 

Bahsettikleri 16 ncı maddede muavinliğe geç
mekle beraber ayni zamanda namzetlikte dahi 
hususî evsafı haiz olanların istisnaî bir muame
leye tâbi tutularak kullanacakları yazılmıştır. 
Ayrı ayrı olarak muavinlik veya namzetlikte 
istihdam edileceklerden bunları istisna etmek 
kanunun tertip usulleri itibarile de muvafık 
olduğundan bu suretle tertip edilmiştir. 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur, ikinci 
maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler . .. Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Namzetliğe kabul olu-
nabilmek için : 

1 - Türk olmak; 
2 - Yirmi bir yaşını bitirmiş ve otuz 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 vücut veya 
akılca bir arızası bulunmamak; 

5 - Yabancı ile evli olmamak; 
6 - Bir Türk hukuk fakültesinden veya mek

tebinden mezun olmak veya mülkiye mektebin
den mezun olupta noksan kalan derslerden Hu
kuk fakültesinde imtihan vermiş olmak veya ya
bancı bir memleket Hukuk fakültesinden me
zun olupta Türkiye hukuk fakülteleri program
larına göre noksan kalan derslerden imtihan ile 
tasdikname almış bulunmak; 

7 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mut
lak surette ve bir cürümden dolayı üo ay veva 
daha fazla hapis cezasile mahkûm bulunmamak 
veya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim her han
gi bir cürümden dolayı ceza takibi altında bu
lunmamak ; 

8 - Sarhoşluğu, kumar oynamağı âdet edin-
î üş, kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe 
yaraşmayacak bir hal ile dile gelmiş olmamak 
şarttır. 

KÂMİL B. (izmir) — Bir sual soracağım 
efendim. Üçüncü fıkrada, askerlik filî hizmetini 
yapmış veya askerliğe elverişli olmadığı anla
şılmış bulunmak; dördüncü fıkrada başkasına 
geçerhastalığı, vazifesini gereği gibi yapmağa 
mâni olabilecek vücut veya akılca bir arızası bu
lunmamak, deniyor. Eğer üçüncü fıkradaki 
askerliğe elverişli olmamak kaydinden maksat, 
hanımlar da hâkim olabileceğine göre, hanım
ları nazarı itibare almak mıdır, yoksa başkası
na geçer hastalığı olanlar mı kastedilmiştir? 
Bir de hanımlar da hasta olabileceğine nazaran 
valms hastalığı olmamak mı mevzubahstir.? 
Maddenin buna göre tavzih edilmesini teklif 
ediyorum. (Fıkra yerindedir sesleri). 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTlN B. (Ko
caeli) — Fıkralar maksadı vazıhan anlatmak
tadır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Memu
rin kanununun aynidir. 

RElS — Başka söz isteyen yok, reye arzedi
yorum. 

KÂMİL B. (izmir) — «Askerlikle mükellef 
olmamak» denirse daha ziyade mana çıkmış 
olur. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTlN B. (Ko
caeli) — Herkes askerlikle mükelleftir. Fakat 
her hangi bir ariza, bu mükellefiyetten kendisini 
hariç bırakabilir. 

ZtYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Madde 
iyidir. 

RElS — Başka söz isteyen yok. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Her sene alınacak 
namzet miktarı vekillikçe tesbit olunur. 

Namzetler Adliye müsteşarile teftiş heyeti 
reisinden ve hukuk, ceza ve zat işleri umum mü
dürlerinden teşekkül edecek heyetin mütaleası 
alındıktan sonra Adliye vekili tarafından tayin 
olunurlar. 

Taliplerin sayısı birinci fıkrada yazılı mik
tarı aştığı takdirde diploma derecesi tercihte 
esas tutulur. Bu şartta da müsavat halinde kura 
çekilir. 

REÎS — Söz isteyen yok. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Namzetliğe kabul olu
nanlar iki sene müddetle mahkemelerle müddei
umumiliklerde staj görürler. Ceza ve hukuk is
lerinde zabıt kâtipliği ve başkâtiplik vazifesini 
ve kendilerine verilecek tetkikatı ve diğer yazı 
işlerini yaparlar, icra memurlarına, sorgu hâ
kimlerine yardım ve vekâlet ederler. 

Bunlar dinlemek üzere müzakerede hazır bu
lundurulabilirler. 

Namzetler vekâleten ifa eyledikleri vazife
lerden ve kendilerine tevdi olunan işlerden do
layı asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . .. Kabul edilmiştir. 

ikinci fasıl 
Namzetlikten muavinlik sınıflarına geçine 

şartları 
ALTINCI MADDE — Namzetlik müddetini 

bitirmiş ve seciye ve ahlâkça kabule mâni bir 
hali görülmemiş olanlar muavinlik imtihanına 
kabul olunurlar. 

Kabule mani halleri görülenlerin Adliye ve
killiğince namzetliklerine nihayet verilir. 

Bunlar bir daha namzetliğe kabul olunamaz
lar. 
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Etme-REİS — Maddeyi kabul edenler . 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Muavinlik imtihanı 
Adliye vekilince ikisi yüksek dereceli hâkimler
den, ikisi hukuk fakülteleri profesörlerinden ve 
biri avukatlardan olmak üzere seçilecek heyet 
huzurunda ve her senenin birinci teşrininde An-
karada yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — İmtihanlar tahrirî 
ve şifahî olur. 

Tahrirî imtihanlarda: 
A - Hukuku medeniye, ticaret hukuku ve hu

kuk muhakeme usulleri; 
B - Ceza hukuku ve ceza muhakeme usulleri; 
C - Hukuku idare ve hukuku âmmeden tatbi

kî kabiliyeti meydana koyacak surette birer 
mevzu verilir. 

Şifahî imtihanlar: 
Tahrirî imtihanların yapıldığı maddeler hak

kında meri olan kannulara tatbik noktasından 
vukufun derecesini anlamak için yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Her imtihanda 
onda altıdan ve imtihanların heyeti mecmuasın
dan vasatî olarak onda yediden yukarı numara 
alanlar muavinliğe ehliyet göstermiş olurlar. 

İmtihan komisyonu her namzedin imtihanın
da kazandığı numaralara göre tayin olunacak 
ehliyet derecesini gösterir ayrı ayrı birer maz
bata yaparak imtihan evrakile beraber Zat iş
leri müdürlüğüne verir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — İmtihanda ehliyet gös
teremeyenler veya mazeretine binaen imtihana 
giremeyenler bir sene sonraki imtihana kabul 
olunurlar. 

Üç defa imtihana giremeyen veya üç defa 
imtihanda muvaffak olamayanlar namzetlikten 
çıkarılırlar. 

Namzetliğe kabulü tarihinden itibaren beşin
ci sene nihayetindeki imtihana giremeyen veya 
bu imtihanda da muvaffak olamayan namzet 
hakkında yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Her namzedin va
zifesini yapmakta gösterdiği kabiliyetle ahlâkî 
gidişine dair malûmat, çalıştığı daire âmirleri 
tarafından mensup olduğu mahkemenin en yük
sek dereceli hâkimine veya müddeiumumisine 
altı ayda bir verilecek delilli takrirlerle o hâkim 
veya müddeiumuminin namzet hakkında görgü 
ve bilgisine dayanan mütalealarmdan ve adliye 

müfettişlerinin raporlarından alınır. 
Yukarıki fıkrada gösterilen merciler bu hu

sustaki mütalealarını Adliye vekilliğince buna 
mahsus olmak üzere hazırlanacak kağıtlara ya
zarlar. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Zat işleri müdürlü
ğünce her namzet nakkında 9 ve İ l inci mad
delere göre toplanacak vesikalar o namzedin 
şahsî dosyasile Dirlikte ayırma meclisine verilir. 

J4E1S — Kabul edenler . . . etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ayırma meclisi her 
namzsdin: 

A - imtihanda kazandığı dereceye; 
B - Ahlâkî gidişi hakkında toplanan malûma

ta bakarak, tayın edilecek dereceye; 
C - Namzetlik esnasında gösterdiği kabiliyet 

derecesine; 
D - Mektep 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. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Muavinliğe hak 
kazananlar hâkimlik veya müddeiumumilik mes
leklerinden hangisinde ihtisas arzusunda bulun
duklarını vekilliğe bildirirler. Ayırma meclisince 
dahi gerek imtinanda ve gerek namzetlik dev
resinde gösterilen kudret ve kabiliyetin mahiyet 
ve hususiyetine göre namzedin hangi meslekte 
ve hangi kısımda daha fazla istidadı görüldüğü 
ismi hizasına yazılır. 

Bu hükümler intihapta imkân dairesinde na
zara alınır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON BEŞıNCİ MADDE — Açılacak muavin
liklere on üçüncü maddede beyan olunan defter
deki sıraya göre önce gelen, Önce tayin olunur. 
Bu deftere ismi geçenlere, muavinliklere tayin 
olununcaya kadar vekillikçe lüzum görülecek 
yerlerde o sınıflardaki vazifeler gördürülebilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Türkiye hukuk fa
kültelerinin birinden doktora diploması alanla
rın namzetlikte geçirecekleri müddet bir senedir. 

Türkiye hukuk fakültelerinin birinden çık
makla beraber İngilizce, Almanca, Fransızca, 
İtalyanca lisanlarından birile ders okutulan 
memleketler hukuk fakültelerinin birinden de 
çıkanlar bir sene namzetlik yaptıktan sonra on 
üçüncü madde hükmü dairesinde muavinlik sı-

369 -
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hıflanna sekizinci maddenin son fıkrasına göre 
yalnız şifahî imtihanları yapılarak kabul olu
nurlar. 

Bu maddede yazılı şartları haiz olan nam
zetlere 1452 sayılı kanunda yazılı derecelerden 
11 inci dereceye ve 22 nci maddenin ikinci fık
rasında beyan olunan şartlar dairesinde doktor 
diplomasını almış olanlara 10 uncu dereceye 
tahsis olunan maaş verilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

İkinci bap 
Hâkimlik ve müddeiumumilik meslekleri ve 

ayırma usulleri 
Birinci fasıl 

Hâkimlik ve müddeiumumilik meslekleri 
ON YEDİNCİ MADDE — Hâkimlik mesle

kinin sınıflan, dereceleri ve maaşları bu kanu
na bağlı (1) numaralı cetvelde. gösterilmiştir. 

Bu kanunda gösterilen istisnalardan başka 
hallerde hâkimlik meslekine mensup olanlar hak
kında dahi 1452 sayılı kanunla diğer malî ka
nunlardaki hükümler tatbik olunur. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Müddeiumumi
lik meslekinin sınıflan ve dereceleri ve maaşları 
bu kanuna bao-lı (2) numaralı cetvelde gösteril
miştir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler .... Ka
bul edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Bir meslek
ten öbürüne geçmekte 17 ve 18 inci maddeler de 
yazılı (I) ve (II) numaralı cetveldeki smıflar 
ve dereceler biri öbürüne muadil tutulurlar. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Üçüncü ve ikinci sınıflara ayırma şart ve usulleri 

YİRMİNCİ MADDE — Muavinlik sınıfların
da bulunanların hâkimlik ve müddeiumumilik 
sınıflarına ve üçüncü sınıf hâkimlerle müddei
umumilerin ikinci smıfa terfileri için - bu ka
nunda gösterilen istisnalardan başka hallerde, 
her sınıfın son derecesinde en az iki sene hiz
met etmiş ve aşağıdaki maddelerde yazılı usul 
dairesinde ehliyeti anlaşılmış olmak şarttır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunda ya
zılı istisnalar dışında hâkim ve müddeiumumilerin 
kendi sınıfları içinde bir dereceden diğerine ter
fileri için bulundukları derecede 57 nci madde
de tesbit olunan esas dairesinde en az iki sene 

hizmet etmiş olmak şarttır; 
Şu kadar ki üçüncü sınıfların yedinci dere

cesinde olan vazifelerden birine tayin edilebil
mek için yirmi altıncı maddede beyan olunan 
ihtisas imtihanında muvaffakiyet göstermiş ol
mak şarttır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — On altıncı mad
denin ikinci fıkrasında yazılı şartları haiz olan
lar muavinlik sınıflarında amelî vukuf ve kabi
liyetçe de ehliyet ispat etmiş oldukları takdirde 
o sınıflarda bir sene hizmetten sonra üçüncü sı
nıflara terfi edebilirler. 

Türkiye hukuk fakültelerinin birinden çık
makla beraber ingilizce, almanca, fransızca, ital
yanca lisanlarından birile ders okutulan bir 
memeleket hukuk fakültesinden de çıkmış ve 
bunların birinden hukukî bir mevzu üzerinde 
doktor diploması ve doktor unvanını almış olan
ların, üüüncü sınıfların « onuncu ve dokuzuncu » 
derecelerinde geçirecekleri müddet bir senedir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İhtisas imti
hanı Adliye vekilince, üçü birinci ve ikinci sı
nıf hâkimlerden ve ikisi de vekâlet müsteşarın
dan veya umum müdürlerden olmak üzere seçi
lecek heyet huzurunda Ankarada yapılır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Adliye ve
killiği yedinci derecelerde olan vazifelerde vukua 
gelecek açıkları göz önünde tutarak müracaat 
müddetlerini ve imtihanların yapılacağı tarihi 
tayin ve ilân eder. İhtisas imtihanı senede bir 
defadan fazla yapılamaz. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Sekizinci 
derecelerde yazılı vazifelerde en aşağı iki sene 
müddetle hizmet etmiş olanlardan terfilerine ka-
zaî veya inzibatî bir mâni bulunmayanlar ihtisas 
imtihanına kabul olunurlar. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — İhtiss imtiha
nı tahrirî olur. 

imtihanda: Medenî hukuk ile ticaret huku
kuna ve ceza hukukuna mütedair ikişer tez mev
zuu verilir. 

İmtihana iştirak edenler intisap etmek iste
dikleri ihtisas şubesine göre bunlardan iki mev
zu seçerler. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
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YlRMİ YEDİNCİ MADDE — İhtisas imti

hanında her tezden en aşağı onda yedi numara 
almak şarttır. 

Bir devre imtihanında muvaffak olamayanlar 
ertesi sene yapılacak imtihana girebilirler. 
İkinci imtihanda da kazanamayanların dosyası 
sicil hulâsası ile birlikte ayırma meclisine veri
lir. Ayırma meclisi umumî heyeti bu gibilerin 
hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerinin han
gi derecelerinden yukarı derecelerde vazife gö
remeyeceklerini tayin eder. 

Şu kadar ki bunlar bulundukları sınıfın üst 
sınıfma geçemezler. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İmtihan he
yeti, ihtisas imtihanını muvaffakiyetle geçirmiş 
olan hâkimlerden her birinin kazandığı ehliyet 
derecesine göre sırasını gösterir bir defter ya
par ve dosyalarına konulmak üzere ayrı ayrı 
birer mazbata tanzim eder. 7 inci derecede olan 
terfilerde bu sıraya riayet olunur. 

İmtihan heyeti imtihanda muvaffak olan 
müddeiumumilerin de ayrı bir defterini ve maz
batalarını yapar. Bu defterde sıra tasnifi yoktur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Adliye 
vekilliği, terfiine kazaî veya inzibatî bir mâni 
bulunmayan muavinlerle üçüncü sınıf hâkim ve 
müddeiumumilerin isimlerini gösteren birer lis
teyi her meslek sınıfları için ayrı ayrı olmak 
üzere hazırlayarak ayırma meclisine verir ve bir 
suretini resmî ve adlî gazetelerle neşreder. 

Bu listelere isimleri yazılmayanlar listenin 
neşri tarihinden itibaren bir ay içinde ayırma 
meclisine müracaat ve itiraz edebilirler. Ayırma 
meclisinin bu bapta vereceği karara müracaat 
sahibi itiraz edemez. 

Ayırma meclisinin itirazın kabulüne dair 
olan kararını Adliye vekili ayırma meclisi umu
mî heyetine tetkik ettirebilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZUNCU MADDE — Mahkeme hâkimle-
rile Cumhuriyet müddeiumumileri, refakatlerin-
deM muavinler ve icra memurları ve ağır ceza 
mahkemesi reisleri de aza muavinlerile muavin
lik sınıfında bulunan sorgu hâkimleri hakkında: 

a) Ahlâkî gidişlerine dair şikâyet vaki ol
muş veya tahkikat yapılmışsa bunların mevzuu
nu teşkil eden vakıanın mahiyetini veya tahki
kat evrakının ne zaman ve nereye gönderildiğini 
ve neticesini; 

b) Kendisine ne kadar iş verilip ne kadarı
nı çıkardığını; 

Adliye vekilliğince tayin edilen müddet için
de vekilliğe bildirirler. 

9 3 4 G : 1 
Muavinin kanun yoluna müracaat olunmayan 

kararlarından veya taallûk ettiği işi neticelen
meyen lâyihalarından yahut iddianame ve ka
rarnamelerinden en az beşinin tasdikli suretini 
de birlikte gönderirler. 

Hâkimlerle müddeiumumiler muavinlerin va
kıa ve vesikalara göre vazifelerinde gösterdik
leri kabiliyet, çalışkanlık ve bağlılık derecesi 
hakkında da mütalealannı ilâve ederler. 

Muavinler bu sınıflardaki vazifelerini ayrı 
ayrı yerlerde yapmışlarsa, her bulundukları ye
rin hâkimi veya müddeiumumisi tarafından da 
yukanki fıkralara göre haklarında muamele ya
pılır. 

ŞABAN SIRRI B. (Konya) — Efendim, bi
rinci fıkrada «Mahkeme hâkimleri» deniyor. 
Bendenizce «mahkeme» kümesine lüzum yoktur. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Muvafıktır efendim, kalkabilir. 

REİS — «Mahkeme» kelimesinin silinmesini 
teklif ediyorlar, encümen de muvafakat ediyor. 
Bu tay ile maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Üçüncü sınıf hâ
kim ve müddeiumumiler hakkında Adliye vekili 
otuzuncu maddede yazılı hususlar için o yerdeki 
yüksek dereceli hâkim ve müddeiumumileri ma
lûmat vermeğe ve mütalea beyan etmeğe memur 
edebilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler .. . Kabul edilmiştir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Adliye müfettiş
leri muamelesini teftiş ettikleri muavinlerle hâ
kim ve müddeiumumiler hakkında vesikalara 
müstenit olarak tanzim edecekleri siret varaka
larını alâkalı zatın dosyasına konmak üzere tef
tiş raporile birlikte Teftiş heyeti reisliğine gön
derirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

KEMAL TURAN B. (İsparta) — Efendim, 
burada vesikalara müstenit olarak tanzim ede
cekleri siret varaka deniyor. Bunların zatî mü-
talealan olmayacak mı? 

ADLİYÜEE. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Efendim, yukarıda bu kabîl ahlâkî gi
dişler hakkında nasıl rapor verecekleri ve mü
talea yazacaklarına ait oldukça tafsilli ve bil
hassa Adliye vekilliğince hazırlanan varakalar 
üzerine yazması lâzım geleceği hakkında ahkâm 
geçmiştir. 

REİS — O halde maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Otuzuncu mad
denin hükmü, muavinlik ve hâkimlik ve müd
deiumumilik sınıflarından Adliye vekilliği mer
kez hizmetlerine alınanlar hakkında mafevkleri 
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tarafından ve Temyiz mahkemesi raportörlük 
ve mümeyyizliklerine alınanlar hakkmda birin
ci reis ile çalıştıkları dair reisi tarafından tat
bik olunur. 

REİS — Kabul edenİer... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Otuzuncu, 
otuz birinci ve otuz üçüncü maddeler mucibince 
haklarında mütalea beyan olunanlar dahi son 
bir sene içinde görmüş oldukları işlerin hüküm 
ve kararlarından yahut yazmış oldukları iddia
name ve lâyiha, kararname veya mütalelardan 
bizzat intihap edecekleri bir kaç adedinin mu-
saddak bir suretini ve meslekî eser ve makale
leri varsa birer nüshasını listenin neşri tarihin
den iki ay içinde Adliye vekilliğine gönderirler. 

REÎS — Maddey kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Temyiz mah
kemesi ikinci reisleri her ay içinde dairelerinde 
tetkik olunan evraka nazaran hâkim ve mua
vinlerden her birinin bizzat veya heyet halin
de muhakemesini icra ve hükmünü ita eylemiş 
olduğu işlerden kaçının tasdik edildiğini ve ne 
miktarının bozulduğunu gösterir birer listeyi 
ve her sene nihayetinde de bu listelerin bir se
nelik muhteviyatını irae eden umumî birer def
teri tanzim ve Adliye vekilliğine gönderilmek 
üzere Temyiz birinci reisine ita ederler. 

Temyiz mahkemesi umumî heyetlerinden ve
rilen kararlar hakkında birinci fıkrada beyan 
olunan suret ve müddette liste ve defter tan
zimi Temyiz mahkemesi birinci reisine aittir. 

Başmüddeiumumi, dairesinde tetkik olunan 
evraka göre Oümhuryet müddeiumumilerinin 
bilgi ve çalışkanlığı ve lâyihalanndaki mütalea-
larm kanuna uygunluğu derecesini gösterir liste 
ve defterleri ayni müddet içinde Adliye vekil
liğine gönderir. 

REÎS — Söz isteyen yok. Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Yukardaki mad
deler hükmüne Adliye vekilliğine gönderilen 
eser ve vesikalar zat işleri müdürlüğünce alâ
kalı zatın şahsî dosyasına konulur ve dosyasile 
birlikte ayırma meclisine verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Adliye vekili 
müddeiumumiler arasında vazifede yüksek kud
ret ve kabiliyet göstermiş veya muvaffak olama
mış olanları ayırma meclisine bildirir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Ayırma mec
lisi umumî heyeti, her toplanış senesi başında 

Temyiz mahkemesinin bir evvelki sene içinde 
tetkik eylediği işlere göre bozma ve tasdik ye
kûnlarının birbirine olan nisbetini göz önünde 
tutarak ehliyet derecelerini tayine esas olacak 
nisbetleri başlıca üç had içinde tesbit ve bir 
sene müddetle muteber olmak üzere ilân eder. 

Bu hadlerin birincisi, terfie hak kazanmış ol
mak için erişilmesi zarurî olan ehliyet derecesi
ni ; ikincisi onun üstündeki dereceyi; üçüncüsü de 
tercihan terfie lâyık hâkimlerin ehliyet derece
sini tayine esas olacak nisbetleri gösterir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul ediİLiiştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Ayırma 
meclisi yukanki maddelerde yazılı eser ve ve
sika ve mütalealardan ve ihtisas imtihan heyeti 
tarafından tanzim kılınan mazbatalardan alâkalı 
zatin bilgi, ehliyet ve çalışkanlık derecesi ve ah
lâkî gidişi hakkında edineceği kanaate göre ter-
fia lâyık olduğuna veya olmadığına karar verir. 

KEMAL TURAN B. (İsparta) — Efendim, 
hâkimin bulunduğu muhitin mahiyeti hususiye-
si de buraya konamaz mı? Çünkü bazı muhit 
vardır ki, hâkimi muvaffak eder, bazı muhit 
vardır ki muvaffak etmez. 

ADLÎYE En M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Efendim, biraz daha tavzih buyurur
larsa daha iyi olacak, anlayamadım. 

KEMAL TURAN B. (İsparta) — Efendim, 
burada görüyorum ki ölçü olarak mutlaka ra
kam alınmıştır ve hâkimin şahsiyeti alınmıştır. 
Halbuki bir ölçü de hâkimin çalıştığı muhittir. 
Bu da nazarı itibare alınabilir. Ben bunu sormuş
tum. 

SALÂHATTÎN B. — Efendim, burada bir 
noktanın tetkiki, bir noktadan mühimdir: Ola
bilir ki hâkim vereceği kararın bozulacağını 
anlayarak yahut kavrayamayarak işi muhtelif 
vesilelerle sürüncemede bırakır. Onun verdiği 
kararlar, Mahkemei temyizden, yani yüksek bir 
mahkemeden bozulmamış diye kendisini terfie 
lâyık addetmeyiz. Bu itibarla hem tevdi edilen 
işlerin görülmesi, hem de mafevk mahkeme ta
rafından tasdiki, bozulması sebebi aranacaktır. 
Daha az dava çıkarıyorsa buradaki kemmiyet 
nazarı dikkate alınmaz. Davayı ziyadeleştirmek 
için, halkı teşvik edecek değil ya. 

KEMAL TURAN B. (İsparta) — Biraz daha 
bu heyeti serbest bırakamaz mıyız 

REÎS — Encümen başka bir mikyasın mad
deye girmesine taraftar değildir. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Adliye vekili Beyefendi, vermiş oldu
ğu izahatla bu kanunun en ruhlu noktasını teş
kil eden bu hâdiseyi zannediyorum ki tenvir et
miştir. Bu ayırma meclislerinin salâhiyetleri o 
suretle tesbit edilmiştir ki, şimdiye kadar belki 
zanna müstenit ve bir kaç misaller ileri sürülerek 
yolsuz bir iddia ve haksızlık gibi hallere mey-
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dan verilmemesi için bunlar maddilestirilmis ve 
tetkik hususları bu suretle tesbit edilmiştir. 
Zannederim ki bu, mucibi memnuniyettir. 

REİS — Başka mütalea yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRKINCI MADDE — Ayırma meclisi ter-
fia lâyik gördüğü kimseleri : 

A - Terfia lâyik; 
B - Tercihan terfia lâyik; 
C - Mümtaz olarak terfia lâyik; 
Olmak üzere üç kısma ayırır ve her kısma ait 

hâkimler ve müddeiumumiler için ayrı ayrı bi
rer terfi defteri tanzim eder. 

Bu defterler, ayırma meclisi umumî heyeti
nin, itiraz halinde yapabileceği tadiller müstes
na olmak üzere katidir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Mümtaz olarak 
terfia lâyik sıfatı, 40 inci maddenin (A) bendin
de yazılı derece terfia lâyik olanların vasati li
yakatlerinden çok yüksek bir liyakat derecesine 
malik olduklarına maddî eserlerle kanaat geti
rilen kimselere verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK iKtNCl MADDE — İngilizce, alman
ca, fransızca, ve italyanca lisanlarından birini 
tam bilmek, ehliyet kazananlar arasında tercih 
sebebi teşkil eder. 

Tam bilgi hukuka dair eserlerle ispat olunur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Ayırma tetki-
katı neticesinde tercihan terfia lâyik görülenler
den yirmi ikinci maddenin ikinci fıkrasında ya
zılı şartlan haiz olanlar veya hâkimlik ve müd
deiumumilik meslekinde iken o memleketlerden 
birinin adliye müesseselerinde Hükümet hesabı
na en az üç sene çalışmış olanlar mümtaz olarak 
terfia lâyik defterine geçirilirler. 

Yukardaki hallerde yabancı memleket mek
tebinin mutat ve muayyen tahsil müddeti veya 
çalışılan müessesede elçilikten tasdikli olarak ge
çirilen müddet vazifede geçmiş sayılır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
16 ve 22 inci maddeler ahkâmınca Avrupaya git
miş, orada tahsil görmüş kimseler bir çok ter
cih haklarına mazhar edilmişlerdir. Bunlar esa
sen kâfi derecede terfi ediliyorlar. Böyle Avrupa 
tahsili gören herkesi, mütemadiyen terfi mi etti
receğiz? Esasen bunlara Avrupa tahsili gör
müş demek manasızdır. Bunlar filiyat sahasın
da kâfi derecede muvaffakiyet gösteremezlerse, 
artık ilelebet Avrupada tahsil görmüş diye dai
ma tercih hakkı mı vereceğiz? Tercih hakkı ve

receğiz demek, diğer efendilere karşı haksızlık 
teşkil edecektir. Onun için bu imtiyazı bunlar
dan nezetmek muvafıktır. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — 
Efendim, bilgi ve hukuka hürmet etmek lâ
zımdır. Bu, bu kanunda tercih edildiği gibi her 
vesile ile kabul ve tasdik edilmiş bir keyfiyet
tir. Terfie lâyık ve faaliyet sahasında muvaffa
kiyet gösteren birisi, bu maddede yazılı ayırıcı 
vasıflan da ihraz ederse onun, mümtaz bir su
rette terfie lâyık olması kendisinden diriğ edil
memelidir. Bir genç, Avrupada senelerce tahsil 
ediyor, çalışıyor, şahadetname alıyor ve bu ça
lışma ora elçiliğince tasdik ediliyor. Bu çalışma
nın kendisine bir fayda temin etmemesi olur mu? 
Bu genç ömrünün bir kaç senesini tahsil için Av
rupada geçiriyor. Bu vaziyetleri nazarı dikkate 
almak lâzımdır. Biz gene bunlann memlekette 
hâkimlik gibi mühim bir mevkii elde edecekleri
ni nazan dikkate alarak, maddede yazdığımız 
gibi; böyle vasıflarla temeyyüz etmemiş olsalar 
bile, 12 sene hizmet etmedikçe birinci sınıf hâ
kimliğe geçmelerine imkân yoktur. Bu ayrıca bir 
maddede gösterilmiştir. Bu mesele encümende 
ariz, âmik düşünülmüştür. 

KİTAPÇI HÜSNÜ* B. ( İzmir ) — Efendim, 
ifademin mukaddemesinde arzettiğim gibi, bu 
sahalar da kâfidir. Dereceleri tetkik ettim; bir 
sene namzetlikte, bir sene muavinlikte, bir sene 
hâkimlikte kalıyor. Fakat bunlar Avrupa me
zunudur diye vazifedeki muvaffakiyetlerini na
zarı itibare almayarak terfi ettirmekle diğerle
rine haksızlık edilmiş olur. 

Arzettiğim gibi muvaffakiyet göstermeyen 
kimslerin malûmatı nazariyeleri bizim için fay
da vermedikten sonra, onları ilelebet terfie 
namzet kılamayız, bu doğru değildir. Meselâ, 
bunlann içinden hem bu tahsillerini yapmış ve 
hem de tatbikatta muvaffak olmuştur. Diğeri 
ise, sahayi faaliyette muvaffak olamamıştır, 
Bunlar arasında fark ne olacaktır? Maddede bi
rinci fıkranın lâğvini teklif ediyorum. 

İkinci fıkra Avrupaya gönderilenler, müm
taz terfie mazhar olacaklardır. Güzel. Yalnız 
bunlar lâyik kimselerden gönderilmelidir. Yok
sa sırf mümtaz sınıfa geçirmek için her hangi 
bir kimseyi Avrupaya göndermemelidir. Lâyık 
kimselerden seçilmelidir ki, muvaffak olunsun. 

ADLİYE V. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İz
mir) — Efendim bittabi daha yüksek ilim mük-
tesebatı için sarfedilen zamanı, iktisat noktasın
dan ölçüpte herkese bunun mukabili olan hakkı 
kabul etsek, yolu kapamış oluruz. Avrupada tah
sil edin gelen gençlere, ya falan dereceden baş
layacaksın diyeceğiz, yahut Türk hukuk fakül
tesinden çıkanlar gibi işe başlayacaksın demek 
vardır. Bunlar, beş altı sene içinde iktisap edi
lebilen şeylerdir. Biz bu gençlerin hâkimliğin 
filân derecesinden işe başlamasını kabul edeme
dik. Türk hukuk fakültesinden çıkanlar gibi 
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aşağı dereceden başlasınlar, yalnız burada 3 
sene kazansınlar dedik, 3 senelik bir imtiyaz 
verelim dedik. Biz korkuyorduk ki 3 sene kâfi 
görülmeyecektir, Hâkimlik sanatında bunların 
6 sene kadar kıdemleri vardır. Daha fazla imti
yaz isteneceğini zannediyorduk. 

Biz daha iyi yetişsinler diye koyduğumuz 3 
senelik hakkın tenzilini değil, tezyidini ümit 
ediyorduk. Bu izahatımı dinledikten sonra Hüs
nü Bey arkadaşımın tekliflerinden sarfı nazar 
edeceklerini zannederim. 

REİS — Bir takrir var, okutacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba mebni 43 üncü maddenin 

birinci fıkrasının kaldırılmasını teklif ederim. 
îzmir 
Hüsnü 

REÎS — Hüsnü Bevin takririni kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi reyinize arzedivorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Ayırma mec
lisi, terfie lâyik gördüğü kimselerin hâkim
lik veya müddeiumumilik mesleklerinden hangi
sinde daha fazla istidadı olduğunu isimleri hi
zasına yazar. 

RElS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Otuz sekizinci 
maddede yazılı tasdik ve bozma nisbetleri iti-
barile en aşağı ehliyet derecesini kazanamayan
lar diğer maddelerde gösterilen şartları haiz ol
salar bile, terfie lâyik görülemezler. 

Ayırma meclisinde terfie lâyik görülmeyenler 
iki sene sonra tekrar ayırma tetkikatına tâbi 
tutulur. 

Ayırma meclisince her derecede iki ve her 
sınıfta üç defa terfie lâyik görülmeyenler hiz
metten affolunur. 

Yirmi dokuzuncu maddede gösterilen terfi 
listesine her ne sebeple olursa olsun üç defa gir
memiş olanların dosyası, haklarında bir karar 
verilmek üzere ayırma meclisine verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK ALTINCI MADDE — Doksan ikinci 
madde hükümleri dışında hapis veya vazifeden 
doğan bir suçtan dolayı ağır para cezasına mah
kûm olanlar, yahut bir senede iki veya bir sı
nıfta üç defa tevbih cezasına uğrayanlar ceza 
gördükleri tarihten itibaren iki sene müddetle 
terfi hakkını kaybederler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Birinci sınıfa ayırma şart ve usulleri 

KIRK YEDİNCİ MADDE — İkinci sınıflar
da beş veya bu sınıfların dördüncü derecesinde 
üç sene hizmet etmiş olanlar aşağıdaki madde
lerde yazılı şartlar dairesinde birinci sınıfa ay
rılabilirler. 

Mümtaz olarak terfie lâyik olanlar üçüncü 
sınıftan itibaren on iki sene geçmedikçe birinci 
sınıfa ayrılamazlar. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik sınıflarından 
Adliye vekilliği hizmetlerine alınanların birinci 
sınıfa geçmelerinde nazara alınacak filî hizmet
leri yetmiş dördüncü maddeye göre hesap olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . .. Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Hizmet müd
detinde kırk yedinci madde hükmü cari olmak 
üzere yirmi bir, yirmi dokuz, otuz dört, otuz 
yedi ve otuz sekizinci maddeler hükümleri ile 
ayırma meclisinin vazifesine esas olan usul 
ve kaideleri tayin eden diğer maddeler ahkâmı 
ikinci sınıfta dahi tatbik olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Ayırma 
meclisi umumî heyeti, kırk yedinci maddede ya
zılı şartlan haiz olanlardan meslek hayatındaki 
haline, seciyesine ve ahlâkına, ilmî kudret ve 
kabiliyetile hizmet ve meslekteki iktidar ve mu
vaffakiyeti derecesine ve evvelki sınıflarda ka
zandığı ehliyet derecelerine göre emsali arasın
da temayüz etmiş olanların bir defterini yapa
rak Adliye vekiline verir. 

Defter muhteviyatı esbabı mucibeli mazba
talara istinat ettirilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 
Ayırma meclisi 

ELLİNCİ MADDE — Ayırma meclisi umu
mî heyeti, Temyiz mahkemesi birinci reisinin 
reisliği altında başmüddeiumumi ile Adliye ve-
klince bir sene müddetle seçilen dört temyiz aza
sından ve Teftiş heyeti reisi ile hukuk, ceza ve 
zat işleri umum müdürlerinden teşekkül eder. 
Bunlardan başka icabında heyet noksanının ta
mamlamak üzere birinci sınıf hâkimlerden üç 
ihtiyat aza intihap olunur. 

Temyiz azalarından müddetlerini dolduran
ların bir sene geçmedikçe yeniden seçilmesi caiz 
değildir. 

Ayırma meclisinin bir umumî kâtibi ve bir 
de muavini vardır. Bunlar Adliye vekilince ta
yin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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ELLİ BÎRÎNCÎ MADDE — Ayırma meclisi 
umumî heyeti iki tâli meclise ayrılır. (I) numa
ralı meclis Temyiz mahkemesi birinci reisinin ve 
(II) numaralı meclis başmüddeiumuminin reis
liği altında toplanır. 

Her meclise iştirak edecek azayı Adliye ve
kili tayin eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ İKİNCİ MADDE — Birinci sınıflara 
ayrılmada kırk dokuzuncu madde hükmü cari 
olmak üzere namzetlik devresinde bulunanlarla 
hâkimlik meslekinin muavinlik snııfı ile üçün
cü ve ikinci sınıflarında bulunanların ayrılma
larına mütedair tetkikat (I) numaralı mecliste, 
müddeiumumilik meslekinin muavinlik sınıfı 
ile üçüncü ve ikinci sınıflarında bulunanların 
ayrılmalarına müteallik tetkikat (II) numaralı 
mecliste yapılır. 

Yirmi dokuzuncu maddenin ikinci fıkrasın
da beyan olunan itirazlar (II) numaralı mecliste 
tetkik edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — I ve I I numa
ralı ayırma meclisleri 51 inci madde mucibince 
beser zatten teşekkül ederler ve kararlarını ek
seriyetle verirler. 

Ayırma meclisi umumî heyetinde verilecek 
kararlarda reylerde müsavat olursa reisin bu
lunduğu taraf tercih olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ayırma mec
lisi karar lan alâkalılara tebliğ olunur. Bu ka
rar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde itiraz olunabilir. Bu takdirde ayırma mec
lisi umumî heyet halinde toplanarak itiraz hak
kında bir karar verilir. 

Adliye vekili ayırma meclisinin kararını 
umumî heyette tetkik ettirebilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Kırk dokuzun
cu maddede beyan olunan deftere ismi geçme
yenler tarafından vaki itirazlar doksan beşinci 
maddede yazılı heyet tarafından tetkik edilir. 
Heyet bu baptaki kararını esbabı mucibeli bir 
mazbata ile Adliye vekiline bildirir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bap 
Tayin, terfi, tahvil, mezuniyet ve tekaüt 

Birinci fasıl 
Muavinlerle hâkim ve müddei umumilerin 

tayin, terfi ve tahvilleri 
ELLİ ALTINCI MADDE — 66 inci madde 

hükmünden maada halde hâkim ve müddeiumu
milerle muavinlerin bu kanun hükümleri daire
sinde tayin ve terfileri Adilye vekilinin teklifi 
üzerine millî irade ile icra olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ELLİ YEDİNCİ MADDE — Bu kanunda 
gösterilen istisnalar dışında bir sınıfın muhtelif 
dereceleri arasında yapılacak terfilerde 1452 sa
yılı kanunda yazılı iki senelik müddet esas tu
tulur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Münhal hâ
kimliklere altmışıncı maddede yazılı nisbet da
iresinde ve terfi defterindeki sıraya göre önce 
gelen önce tayin olunur. 

Bu nisbet esası mahfuz kalmak üzere sonraki 
defterlere girenler evvelki defterlere girmiş 
olanlardan evvel intihap edilemezler. 

Müddei umumilerce terfi defterlerinde sıra 
rüçhan sebebi teşkil etmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Hâkim, 
teklif olunan hizmeti reddetmiş olmadıkça terfi 
defterinde yazılı sıralar değiştirilemez. Terfi 
sırasında teklif olunan hizmeti reddedenler def
terin sonuna kalır. 

Deftere geçtiğinden itibaren üç sene içinde 
terfi teklifini bu suretle reddetmesinden dolayı 
terfi etmeyenler deftere geçtikten sonraki müd
dete ait ahvali nazara alınarak yeniden ayır
ma meclisi tetkikatına tâbi tutulurlar. 

İki defa deftere geçmiş olanlar o defter sıra
sına göre teklif olunan hizmeti kabul etmedik
leri takdirde bir daha terfi edemezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Mümtaz terfia lâ-
yik defterine geçmiş olanlar sınıf ve derece ter-
filerinde diğer terfi defterlerinde bulunanlara, 
ve tercihan terfia lâyik defterine geçmiş olanlar 
terfia lâyik defterinde bulunanlara mutlak su
rette tercih olunurlar. 

28 inci madde hükmü mahfuzdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
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ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Mümtaz terfia 

lâyik görülenler her sınıfta bir defaya mahsus 
olmak üzere bulundukları derecenin iki derece 
üstünde bir vazifeye tayin edilebilirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Her hâkim ve 
müddeiumumi, ayırma meclisince ehil olduğu 
gösterilen meslekte terfi eder. Ancak terfi sı
rasında bunlardan mümtaz olarak veya tercihan 
terfia lâyik görülenleri, Adliye vekili ayırma mec
lisinin mütaleasile bağlanmaksızm istihkak ka
zandıkları sınıf içinde hâkimlikten müddeiumu
miliğe ve müddeiumumilikten hâkimliğe tayin 
edebilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Adliye ve
kili, hizmet icaplarına göre müddeiumumilerden 
lüzum gördüklerini veya isteyenlerden tensip 
edeceğini hâkimlik sınıfları içinde derecelerine 
muadil bir vazifeye nakledebilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Temyiz 
azalığı açıldığında, kırk dokuzuncu maddede 
gösterilen deftere ismi geçmiş olanlardan bir zat 
Adliye vekili tarafından intihap ve millî iradeye 
arzolunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Başmüddei
umumı ile temyiz ikinci reisleri, temyiz azaları 
arasından, Adliye vekilince intihap ve millî ira
deye arzolunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Temyiz bi
rinci reisi, başmüddeiumumî ile temyiz ikinci 
reisleri arasından İcra Vekilleri Heyetince inti
hap ve millî iradeye arzolunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Şahsa veya 
aileye taallûk eden sıhhî veya muhik sebeplere 
binaen tahvillerini isteyenlerin mazeretleri ta
hakkuk ederse tahvilleri icra olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Mezuniyet ve tekaüt 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Adlî tatil
den istifade etmeyen hâkimlerle müddeiumumi 
ve muavinlere münasip zamanda bir ay senelik 
mezuniyet verilir. 

Mecburî sebeplere ve makbul mazeretlere bi
naen izin isteyenler hakkında memurin kanunu 

hükümleri tatbik olunur. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Hâkim

ler ve müddeiumumilerle muavinler hakkında da 
1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüt kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
bu maddeden anlaşıldığına göre namzetlik müd
deti tekaütlüğe mahsup edilmemiştir. Öyle mi
dir? 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Koca
eli) — Memur olduğu, maaşatın tevhit ve tea
dülü kanununda derecesi gösterilerek, tasrih 
edilmiştir. 

HÜSNÜ B. (İzmir) — Şu halde hâkimler, 
müddeiumumiler ve muavinler yazılmış ta, nam
zetler neden yazılmamış? 

SALÂHATTİN B, (Kocaeli) — Tekaüt hak
kını iktisap edene kadar bir adamın namzetlik
te kalmasının imkânı yoktur. Namzetlik müddeti 
iki sedir. Bundan sonra mutlaka hâkimlik sınıf
larından birine geçecektir. 

REİS — Yani onu nefi için böyle bir hüküm 
konmuş değildir. 

O halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Hususî hükümler 

YETMİŞİNCİ MADDE — Mesleklerinde yir
mi sene bilfiil hizmet eden avukatlardan ilmî 
kudret ve ahlâkî metanetleri ile tanınmış olan
larla on beş sene hukuk fakültelerinde hukuk 
ilimlerini tedris etmiş olan profesörler ikinci sı
nıf dahilinde bir vazifeye veya Temyiz mahke
mesi azalığına ve avukatlıkta en az on sene hiz
met etmiş olanlardan yukarıda yazılı vasıfları 
haiz bulunanlar onuncu ve bunlardan İngilizce, 
Almanca, Fransızca ve İtalyanca lisanlarından 
birini bilenler dokuzuncu derecede hâkimlik ve
ya müddeiumumiliğe tayin olunabilirler. 

Tayin, ayırma meclisinin mütaleası alındık
tan sonra yapılır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Hâkimlik ve 
müddeiumumilikten veya hâkimlik sınıfından 
sayılan vekâlet hizmetlerinden avukatlık veya 
profesörlük meslekine geçtikten sonra yeniden 
hâkimlik veya müddeiumumilik sınıflarına ya
hut vekâlet hizmetlerine geçenlerin o meslekler
de geçirdikleri müddetin yansı hâkimlik ve 
müddeiumumilikte geçirmiş oldukları müddete 
zammolunur. 

Adliye meslekinde bulunupta mebus intihap 
edilenlerin mebuslukta geçirdikleri müddet kı
demlerine zammolunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Hâkim ve müd
deiumumilerle muavinleri doğrudan doğruya 
Adliye vekili tarafından Adliye vekâletinde ida
rî bir vazifeye tayin olunabilirler. Bu takdirde 
vekâlet hizmetinde bulundukları müddetçe hak
larında idarî meslekte bulunan memurlara müte
allik umumî hükümler tatbik olunur. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Üçüncü sı
nıf hâkimlik ve müddeiumumiliklerin en az ye
dinci derecesinde bir sene hizmet etmiş olanlar 
adliye müfettişliklerine intihap ve tayin olunabi
lirler. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hâkimlik 
ve müddeiumumilik mesleklerinden Adliye ve
kâleti müsteşarlığına, teftiş heyeti reisliğine, 
umum müdürlüklere, müfettişliklere ve muavin
liklere ve muavinlik sınıfından Temyiz mahke
mesi mümeyyizlerile hukuk ve ceza işleri ve 
tefti heyeti mümeyyizliklerine alınanların bu 
memuriyetlerde geçirecekleri müddetler hâkim
lik ve müddeiumumilik mesleklerinde geçmiş sa
yılır. 

Müsteıarla teftiş heyeti reisinden maadası 
bulundukları sınıftan yukarı sınıflara terfi için 
39, 40 ve 49 uncu maddeler mucibince ayırma 
meclisi tetkikine tâbi tutulurlar. 

Ayırma meclisi tetkikine tâbi tutulacaklar
dan umum müdürlerle müfettişlerden başka ve
kâlet hizmetinde bulunanların hâkimlik veya 
müddeiumumilikte beş sene filî hizmetleri geç
miş olmadıkça birinci sınıfa ayrılmaları caiz de
ğildir. 

Bu maddede yazılı vekâlet hizmetlerinde bu
lunanların hâkimlik ve müddeiumumiliklere ge
rek isteklerile ve gerek görülen lüzum üzerine 
tayinleri halinde evvelki hizmetlerinde iktisap 
ettikleri haklar nazara alınır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Hâkimlik ve 
müddeiumumilik mesleklerinden kendiliklerin
den ayrılmış olanlar ayırma meclisinin kararile 
tekrar mesleke kabul edilebilirler. 

Bu karara karşı ayırma meclisi umumî he
yetine itiraz olunabilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Her sınıf ve 
derecede kıdem o dereceye tayin hakkındaki 
millî irade tarihinden hesap olunur. 

Ayni irade ile tayin olunanlardan en evvel 
işe başlayanlar sonrakinden kıdemli sayılırlar. 
Ayni günde vazifeye başlayanlardan hâkimlik 
meslekinde eski olanlar daha kıdemli sayılırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenier . . . Etmeyen-
; 1er . . . Kabul edilmiştir. 

j YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Askerlik ve 
hastalık kıdemin devamına mâni olmaz. Tekaüt 

| müddeti için konulan hükümler müstesnadır. 
i REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen-
ş 1er . . . Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Namzetlik 
ve ihtisas imtihanlarına girmek için Ankaraya 
gelenlere, her kısım imtihanda yalnız bir defa 
vazifeten celbolunan memurlar hakkındaki hü
kümlere göre gelip gitme yol masrafı verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bap 
Hâkimlik teminatı 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Üçüncü 
sınıf hâkimliğin 7 nci derecesine geçmiş olanlar 
hâkimlik teminatını kazanırlar. 

Hâkimlik teminatını kazananlar bu kanun
da konulmuş olan hükümler dışında: 

A - Bir mahkemenin ilgası veya kadrosunun 
tenkisi sebeplerine müstenit olsa bile maaşların
dan mahrum edilemez; 

B - Muvafakatleri olmaksızın terfi suretile 
dahi olsa mevki ve memuriyetleri değiştirile
mez. 

C - Vekâlet emrine alınamaz. 
D - 1638 sayılı kanunun hükümleri dışında 

tekaüde sevkolımamaz. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKSENİNCİ MADDE — Hâkimlik temina
tını kazanmış olanlardan bir mahkemenin ilgası 
veya kadrosunun tenkisi sebebile vazifesiz kalan
lara ilga veya tenkis zamanında mevcut bulu
nan yahut ilk açılacak olan maaş ve derecesine 
müsavi hâkimlik teklif olunur. 

Hâkim birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. 
Üçüncü teklifi kabul etmeyenlerin maaşı ke

silir, Sıhhî sebepten dolayı iki sene vazife ka
bul edemeyecek halde bulunanlar hakkında te
kaüde müteallik hükümler tatbik olunur. 

İlga veya tenkis yüzünden vazifesiz kalan 
muavinlerle üçüncü ve ikinci sınıf müddeiumu
miler ve 7 nci dereceye geçmemiş olan hâkimler 
hakkında memurin kanununa göre muamele 
yapılır. 

Beşinci dereceye geçmiş olan hâkimlerden 
kırkıncı maddede beyan olunan terfi defterleri
nin (B) ve (C) bentlerinde bulunanlar teftişe 
tâbi olmazlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Bir dairede 
birleşmeleri kanunen caiz olmayanlardan sonra-
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dan tayin olunanı, ve yeniden tahaddüs etmiş 
sebep dolayısile birleşemeyecek olanlardan kı
demsizi rızası olmadan dahi başka yere kaldı
rılır. 

Bulundukları yerde kendi kusurlarından mü
tevellit olmayan her hangi bir sebeple hâkimli
ğin istilzam eylediği şeref veya bitaraflık daire
sinde vazife göremeyeceği tahkikat ile anlaşılan 
hâkimler, inzibat meclisi kararile rızalarına ba
kılmaksızın başka yere naklolunurlar. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . .. Kabul edil
miştir. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Hâkim mua-
vinlerile 7 nci dereceye geçmemiş olan hâkim
ler şeref ve haysiyeti ve itimat ve emniyeti 
muhil sebeplerden dolayı inzibat meclisinin mü-
taleası alınarak ve üçüncü ve ikinci sınıf müd
deiumumilerle muavinleri lüzum görüldüğü tak
dirde vekâlet emrine alınabilirler ve haklarında 
memurin kanunu hükümlerine göre muamele 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Beşinci bap 
İnzibatî hükümler 

Birinci fasıl 
Nezaret hakkı 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Adliye ve
kili bütün hâkimler üzerinde nezaret hakkını ha
izdir. 

Adliye vekili her hangi bir hâkimi kendisine 
isnat olunan fiiller hakkında cevap vermek üze
re nezdine çağırabilir. Hâkim, tayin olunan 
müddet içinde gelmeğe mecburdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 
A - Temyiz mahkemesi bütün mahkemeler 

üzerinde; 
B- Temyiz mahkemesi birinci reisi, Temyiz 

mahkemesini teşkil eden bütün hâkimler üze
rinde ; 

C - Temyiz mahkemesinin her dairesi reisi, 
ve Ağır ceza mahkemesi reisleri muhakeme ve 
müzakerenin selâmet ve intizamile alâkadar olan 
hallerde o daireleri teşkil eden hâkimler üze
rinde ; 

Nezaret hakkını haizdirler. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Bütün müd

deiumumilik teşkilâtı Adliye vekilinin idaresi 
altındadır. 

Başmüddeiumumî, dairesi muavinleri üzerin

de ve Cumhuriyet müddeiumumileri kendi mua-
vinlerile, kaza daireleri içindeki müddeiumumi
ler üzerinde nezaret ve murakabe hakkını haiz
dirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
İnzibat cezalan ve mercileri 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Birinci sınıf 
hâkimlerle başmüddeiumumiden başka hâkim
ler ve müddeiumumiler ve muavinler hakkında 
tatbik olunacak inzibat cezaları şunlardır: 

A - İhtar, 
B - Maaş kesmek, 
C - Tevbih, 
D - Derece indirmek, 
E - Meslekten çıkarmak. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
SEKSEN YEDİNCİ MADDE — İhtar, vazi

fede dikkate davettir. 
Doğrudan doğruya veya nezaret hakkını ha

iz olanların göstereceği lüzum üzerine Adliye 
vekili tarafından verilir. 

İhtar olunan kimse meselenin vekillikçe bir 
daha tetkikini isteyebilir. İhtar sicille geçmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Maaş kes
mek, mazeretsiz vazifeye gelmeyenlerin maaşın
dan her gün için günlüğü kesilmesidir. Fasılasız 
bir ay veya fasılalı da olsa bir senede iki ay ma
zeretsiz vazifeye devam etmeyenler hizmetten 
affolunur. 

Maaş kesmek cezası, doğrudan doğruya ve 
hizmetten af cezası inzibat meclisi kararile Ad
liye vekili tarafından tatbik olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
burada maaş kesmek hususunda devamsızlık 
uzun bir müsaadeye tâbi tutulmuştur. Fasılasız 
bir ay devamsızlık nasıl olur, akıl ermeyecek bir 
şey. Sonra bir sene zarfında iki ay gelmiyor, za
ten bir buçuk ay tatildir. Bilhassa hâkimlik şerefi 
çok yüksektir, hâkimin kendisine verilen bu şe
refle mütenasip ve vazife hissi ile mütehassis ol
ması lâzımçelir. Memurin kanunundaki hüküm
ler nasıldır bilmiyorum, fakat bu müddet çok 
fazladır. Her halde buraya bir hafta gibi az bir 
müddet konmalıdır. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Hizmetten af gibi ağır bir inzibatî ceza 
için mazeretsiz iki ay gibi bir zamanı encümeni
niz kâfi görmüştür (Bu müddet çok sesleri). 

Bundan evvelki cezaların unvanı sayılırken, 
ihtar, tevbih, maaş kesmek, derece indirmek ce
zalan vardı, meslekten çıkarmak gibi ağır bir 
ceza için iki ay gibi uzun bir müddeti kabul et
tik ve bu da muvafıktır kanaatindeyiz. 
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REŞİT B. ( Gazi Antep ) — Efendim, gerek 

hâkimlerin ve gerek memurların mezuniyet müd
detlerinden bir gün geçerse müstafi nazarile ba
kılıyor da, acaba hâkimler için iki ay devam et
memek kaydi neden konmuştur. Çok mahkeme
ler var ki muavinleri yoktur, hâkimi münferit
tir. Eğer bunlar iki gün vazifelerine gelmezlerse 
mahkeme kapalı kalacaktır. Bundan dolayı bir 
hâkim iki ay değil, bir hafta gelmezse müstafi 
nazarile bakmalıdır. 

Bunddan dolayı iki ay gibi, mazeretsiz bir 
müddet çoktur. Bu müddetin indirilmesi lâzım
dır. Bendenizce bir hafta bile devam etmeyen
leri müstafi addetmeli. Mazereti meşruasına 
binaen olursa ona kimse bir şey deyemez. Yok
sa kendi keyfi için bu kadar müddet olamaz. 

REİS — Şifahî teklifleri nizamname muci
bince reye koyamayacağım. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Efendim, madde; fasılasız bir ay diyor. 
Fasılalı olursa bir senede iki ay mazeretsiz va
zifeye devam etmeyenler hizmetten affolunur, 
deniyor. Demin de arzettiğim gibi hâkimlik 
kolay kolay yetişir bir şey değildir. Bunlar hak
kında muhtelif inzibatî cezalar vardır. Hizmet
ten affetmek hâkimlikten iskat demektir. Böy
le bir neticenin hemen verilmesine muhterem 
heyetiniz muvafakat buyurmamalıdır. Yazılan 
hüküm verilen ceza ile adilâne bir nisbeti mu
hafaza ettiğine encümen kaildir. Teklif te bu 
veçhiledir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
ben de müddeti çok bulan arkadaşlarımın nok-
tai nazarına iştirak ediyorum. Hâkimlere, bir 
buçuk, iki ay kadar tatil müddeti verilmiştir. 
Senede elli iki gün cuma tatili vardır. Şimdi iki 
ay da mazeretsiz olarak gelmemesi kabul edile
cek olursa, bu biraz fazla ohır. Binaenaleyh 
bendeniz müddetin kısaltılması için maddenin 
encümene iadesini rica ediyorum. 

REİS — İsmail Kemal Bey, buyurun kür
süye. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bendeniz 
de ayni şeyi söyleyecektim. Esasen hâkimlerin 
bir bucuk ay mezuniyetleri vardır, hafta tatil
leri de ilâve edilirse epsyce bir müddettir. Son
ra eshabı mesalihin işleri yüz üstü kalır. Onun 
için bu müddetin indirilmesini teklif ederim. 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Efendim, me
selede yalnız sui zan hâkim olmamalıdır. Hâ
kimin tatili varmış, hafta tatili varmış... Bun
lar her kes için vardır. Vazifesine merbut olan 
bir hâkim, emin olunuz, doğrudan doğruya 
kendi alâkadar olduğu bir iş için, alâkai vic-
daniyesinin dieer memurlardan fazla olduğunu 
iddia ederim (Mezuniyet alsınlar sesleri). 

Müsaade buyurun efendim. Vazifesi tertip 
edilmiş, günleri tayin edilmiş ve bir takım hak
ların, gerek cezaî, gerek hukukî mahiyette ol
sun, görülmesi onun reyine bağlı bir işte, bu 

kadar sui zan hâsıl edilmesin (Gürültüler, izin 
alsın sesleri). Ağır cezanın birden bire tatbikma 
girişilemez. Cezada her halde adilâne bir ne
tice olmalıdır. Bunun müzakeresi encümende 
cereyan ederken, bunun teşdit edilmesi hakkın
da hiç bir mütalea dermeyan edilmemiş ve tas
vip edilmiştir. Verilen karar tasvip edilirse, 
tabiî bir şey deyemem. Encümenin noktai na
zarı budur. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Hâkimler hakkın
da hiç bir sui zan yoktur. Bunlarm zaten bir 
buçuk ay istirahatleri vardır. Haftada bir gün 
de cumaları vardır. Onun için eğer bir işleri 
varsa ayrıca izin alabilir. Buna kimse mâni ola
maz, devam etmemesi için sebep ne olabilir ki 
şu kadar zaman devam etmezse maaşı kesilecek
tir, deniyor. Bu maddeye lüzum yoktur. Zaten 
haftada bir gün ve senede bir buçuk ay mezuni
yeti vardır. İcap ettikçe de mazeretini beyanla 
aynca mezuniyet te alır, buna kanun müsaittir. 
İki ay gelmezse maaşı kesilecekmiş, niçin gelme
sin. Hâkimler her gün vazifesi başmda bulun
malıdır. Diğer memurların işini başkaları göre
bilir, fakat hâkimlerin vazifesini kimse göremez. 
Her gün işleri başında bulunmak mecburiyetin
dedirler. Bu maddeye lüzum yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. 
( İzmir ) — Efendim; eğer arzu buyurursanız 
encümeniniz bu madde üzerinde bir kere daha 
tevakkuf eder. Ancak zannediyorum ki ceza ile 
cürüm aarsmdaki ahengi mümkün olduğu kadar 
muhafaza etmek, emriniz icabıdır. Elyevm bu 
günkü mevzuatta ademi devamdan dolayı bir 
iskat mevcut değildir. İlk olarak iskatı buraya 
koymuş bulunuyoruz. Müsaade eedrseniz tetkik 
edelim, bu haleti ruhiye tahtı tesirinde tetkik 
edelim. Encümeni serbest bırakınız, yani şu ve
ya bu şekilde nazarı dikkate alın, diye emir bu
yurmayınız, encümen de bu mesele üzerinde bir 
defa daha uğraşsın. Orada cürümle ceza arasın
daki nisbeti arayalım ve memurin kanunu için 
de Devletin ne düşündüğünü de tetkik edelim. 

REİS — Vekil Beyefendinin teklifi bu mad
denin bir defa daha encümende müzakere edil
mek üzere geri alınması mahiyetindedir. Reye 
koyuyorum. 

Bir defa daha teemmül edilmek üzere madde
nin encümene iadesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Tevbih, 
muayyen bir fiil ve hareketten dolayı hâkimin 
muahezesidir. Tevbih sicille geçer. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

DOSANINCI MADDE — Derece indirmek, 
hâkimin bulunduğu derecenin bir derece aşağı
sına indirilmesidir. 

Bu ceza bir derecede üç, bir sınıfta dört defa 
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tevbih cezasına uğrayanlar hakkında tatbik 
olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Meslekten çı
karmak, bir daha mesleke alınmamak üzere va
zifeye nihayet verilmesidir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — Alelıtlak ağır 
hapis, üç ay veya daha yukarı hapis cezala
rından birile katî mahkûmiyet meslekten çıka
rılmağı müstelzimdir. 

Üç aydan aşağı hapis cezasile mahkûmiyet 
halinde katileşen hükmü havi ilâm inzibat mec
lisine tevdi olunur. 

Mahkûmiyeti mucip olan suç, ahval ve şerait 
itibarile hâkimin vekar ve haysiyetini bozan ve 
hâkimliğe olan umumî hürmet ve itimadı gide
ren mahiyette görülürse ceza miktarı ne olur
sa olsun mahkûm hâkimin meslekten çıkarılma
sına karar verilir. 

Yukanki fıkralarda yazılı hapis müddetle
rinin tayininde esas hükmolunan cezadır. 

Cezanın tecili halinde yapılan fiilin mahiye
tine göre meslekten çıkarmak cezasının tatbiki 
lâzımgeHp gelmeyeceğine inzibat meclisi karar 
verir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — İhtardan ve 
maaş kesmeden maada inzibat cezalan 94 üncü 
maddede gösterilen inzibat meclisince verilir. 
Ceza görecek kimsenin müdafaası alınmadan ce
za verilemez. 

İnzibat meclisinin kararlan Adliye vekilliği 
tarafından tebliğ olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — İnzibat 
meclisi iki senede bir, Adliye vekilince Temyiz 
ikinci reislerinden intihap olunacak beş zat ile 
teftiş heyeti reisi ve ceza işleri umum müdürün
de nteşekkül eder. 

Meclise, Temyiz reislerinden en kıdemlisi re
islik eder. Bunlardan başka lüzumu halinde he
yeti tamamlamak üzere Temyiz hâkimlerinden 
iki ihtiyat aza intihap olunur. 

İnzibat meclisi beş kişinin toplanmasile karar 
verebilir. İttifak hâsıl olmayan işler meclisin 
bütün azasile müzakere olunur ve ekseriyetle ka
rara bağlanır. 

Müddetini dolduran azanın yeniden intihabı 
caizdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — İnzibat mec
lisinin kararlarına, alâkadar hâkime tebliğinden 
itibaren 30 gün içinde itiraz olunabilir. Bu tak
dirde Temyiz mahkemesi birinci reisile başmüd-
deiumumî ve ikinci reislerin hepsi birden top
lanarak itirazın varit olup olmadığına ekseri
yetle karar verir, 

Meslekten çıkarılmağı istilzam eden işlerin 
itirazen tetkikinde müddeiumumilik vazifesi baş-
müddeiumumî tarafından yapılır. Muteriz ister
se müdafaasını bizzat hazır bulunarak veya vekil 
göndererek yapar. 

Adliye vekili inzibat meclisi kararını umu
mî heyete tetkik ettirebilir. 

Meslekten çıkarma kararına itiraz, kararın 
infazını durdurmaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

„.!.J> 

Üçüncü fasıl 
Haysiyet divanı 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Temyiz ikin
ci reislerile Temyiz azalarının hâkimlik vakar ve 
şerefine ve şahsî haysiyetlerine dokunan veya 
vazife icaplarına uymayan ihtiyarî fiil ve hare
ketlerinden dolayı Temyiz birinci reisinin reis
liği altında başmüddeiumumî ile daide reisle
rinden ve her daire namına kura ile seçilecek 
birer azadan kurulacak haysiyet divanı tarafın
dan hakılarında aşağıda muameleler tatbik olu
nur: 

A - Tavsiye, 
B - İstifaya davet. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — istifaya da

vete karar verilen zat mezun sayılır ve kararın 
tebliğinden itibaren bir ay içinde istifa etmediği 
veya tekaüdünü istemediği takdirde vekillikçe 
istifa etmiş addolunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — 96 ncı 
maddede yazılı fiil ve hareketlerin vukuunda 
Adliye vekili 83 üncü maddedeki nezaret hak
kını kullanarak veya Temyiz birinci reisinin doğ
rudan doğruya yahut daire reisinin vereceği tak
rire mütaleasmı da ilâve suretile vukubulacak 
işarına bakarak işi haysiyet divanına sevkeder. 

Bu takdirde divan reisi tarafından yazılacak 
bir tezkere ile hareketinden şikâyet olunan hâ
kimden keyfiyet sorulup müdafaası alınır. Hâ
kim, isterse, müdafaasını bizzat hazır bulunarak 
veya vekil göndererek yapar. 

Haysiyet divanının kararları heyetin üçte 
ikisinin bir reyde birleşmesile verilir. Aleyhine 
itiraz olunamaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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Dördüncü fasıl 
Müşterek hükümler 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Bir 
şahsın şikâyeti üzerine açılan inzibatî takibat 
şikâyetten vaz geçilse dahi durdurulamaz. 

Sureti mahsusada tahkik memuru gönderil
mesini icap ettirmiş olan bir şikâyetin mevzuu 
haksız olduğu sabit olan hallerde tahkiki için 
Devletçe yapılan masraflar hakkında ceza mu
hakemeleri usulü kanununun dört yüz on birin
ci maddesinin ikinci fıkrası tatbik olunur. 

inzibatî muameleyi istilzam edecek mahiyet
te olan ihbar veya şikâyetin sui niyetle yapıl
dığı veya delillerin uydurulduğu anlaşılan hal
lerde Adliye vekilinin iznile takibat icra ve 
mahkemece yukardaki fıkra hükmü tatbik olun
makla beraber Türk ceza kanununun 285 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza da 
hükmolunur. 

Bu gibi hallerde takibat icrası şikâyet olu
nan hâkim veya müddeiumuminin mensup oldu
ğu mahkemeye en yakın ağn ceza mahkemesi 
merkezindeki Cumhuriyet müddeiumumisine 
ve muhakemesi o ağır ceza mahkemesine aittir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YÜZÜNCÜ MADDE — İnzibatî cezalara ka
rar verecek hevete ahidl olanların reddi istene
bilir. Buna reddi istenilen azadan başka diğer
lerinin iştirakile karar verilir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ BİRİNCİ MADDE — İnzibat meclisi 
veya haysiyet divanı reis ve azaları, kendisine 
inzibatî muamele tatbikini müstelzim bir fiil is
nat olunan kimsenin leh ve aleyhindeki delilleri 
serbestçe takdir ederler. 

Bu heyetler inzibatî muamele ve cezaların 
tatbikmda, hâkimlik şeref ve itibarını kuvvetle 
muhafaza etmek vazifesinden ve mevcut delil
lerin vicdanlarına hdusule getirdiği samimî ka
naatten ilham alırlar. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Altıncı bap 
Tahkik, takip 
Birinci fasıl 

Vazife ile alâkalı suçlar 
YÜZ İKİNCİ MADDE — Hâkim muavinleri-

le üçüncü ve ikinci sınıf hâkimlerin vazifeden 
do*an veya vazife sırasında işlenen suçların
dan ve sıfat ve vazifeleri icaplarına uymayan 
hâl ve hareketlerinden dolayı haklarında tahki
kat icrası, Adliye vekilliğince memur edilecek 
yüksek dereceli hâkime veya adliye müfettişi

ne ve birinci smıf hâkimlerin vazifeden doğan 
veya vazife sırasmda işlenen suçlarından do
layı haklarında tahkikat icrası Adliye vekili 
tarafından tensip olunacak temyiz reislerinden 
birine aittir. 

RElS — Maddeyi kabul eednler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müddeiumumi
lerle muavinlerinin vazifeden doğan veya vazife 
sırasında işlenen suçlarile sıfat ve vazifeleri 
icaplarına uymayan hâl ve hareketlerinden do
layı haklarında tahkikat icrası mafevk müdde
iumumilere veya memur edilecek müfettişe ait
tir. Basmüddeiumuminin vazifeden doğan ve
ya vazife sırasında işlenen suçlarından dolayı 
hakkında tahkikat icrası, Adliye vekili tara
fından tensip olunan temyiz reislerinden birine 
aittir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Üçüncü ve 
ikinci sınıflara mensup hâkimlerle müddeiumu
miler hakkmda birlikte tahkikat yapılması icap 
eden hallerde tahkikat, vekillikçe tensip oluna
cak müfettiş tarafından yapılır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ BEŞİNCİ MADDE — YukanM madde
lerde yazılı tahkikatın yapılması Adliye vekili
nin iznine bağlıdır. Ancak birinci sınıfa mensup 
hâkimlerle başmüddeiumumiden maadası hak
kında müfettişlerin teftiş veya tahkik sırasmda 
öğrenecekleri haller müstesnadır. Bu takdirde 
keyfiyet hemen Adliye vekilliğine bildirilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ ALTINCI MADDE — Tahkikat evrakı 
vekâlet ceza işleri müdürlüğüne tevdi olunur. 
Tetkikat neticesinde yazılacak mütalea üzerine 
takibat yapılmasına veya inzibatî ceza tayinine 
lüzum olup olmadığı Vekillikçe takdir oluuna-
rak evrak kanunî mercilere tevdi olunur veya 
muameleden kaldırılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Üçüncü ve ikin
ci sınıf hâkimlerle muavinleri ve başmüddeiu
mumiden başka müddeiumumilerle muavinleri 
hakkında vekillikçe takibat icrasına lüzum gö
rüldüğü takdirde evrak, hâkim veya müddeiu
mumilerle muavinlerin kazası dairesinde bulun
duğu Ağır ceza mahkemesine yakın bulunan 
Ağır ceza mahkemelerinden birinin müddeiumu
miliğine gönderilir. 

Müddeiumumi beş gün içinde iddianamesini 
tanzim ederek evrakı, son tahkikatın açılmasına 
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veya muhakemenin menine karar verilmek üze
re Ağır ceza mahkemesi reisine verir. 

iddianamenin bir sureti ceza muhakemeleri 
usulü kanunu dairesinde, hakkında takibat yapı
lan kimseye tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine alâ
kalı, kanunda yazılı müddet içinde bazı delille
rin toplanmasını ister veya kabule değer bir ta
lepte bulunursa nazara alınır ve icap ederse tah
kikat reis tarafından derinleştirilir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE - - Haklarında 
son tahkikatın açılmasına karar verilenlerden 
ikinci sınıflara mensup olanlarla ağır ceza mah
kemeleri heyetlerine dahil bulunan hâkim ve 
müddeiumumilerin son tahkikatları Temyiz 
mahkemesinin vazifeli ceza dairesinde görülür. 

Muavinlerle üçüncü sınıflara mensup hâkim 
ve müddeiumumilerin ağır ceza heyetlerine men
sup olanlarından maadasının son tahkikatları 
kaza dairesi içinde bulundukları ağır ceza mah
kemesinde yapılır. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — 107 inci 
maddede yazılı mercilerin tevkif veya tahliyeye, 
yahut son tahkikatın açılmasına mahal olmadı
ğına dair olan kararlarına karşı müddeiumumi 
veya maznun tarafından umumî hükümler daire
sinde itiraz olunabilir. 

Bu itiraz hâkimin kazası dairesinde bulundu
ğu ağır ceza mahkemesinden başka itiraz edilen 
karan veren mahkemeye en yakın ağır ceza 
mahkemelerinden birinde tetkik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Şahsî suçlar 

YÜZ ONUNCU MADDE — Muavinlerle 
üçüncü ve ikinci sınıflara mensup hâkim ve müd
deiumumilerin şahsî suçlan hakkında umumî 
hükümler dairesinde yapılacak takibat ve tah
kikat maznun ağır ceza mahkemesi hâkimlerin
den ise en yakin ağır ceza mahkemesi müddei
umumisi ile sorgu hâkimine, değilse kazası daire
sinde bulunduğu aqrr ceza mahkemesi müddei
umumisi ile sorgu hâkimine ve son tahkikatı o 
ağır ceza mahkemesine aittir. 

Temyiz hâkimleri ile başmüddeiumuminin yu
karıdaki fıkrada yazılı suçlarından dolayı ilk 
tahkikatın yapılması Temyiz birinci reisinin 
tensip edeceği Temyiz reislerinden birine ve son 
tahkikatı Temyiz ceza umumî heyetine aittir. 
Umumî heyetin kararı katidir. 

Başmüddeiumumî hakkındaki ilk ve son tah
kikler de müddei umumilik vazifesi Adliye veki
lince tensip olunacak Temyiz reislerinden biri 
tarafından yapılır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Müşterek hükümler 

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — ağır cezayi 
müstelzim meşhut suçların hazırlık ve ilk tah
kikatı umumî hükümlere tâbidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Yedinci dere
ceden yukarı derece veya sınıfta bulunan hâkim
lerin vazifelerinde devamı adliye kuvvetinin 
nüfuz ve itibarına yahut tahkikatın selâmetine 
halel vereceği anlaşılırsa sınıfına göre inzibat 
meclisi veya haysiyet divanı kararile eli işten 
çektirilir. 

Muavinlerle üçüncü ve ikinci sınıf müddei
umumiler ve yedinci derece altında bulunan hâ
kimler hakkında bu muamele Adliye vekili ta
rafından tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Eli işten çek
tiril enlere maaşlarının yarısı verilir. Bunlardan 
beraet edenler memuriyetlerine iade veya mua
dil bir vazifeve tayin olunmakla beraber kesil
miş olan maaşlarını da alırlar. Haklarında me
muriyete mâni olmayacak kazaî veya inzibatî 
bir ceza verilmiş olanlar vazifelerine iade veya 
muadil diğer bir vazifeye tayin olunurlar. 

Şu kadar ki kesilmiş olan yarı maaşlarını ala
mazlar. 

REİS — Maddevi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Tahkikat 
sırasında tevkifine lijzum görülen muavinlerle 
hâkim, müddeiumumiler son tahkikatın açılması
na karar vermece salahiyetli merci tarafından 
tevkif olunabilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON BESİNCİ MADDE — Adlive mü
fettişleri! e tahkikata memur hâkim ve müddei
umumiler tahkikat sırasında lüzum gördükleri 
kimselerin ifadelerini yeminle alırlar. Arama 
yakarlar, sübut delillerini ve bütün daire ve 
müesseselerden icap eden malûmatı toplarlar. 

Bu maddede yazılı salâhiyetlere ait hususla
rı alâkalı şahıslarla daire ve müesseseler ifaya 
mecburdurlar. 

REİS — Maddevi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON ALTINCI MADDE — Muavinlerle 
hâkim ve müddeiumumilerin takibatı müstelzim 
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suçlarında iştiraki olanlar ayni tahkikat merci
lerine tâbidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanun 
mucibince muhakeme altma alınması icap eden
lerin tahkikat mercilerini tayinde esas, muha
keme altına alındıkları zamandaki sıfatlarıdır. 

Bu esasa göre tahkikatı yapacak merci, su
çun işlendiği yerin kazası dahilindede bulundu
ğu mercidir. Takip yapılmadan evvel hâkimlik 
veya müddeiumumilik vazifesinden ayrılanla
rın ayrılma zamanındaki sıfatlan mercii tayine 
esas tutulur. 

Vekiller, asillerin tâbi olduğu hükümlere tâ
bidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Muavin
lerle hâkim ve müddeiumumilere ait davalar 
müstacel işlerden sayılır. Kanunî zaruretlerden 
doğan maniler olmadıkça üç aydan fazla devam 
edemez. Müddeiumumiler, nezdinde bulunduk
ları mahkemelerde derdest bulunan bu kabîl da
vaları ve bunların tahkikat safhalarını ve varsa 
gecikme sebeplerini her üç ayda bir Adliye ve
killiğine bildirmeğe mecburdurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Cezaî ta
kibat, inzibatî muamelenin tatbik ve icrasına 
mâni teşkil etmez. 

Hüküm katileştikten sonra işin dosyası gö
rülüp iade edilmek üzere Adliye vekilliğine 
gönderilir. Vekillik icap ederse evrakı inzibat 
meclisine veya haysiyet divanma tevdi eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yedinci bap 
Adliye memurlarının intihap ve inzibat mua

meleleri 
YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Temyizden baş

ka bütün mahkemelere ve Adliyeye bağlı daire
lere mensup başkâtip, kâtiü ve memurlar, dai
resi âmirinin inhasile ağır ceza merkezlerinde 
müteşekkil adliye encümenlerince intihap ve 
memuriyetleri merkezde Adliye vekili ve vilâ
yetlerde vekil namına valiler tarafından tasdik 
olunur. 

Tasdik işinde valilerle Adliye encümenleri 
arasında çıkacak ihtilâf, Adliye vekilliğince 
halledilir. 

Adliye encümenleri en yüksek dereceli hâ
kimin reisliği altmda, mahallî müddeiumumisi-
le vekâletçe seçilecek mahallî hâkimlerden te
şekkül eder. Bu heyeti teşkil eden reis ve aza

nın adedi beşi geçemez. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Temyiz 

mahkemesi başmümevviz, mümeyyiz ve kâtip
leri ile sair memurları, daireleri âmiri tarafın
dan verilecek müzekkere üzerine birinci reis ta
rafından tayin ve vekâlete arzolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — İnzibatî ce
zalar şunlardır: 

1 -'Tevbih; 
2 - Dörtte üçü geçmemek üzere aylıktan 

kesme; 
3 - Derece tenzili veya tahvili; 
4 - Azil. 
Bunlardan tevbih veya aylıktan kesme ceza

larına memur veya kâtibin menssup olduğu dai
re âmiri karar verir. 

Bu veçhile tevbih veya aylıktan kesme cezası 
alanlar on beş gün içinde bu cezayi veren âmire 
müracaat ve esbabı mucibe göstererek cezaya 
itiraz edebilirler. İtiraz âmir tarafından reddo-
lunursa ceza katileşir ve sicille geçer. 

Derece tenzili ve tahvil ile azil cezalan Ad
liye encümenleri tarafından tatbik olunur. Bu 
kısım inzibatî kararlar aleyhine alâkalı veya me
murun âmiri tarafından on beş gün içinde itiraz 
olunabilir. Bu halde keyfiyet Adliye vekilliği 
merkez inzibat heyetince tetkik olunur. Bu he
yetçe verilen kararlardan dolayı artık hiç bir 
mercie müracaat olunamaz. 

Bu maddede yazılı cezaların tayininde me
murin kanununun yirmi altıncı maddesinde sayı
lan fiil ve sebeplerle bağlı olmak şart olmadığı 
gibi derece gözetilmeksizin bu cezalardan her 
hanai biri tatbik olunabilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz 
mahkemesi başmümeyyiz, mümeyyiz ve kâtip 
ve memurlan hakkındaki inzibatî cezalar bi
rinci reisin reisliği altmda başmüddeiumumi ve 
kıdem sırasile diğer üç ikinci reisten teşekkül 
eden inzibat heyetince tatbik olunur. 

Bu heyetin kararları katî olup aleyhine hiç 
bir mercie müracaat olunamaz. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hâ
kim namzetleri hakkındaki inzibat hükümlerinin 
tatbiki Adliye vekilliğine aittir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Bu bapta 
yazılı memurların vazifelerinden doğan suçlar-
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dan dolayı yapılacak takibat bulundukları ma
hal müddeiumumiliklerince ve usulî hükümler 
dairesinde icra olunur. | 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. j 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Görüle
cek lüzum üzerine Adliye vekilliği ve adliye mü
fettişleri tarafından, kâtip sınıfında bulunan
larla hapisane müdür ve memurları ve mübaşir- I 
ler işlerinden çıkarılabilir. Bu salâhiyeti ma
hallî adlive encümenleri de haizdir. | 

İşlerinden çıkarılanların yerlerine diğerleri ! 
tayin olunur. Memuriyetlerinden çıkarılanlar ı 
tahkikat ve muhakeme neticesinde haklarında I 
muamele tayinine mahal görülmediği, meni 
muhakeme veya beraet karan aldıkları takdirde 
eski memuriyetlerine muadil memuriyetlere ta
yin olunurlar. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Müfet
tiş ve muhakkikler teftiş ve tahkikatın selâmeti 
için lüzum gördükleri takdirde bu bapta yazılı 
memurlara, teftiş ve tahkik neticesine kadar iş
ten el çektirebilirler. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ viRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Bu bap
ta yazılı hükümlerden gayri hallerde memurin 
kanunu hükümleri caridir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE: 
I — 766 numaralı kanuna göre hâkim sını

fına dahil olanlarla diğer adlî vazifelerde bulu
nanlardan sicilleri veya ehliyetsizlikleri itibarile 
vazifelerinde bırakılmaları caiz olmadığı Temyiz 
mahkemesi reis ve azalarından Adliye vekilince 
intihap edilecek dört zat ile vekâlet müsteşarı 
ve hukuk, ceza ve zat işleri müdürleri ve teftiş 
heyeti reisinden teşekkül edecek bir heyetin ka-
rarile anlaşılanlar hakkında bu kanunun meri
yete gireceği tarihe kadar aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur. 

A - Sicilleri itibarile vazifelerinde bakaları ca
iz olmayanların hizmetlerine nihayet verilir ve 
haklarında 1683 sayılı kanunun 13 üncü maddesi 
hükümleri tatbik olunur. 

B - Ehliyetsizlikleri hasebile kendilerinden is
tifade edilemeyenler vazifesinden affedilir. Bu 
suretle vazifeden affedilenlerin hizmet müd
detleri on beş sene veya daha fazla olursa bu 
müddet nisbetinde tekaüt maaşına müstahik 
olurlar. Tekaüt müddetini doldurmayanlar ta-
leplerile hâkimlik ve müddeiumumilik meslekleri 
haricinde diğer adlî vazifelere tayin edilebilirler. 

Bu madde hükmüne tevfikan verilecek ka

rarlar üçte iki ekseriyetle verilir. Bu kararlar 
aleyhine itiraz ve temyiz yollarına gidilemez. 

II — Meslek mektebinden mezun olupta bu-
kanunun meriyete girdiği tarihte 1452 sayılı 
kanunun on birinci ve daha altındaki derece
lerden maaş alan müstantıklar sorgu hâkim ve
kili itibar olunur ve almakta bulundukları aylık
ları alırlar. 

Bunlar bu kanunun meriyeti tarihinden iti
baren üç sene içinde birinci babın ikinci fas
lında yazılı hükümler dairesinde imtihan verdik
leri takdirde 11 inci derecedeki sorgu hâkim
liklerine tayin olunurlar ve bu kanunda göste
rilen usul ve şartlara göre yalnız sorgu hâkim
liğinde terfi edebilirler. 

İmtihanda kazanamayanlar veya makbul ma
zeretlerine binaen giremeyenler hakkında 10 
uncu madde hükmü tatbik olunur. 

III — Adliye vekilliği bu kanunun namzetlik 
müddet ve imtihanına dair hükümlerinin yerine 
getirilmesini kadro vaziyetinin icaplarına göre 
geri bırakabilir. Şu kadar ki, bu geri bırakma 
iki seneyi geçemez. 

IV — Adliye vekilliği bu kanunun 26 ncı 
maddesinde yazılı ihtisas imtihanına ait hüküm
lerin yerine getirilmesini kadro vaziyetinin icap
larına göre üç sene geri bırakabilir. 

V — Bu kanunun meriyetegirdiği tarihte 
766 sayılı hâkimler kanununun 3 üncü madde
sinde yazılı derecelerde bulunanlardan o dere
ceye tahsis olunana maaşı alanlar bu kanunda 
o maaşın muadili olan derecelerde sayılırlar. 

VI — Bu kanunun meriyete konulduğu ta
rihte 766 sayılı hâkimler kanununa göre hâkim
lik ve müddeiumumiliklerle müfettişliklerde ve 
vekâlet hizmetlerinde bulunanlardan her birinin 
terfi levhasındaki derecesile maaşını gösterir bir 
defter tanzim ve ayırma meclisine tevdi olunur. 

Ayırma meclisi altı ay içinde bunlardan her 
birinin derecesini 40 inci madde hükmüne göre 
tayin ve tesbit eder. 

Şu kadar ki, ayni maaşta bulunanlardan tef
rik encümenlerince terfi lâvhalarma önce geçi
rilmiş olanlar kadronun müsaadesi nisbetinde 
ve sicilleri itibarile terciha şayan oldukları tak
dirde sonradan o dereceye geçirilmiş olanlardan 
önce terfi ettirilirler. 

VII — Hukuk fakültesi veya mektebinden 
mezun olmayanlardan hâkimlik veya müddeiu
mumiliklerle Adliye vekâleti hizmetlerinde bu
lunmuş olupta her ne suretle olursa olsun bu va
zifelerden ayrılmış bulunanlar bir daha bu mes
lek ve memuriyetlere tayin edilemezler. 

VIII — Bu kanunun meriyeti tarihinde inzi
batî takibat altında bulunanlar hakkında bu ka
nun hükümleri tatbik olunur. 

- 3 8 4 -
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IX — Bu kanunun 126 ncı maddesinde ya

zılı hükümler Adliye vekilliği merkez teşkilâtı 
kanunu tanzim olununcaya kadar vekillik kâtip 
ve memurları hakkında da tatbik olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim; 
bu maddenin 7 inci fıkrası Hukuk fakültesin
den veya mektebinden mezun olmayanlar me
muriyetten çekildikleri takdirde tekrar mesleke 
alınmayacaklarını gösteriyor. Hukuk fakülte
sinden veya mektebinden mezundur, fakat me
muriyet verildikten sonra çekilmiştir, hali ha
zırda dısardadır. Bunların vaziyeti ne olacaktır? 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Efendim; yukarıda bir madde geçmiş
tir. Meslekten ayrılmış olanlar, Hukuk fakülte
sinden veya mektebinden mezun ise yine mesle
ke girebilir. Bu hususta ayırma heyetinin müta-
leası alınır diye bir şey geçmiştir. 

REİS — Muvakkat maddeyi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . , . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Son maddeler 
YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — 20 

mart 1926 tarih ve 766 sayılı hâkimler kanunu | 
ile bütün zeyil ve tadilleri ve diğer kanunların | 
bu kanuna uymayan hükümleri mülgadır. | 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme- j 
yenler . . . Kabul edilmiştir. I 

Encümene verdiğimiz madde gelsin bakiye
sini bir arada çıkarırız. 

Bir takrir var okunacaktır: 
Yüksek Reisliğe I 

Devlet davalarının Hazine avukatları tara- ' 
fından takibi hakkındaki kanun lâyihasının bu 
içtima senesinde müzakeresi ve intacının temini j 
için lâyihanın havale olunduğu Maliye, Adliye, 
Bütçe encümenlerinden beşer zat terfiki suretile J 
Heyeti umumiyeye arzı hususunun karara raptı I 

hususuna müsaade buyurulmasmı rica ederim. 
Elâziz 
Fuat 

(Gelecek seneye sesleri). 
REİS — Efendim Maliye vekili Beyin tekli

fi anlaşıldı. Bu; Bütçe encümeni ve diğer encü
menlerden mürekkep bir encümen teşekkül eder 
ve tetkik edilir, yine perşembeye yetişir. Mali
ye vekili Bey de bunu teklif ediyor. Müşterek 
encümen yann toplanır. 

Bu takriri reyinize arzedeceğim. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın . . . Etmeyenler . . . 
Efendim anlaşılmadı. 

Maliye vekili Beyin teklifini kabul edenler 
lütfen ayağa kalksm . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmemiştir. 

Bir takrir daha var: 

Yüksek Reisliğe 
Gelen evrak cetvelindeki, İsparta hususî ida

resine ait kanun lâyihasının bu gün ruznameye 
alınarak müzakeresini arz ve teklif ederiz. 

İsparta İsparta İsparta 
H. Hüsnü Kemal Turan Mükerrem 

REİS — Efendim, İsparta idarei hususiyesi-
ne ait bir kanun lâyihası vardır, bunun şimdi 
müzakeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Efendim riyaset iki nokta hakkında Heyeti 
umumiyenin kararmı almak mecburiyetindedir. 

Birincisi çarşambadan itibaren her gün içti
ma edilmesi, ikincisi de içtimain saat on beşten, 
on dörde indirilmesidir. Bu iki noktayı reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh çarşamba günü saat 14 te top
lanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,40 



T. B. M. M. Matbaan 



Sıra No 280 
Evkaf umum müdürlüğü 1930 senesi son hesabına ait mu
tabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/474 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Evkaf umum 
müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/423 
numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 

mazbatası 

Evkaf umum müdürlüğü 1930 senesi son hesabma ait mutabakat beyannaimesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/474 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 20 \ V \ 1934 

U. 45373 
H. 94 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katisine ait olarak Divanca tanzim edilen 
mutabakat beyannamesi ile buna müteferri evrak leffen arz ve takdim kılınmıştır. 

D. M. Reisi 
Seyfi 

Beyanname 
Evkaf umum müdürlüğünün 1930 senesi katî hesabı Başvekâlet yüksek makamından gön

derilmekle muhasiplerin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesaplarile 
karşılaştırılark görülen farklar ve sebepleri merbut cetvellerde arz ve izah edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğüne merbut vakıf paralar idaresinin memurin ve müstahdemini maaş 
ve ücretleri ve sair masarifi İstanbul Evkaf müdüriyeti tarafından tesviye edilmekte ve bu su
retle sarfiyatı Divanın murakabesinden geçmekte olup bu müesseseye Evkaf idarelerince veri
len paralar bankalara vaki tevdiat mahiyetinde bulunup alelûmum muhasipler tarafından ban
kalara vaki mevduatın bankalarca sureti tenmiyesi araştırı İmamakta olmasına mebni her Evkaf 
idaresinin bir sene zarfındaki tevdiatile sene iptida ve intihalarındaki mevcutları tevsik edilmek 
şartile bu müessese muamelâtı ayrıca Divanca tetkik edilmektedir. Ancak bu idareye vâki tev
diatın ya Evkaf muvazene kanunlarının mevaddı mahsusası ahkâmı veya şartı vâkıf icabı ol
mak Divanın murakabesine tâbi varidattan bir kısmının bu müessese için mütedavil sermaye 
mahiyetinde tahsil edilmiş olmasına göre bu sermayenin idare ve tenmiyesinin mevzuatı hazı-
raya muvafık bir surette cereyan edip etmediğinin Divanca tetkiki hususu da varit görülmr!ae 
olduğundan keyfiyetin Meclisi Âlice tayin buyurulmasmı ve cetvelde münderiç hususat nazarı 
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dikkate alınmak üzere hesabı katide münderiç rakamların kabule şayan olduğunu arzeyleriz 

D. M. Reisi 
Seyfi 

Aza 
Celil 

Aza 
M. İhsan 

Aza 
Fahri 

D. 1. Reisi 
Faik 

Aza 
Basri 

Aza 
Kâmil 

Müddeiurm 

D. II. Reisi 
Abidin 

Aza 
Ziya 

Aza 
Fmin Rifai 

ıtmî 

D. III. Reisî 
M. Âlim 

hz& 
Rahmi 

Aza 
Halit 

D. IV. Reisi 
Fevzi 

Aza 
Müeyyet 

Aza 
Nazmi 

Evkaf umum müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/423 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2205 

21-VII I-1932 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

930 senesi hesabı katisi için Evkaf umum müdürlüğünce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile ve merbutu cetvel 
ile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Evkaf umum müdürlüğünün 1930 malî senesi hesabı katî esbabı mucibe lâyihası 

Evkaf umum müdürlüğünün 1930 malî senesi hesabı katisi tanzim ve leffen takdim kılın
mıştır. 

Varidat 
Bu hesabı katinin mütaieasından anlaşılacağı üzere umum müdürlüğün 1930 malî senesinde 

tahsil edilen varidatı (2 249 694) lira (19) kuruşa baliğ olup bu miktar bütçedeki muhamme-
nata nazaran yüzde (72) derecesinde bulunmuş isede 928 senesinden itibaren ferağ ve intikal 
hasılatının katından dolayı muvazenei umumiyeden yardım suretinde verilmesi tekarrür edip ta-
hakkukat meyanında bulunan ve tahsil edilemeyen ceman ( 650 000 ) lira nazarı dikkate alın
dığı ve mulıaınnıenattan hariç tutulduğu takdirde tahsilatın emvali saireye nisbeti yüzde (91) 
derecesine vasıl olduğu görülür. 

Masraf 
1930 malî senesi bütçe hidematına ait masraf yekûnu (2 953 134) lira (48) kuruşa baliğ 

olmuştur. 
Bu senede tahsisatı munzamma alınmamasına mebni salifülbeyan sarfiyatın tahsisata nisbeti 

yüzde (94) derecesinde bulunmuştur. Fakat masraf bütçesinin 32 nci faslına Maliyeye verilecek 
umuru hayriye karşılığı olarak ınevzu (600 000) lira varidat kısmında arzedilen matlubatı vak
fiye ile mahsup edilmek üzere maliyeye verilmeyerek bütçe emanetine alınmış olduğu cihetle 
bu miktarın yekûndan tenzili halinde nakten tediyatın tahsisata nisbeti yüzde (75) derecesine 
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tenezzül eder ve bu miktar hasılatı valga ile mütekarip demek olur. 

Fevkalâde hasılat 
Kanunu mahsuslarına tevfikan faslı mahsus şeklinde fevkalâde tahsisat kaydedilmekte bulu

nan icarei vahideli mahaller satış bedelâtının geçen seneden devreden kısmı ile beraber 1930 
malî senesindeki hasılatı ( 880 380 ) lira (30) kuruşa baliğ olmuş ve bundan ( 175 429 ) 
lira (89) kuruşu hesabından sarfolunarak bakiyesi (704 950) lira (41) kuruş ve müstağna anha 
Evkaf hasılatının kezalik geçen seneden devredilen kısmı ile beraber 1930 senesindeki miktarı 
(224 699) lira (39) kuruşa baliğ olup bundan ( 109 847 ) lira (76) kuruş hesabından sarfo
lunarak bakiyesi olan ( U 4 851 lira (63) kuruş 931 senesine devredilmiştir. 

Gerek icarei vahide gerek müstağnaanha mahaller satış bedelâtı ve bunlardan vukubulan 
sarfiyat fevkalâde bütçe ahkâmına tâbi olmak hasebile bütçenin muhammenat ve muhassasatına 
dahil olmadıkları cihetle bütçe tahsilat ve sarfiyatı meyanına ithal ve o meyanda iraesi bütçe 
tahsilat ve sarfiyatı yekûnlarını fuzulen kabartacağı ve hesabı katiler maksut olan gayeyi fevte-
deceği mütalea edilerek bu iki kaleme ait tahsilat ve sarfiyatın ve 1931 senesine devredilen 
miktarlarının ayrı gösterilmesi muvafık görülmüş ve 4 üncü ve 5 inci maddeler bu maksatla 
kaleme alınmıştır efendim. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 
Karar No. 12 

Esas No. 1/423,3/474 
Yüksek Reisliğe 

Evkaf umuım müdürlüğünün 1930 malî senesi 
katî hesabı hakkında Başvekâleti Celilenin 
21 - VIII -1932 tarihli ve 6/2205 numaralı tezke-
resile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muha
sebatça hazırlanan mutabakat beyannamesi Di
vanı muhasebat reisi Seyfi ve Evkaf müdürü 
umumisi Rüştü Beyler hazır oldukları halde 
müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Beyannamede vakıf paralar idaresi memur ve 
müstahdemlerinin maaş ve ücretleri ve sair mas
rafları, Divanı muhasebatın murakabesinden geç
mekte olmakla beraber mezkûr idareye tevdi 
edilen paraların sureti tenmiyesi tetkik harici 
kaldığından hahsile keyfiyet Meclisi Âlinin na
zarı takdirine arzedilmekte ve filhakika 24 ma
yıs 1928 tarihli ve 1264 numaralı kanuna göre 
hakkında Emniyet sandığı nizamnamesi cari olan 
bu müessesenin Meclisçe musaddak ayrı bir büt
çesi olmadığı gibi filhal Divan murakabesinden 
hariç kalan muamelâtı da ikrazattan ibaret bu
lunmasına göre bu bapta Divanı muhasebatça 
idare blânçolarmın tetkikatile iktifa edilmesi 
encümenimizce muvafık görülmektedir. 

Muhassasat 
1930 senesi bütçesinde murakkam olan tah-

vsisat ile senesi içinde yapılan münakalât mik
tarlarında hesabı katî ile «beyannameye merbut 
cetveller arasında bir mübayenet yoktur. An
cak gelecek seneye devri meşrut olan müstağ-
niianıha evkaf hasılatile icarei vahideli arazi be
deline ait olmak üzere beyannameye merbut cet
velde yazılı miktar dairesi hesabı dairesinde gös
terilen miktardan 1 106 957 lira 25 kuruş fazla 

fOİup sebebinin de tahsilat miktarı aynen muhas
sasat gösterilmek lâzımgeldiği halde dairesince bu 
muamele yapamamasından mütevellit olduğu 
anlaşılmıştır. 

Tediyat 
Mutabakat beyannamesine merbut cetvellerde 

yazdı tediyat miktarı hesabı katiye nazaran 2084 
lira 15 kuruş fazla olup bu da icarei vahideden 
824 lira 73 kuruşla müstağniianhadan 1259 lira 
42 kuruşun dairesince hesaba ithal edilmemesin
den ileri geldiği ve bundan başka fasıllar arasın
da mevcut farkların da muhasiplikler hesabatmın 



dairesince tevhidi sırasında bazı tediyatın yanlış 
fasıllara kaydedilmesinden mümbais olduğu an
laşılmıştır. 

Varidat 
Mutabakat beyannamesine bağlı varidat cet

velindeki meşruhata nazaran varidat lıesabı katî 
cetvelinin tahakkukat ve tahsilatında görülen 
farklar tahakkukat ve tahsilata ilâvesi lâzımı ge
len paraların hesabı katiye alınmamış ve tahak
kukat ve tahsilattan çıkarılması icap eden para
ların da hesaba alınmış olmasından ve muhasip
liklere ait cetvellerin merkezce tevhidi sırasında 
bir kısım varidatın hesabı katiye noksan ve fazla 
ve bir kısmının yanlış fasıl ve maddelere kayde
dilmesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. Esbabı 
mesrudeye binaen beyannameye merbut cetvel-

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Evkaf umum müdürlüğünün 1930 malî 
senesi hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1930 malî senesi umum masarifi merTbut 5 nu
maralı hesabı katî cetvelinde gösterildiği üzere 
2 953 134 lira 48 kuruştur. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1930 malî senesi umum varidatı merbut 2 numa
ralı hesabı katî cetvelinde yazıldığı üzere 
2 249 694 lira 19 kuruştur. 

MADDE 3 — Sarfolunmayan tahsisat baki
yesi merbut 5 numaralı cetvelde yazıldığı üzere 
165 771 lira 52 kuruştur. 

MADDE 4 — Kanunu mahsusları mucibince 
fevkalâde tahsisat kaydolunan icarei vahideli 
mahaller satış bedelâtmın geçen seneden devrile 
beraber 1930 senesi tahsisatı 880 380 lira 30 ku
ruş ve müstağniianha mahaller bedelâtı 224 699 
lira 39 kuruştur. 

MADDE 5 — Evvelki maddede yazılı vari
dattan icarei vahideli mahaller satış bedelinin 
1930 senesi sarfiyatı 175 429 lira 89 kuruş ve 
müstağniianha mahaller bedelinin sarfiyatı 
109 847 lira 76 kuruş olup bakiyeleri olan 
704 950 lira 41 kuruş ve 114 851 lira 63 kuruş 

deki rakamlar esas ittihaz edilerek kanun lâyiha
sının 1, 2, 3 ve 5 inci maddeleri ona göre tadil 
ve 4 üncü madde tayyedilmek ve 6, 7 inci madde
lerin numaraları değiştirilmek suretile tanzim 
kılınan lâyihai kanuniye Heyeti Umum iyen in 
yüksek tasvibine arzolunur. 

Di. M .En. Eeisi M. M. Kâ. 
Niğde 
Faik 
Aza 

Aksaray 
Rıza 
Aza 

İstanbul 
HayruUah 

Kırşehir 
Hazim 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza, 
İzmir 
Hüsnü 

Yozgat 

Aza 
Çankırı 
Rifat 
Aza 

Kütahya 
Ömer 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Evkaf umum müdürlüğünün 1930 malî 
senesi hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1930 senesi umum masarifi bağlı (A) cetvelin
de gösterildiği üzere 3 240 496 Km 28 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni sene 
varidatı bağlı (B) cetvelinde (gösterildiği üzere 
3 357 107 lira 28 kuruştur. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) oetvelin-
de gösterildiği üzere 165 771 lira52 (kuruştur. 

MADDE 4 — (A) cetvelinde sütunu mahsu
sunda gösterildiği üzere 1931 senesine devri meş
rut tahsisat miktarı 819 595 lira 45 kuruştur. 



_ 5 _ 
İ93İ senesine devredilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Başvekil 
memurdur. 

8 - VIH -1982 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. V. 

Dr. Refik 
Mİ V. Na. V. îk. V. 
Esat Hünvi M. Şeref 

S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun a.hVftTnTm icraya 
Başvekil memurdur. 
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A - CETVELİ 

F. Muhassasatın nevi 

1 Maaşat 
2 Merkez ücuratı 
3 Vilâyet » 
4 Tahsisatı fevkalâde 
5 Uzaklık ve pahalılık 

zammı 
6 Tahsisatı inaktım 
7 İhtisas ücreti 
8 Merkez mefruşat ve de

mirbaşı 
9 Merkez levazımı 

10 » müteferrikası 
11 » ikramiyesi 
12 Vilâyet mefruşat ve de

mirbaşı 
13 Vilâyet levazımı 
14 » müteferrikası 
15 » ikramiyesi 
16 Masarifi mütenevvia 
17 Harcırah 
18 Resmî telefon masrafı 
19 Ücreti muhabere ve ınü-

kâleme masrafı 
20 Masarifi mukannene 
21 Akaratr vakfiye masrafr 
22 Orman ve zeytinlikler ve 

araziyi vakfiye masrafı 
23 Tesis olunacak zeytin 

fidanlığının bedel ve 
masrafı 

24 Müzayede ve ihale he
yetleri huzur ücreti 

25 inşaat ve tamirat 
26 Muavenet 
27 Mahkûmunbih borç kar

şılığı 
28 (Türaba hastanesi masa

rifi umumiyesi 
29 Evkaf matbaası masarifi 
30 İmaretler masrafr 
31 Maaşatı zatiye 

Tahsisat 
Lira K. 

146 892 
24 100 
181 176 
294 548 

31 000 
500 

14 340 

1 000 
3 500 
8 300 
7 500 

4 200 
9 200 
10 000 
4 000 
47 500 
33 200 

350 

1 000 
287 500 
199 700 

60 000 

Tdiyat 
Lira 

141 734 
22 762 
159 912 
281 739 

30 494 

13 229 

920 
2 849 
4 531 
7 430 

3 757 
8 044 
7 891 
3 990 
43 852 
29 822 

74 

643 
275 928 
184 056 

34 059 

K. 

70 
52 
78 
68 

94 
500 
68 

77 
40 
25 

90 
52 
17 

79 
54 
65 

76 
07 
26 

93 

îptal oluı 
tahsisat 
Lira 

5 157 
1 337 
21 263 
12 808 

505 

1 110 

79 
650 

3 768 
70 

442 
1 155 
2 108 

10 
3 647 
3 377 
275 

356 
11 571 
15 643 

25 940 

ıan 

K. 

30 
48 
22 
32 

06 
0 
32 

23 
60 
75 

10 
48 
83 

21 
46 
35 

24 
93 
74 

07 

Gelecek seneye 
devrolunan 
tahsisat 
Lira K 

2 700 
500 000 
375 000 

1 500 

110 000 
10 000 
5 000 

102 000 

1 481 
471 689 
357 272 

1 002 

109 772 
9 999 
4 998 
98 102 

55 
16 
99 

52 

56 
88 
90 
60 

1 218 
28 310 
17 727 

497 

227 
0 
1 

3 897 

45 
84 
01 

48 

44 
12 
10 
40 
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Muhassasatm nevi 

Diyanet işleri riyasetine 
ve Maarif vekâletine 
devredilen müessesatm 
maaş ve masarifi mukabi
li olarak maktuan Ha-
zinei maliyeye verilecek 
olan 
788 numaralı kanunun 
tatbiki masrafı 
Creçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
tcarei vahideli mahaller 
satış bedelinden 
Müstağnii anha evkaf 
hasılatından 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira K. 

600 000 

Tdiyat 
Lira K. 

Gelecek seneye 
tptal olunan devrolunan 

tahsisat tahsisat 
Lira K. Lira K. 

600 000 

22 200 
15 000 
6 000 

888 665 

218 291 

4 225 863 

94 

31 

25 

21 088 
14 808 
4 690 

176 254 

111 107 

3 240 496 

05 
78 
18 

62 

18 

28 

1 111 
191 

1 309 

0 

0 

165 771 

95 
22 
82 

52 

712 411 32 

107 184 13 

819 595 45 

A. 

1 
2 
3 

1 

2 
3 
4 
5 

B - CETVELİ 

Varidatın nevi 

tcarat 
tcarei vahide 
tcarei müeccele 
Mukataa 
Hasılatı müteferrika 
Evkafı mülhaka varidatından almacak hakkı mu
rakabe karşılığı 
Mahlûl müeccelâtı ve rüsumu 
Orman ve zeytinliklerle arazi ve maadin hasılatı 
Varidatı mütenevvia 
Vakrf paralar hasılatı 
Sinini sabıka bakayası 
tcarei vahideli mahaller satış bedeli 
Müstağnii anha evkaf hasılatı 

Yekûn 

Muihanımenat 
Lira 

1 .180 000 
325 000 
30 000 

40 000 
80 000 

300 000 
250 000 
45 000 

869 000 
0 
0 

3 119 000 

K. 

00 

Tahsilat 
Lira 

1 037 354 
224 253 
29 522 

29 032 
12 093 

175 772 
156 214 
26 150 

559 754 
888 665 
218 291 

3 357 107 

K. 

76 
79 
83 

61 
58 
76 
69 
61 
40 
94 
31 

28 

mm* 
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1/1053 numaralı hâkimler kanunu lâyihası ve Adliye 

encümeni mazbatası 

T, C. 
Başvekâlet 27-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1513 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Adliye vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 26-V-934 tarihinde Yüksek Meclise 

arzı kararlaştırılan Hâkimler kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur 
efendim. 

Başvekil 
ismet 

Hâkimler kanunu esbabı mucibe lâyihası 

Lâyihanın ana hatları 

içtimaî hayatımıza yeni bir nizam vermeği gaye edinen mevzuatın ihzar ve tatbiki mesaisine, 
şimdi, bu lâyiha ile yep yeni bir safha ilâve edilmektedir. 

Eşsiz bir inkilâbm yaratmış olduğu feyizli eser ve müesseslerin temelleşmesi bu yeni nizamı tesis 
eden kanunların hakkile tatbik edilebilmesile mümkündür. Kaza hakkını haiz olan uzuvların, bu he
defe vusulünü temin edecek surette teşkilâtlandırılması ve Türk hâkimlerinin, inkilâbm yaratmış ölr 

duğu yeni hukuk zihniyetini benimseyecek ve yaşatacak bir kabiliyette yetiştirilmesi hususları bu 
sahada ittihazı zarurî olan tedbirlerin ilk safında yer alır. Çünkü bütün kanunların tatbik ve verim 
kabiliyeti hâkimlerin kifayet ve seciyesi meselesile yakından alâkadardır. Ona verilecek veçhe ileridir 
ki adaleti iyi tevzia matuf tedbirlerin mahiyeti teayyün eder. Kanunda hakikî kıymet ve kuv
vetini o membadan alır. O derecede ki bir memleket adliyesinin kıymeti hâkimlerinin istiklâl ve 
kifayetile ölçülür deniilebikniştir. Filvaki fena bir teşkilâttan bile ehliyetli hâkimlerle iyi neticeler 
almak mümkündür. Seciye ve ilmî seviyeleri yüksek olan hâkimlerin serbest ve olgun görüşleri 
teşkilâtın aksaklarını ıslah ve telâfi eder. Buna mukabil en mükemmel müesseseler ehliyetsiz ve 
tarafgir hâkimler elinde felce uğramak suretile fertlerin şeref, hürriyet ve hukukunu vikayeye 
kâfi gelmeyebilir. Bu itibarla yurtdaşların kifayetli ve olgun görüşlü hâkimler istemek hakkına, 
Devletin, adlî teşkilâtı, bunu temin edecek surette yapmak vazifesi tekabül eder. işte adlî ıslahatın 
hâkimlere taallûk eden hükümlerle olan alâkası bu noktadandır. 

Millî Hükümetin kuruluşundan sonra, seriye mahkemelerinin ilgası, ve millî birliğin esaslı bir 
unsuru olan kaza birliğinin tesisi suretile başlamış olan adlî ıslahat, kanunu medenî ve borçlar ka
nunu gibi her biri yüksek ilmî kıymeti haiz kanunların kabulile verimli seyrini takip eylemiş ve 
şimdi, arzetmiş olduğumuz yeni safhaya dahil olmuştur. 

Yurtdaşlara ileri bir cemiyetin faidelerhıi temin edecek mahiyette bir adalet cihazının tanzimini 
hedef tutan bu lâyihada ehemmiyetle nazara alınan ilk esas, Mkim kadrosuna almacaklarm gerek 
ehliyet ve gerek seciye itibarile ciddî tecrübe ve tetkiklere tâbi tutulması hususu olmuştur. Basit mes
lek ve sanat müntesipleri bile bir tecrübe devresinden geçirildikleri halde kararlarile cemiyetin 
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saadet ve huzuru, yurttaşlarının maddî ve manevî varlıkları üzerinde tesir icra edecek vaziyette 
olanları, böyle bir devreden müstağni addederek, kaza vazifesini, seciyesi ve ehliyeti tecrübe edil
memiş ellere tevdi eylemek büyük bir ihtiyatsız lık olurdu. 

Bir mütefekkirin dediği gibi « hâkimliğe namzet olanların ehliyeti, seciyesi, ahval ve harekâtı 
ve hatta itiyat ve prensipleri hakkında esaslı malûmat edinmek ve bu suretle hâkimliğe seçmede 
tesadüfe yer bırakmamak her hangi bir sistemin en esaslı kaidesi olmalıdır » . Sadece nazarî bil-
gilerile mücehhez olan gençleri doğrudan doğruya hâkim mevkiine çıkarıp, henüz alıştırrlnıadıklan 
işlerde yapacakları hatalar dolayısile hırpalanmaktansa onlara, mesleklerini öğrenmek ve sövmek 
fırsatını, önceden vermek, elbette terciha şayan görülür. 

Seciyenin tetkikine ayrılan yer ehliyet kadar ve hatta ondan da mühimdir. Çünkü seciyesi 
düşkün ve tarafgir bir hâkimin ilmi de bir tehlike teşkil eder. Onun bilgisi, ancak foaksızlığr al
datıcı bir örtüye bürümeğe yarar. Bu suretle, hakikati meydana çıkarmak ta güçleşir. İlmî ehli
yet, yüksek bir ihtisas mesleki olan hâkimlik için şüphesiz ki lüzumludur. Fakat eğilmez bir seciye 
hâkimliğin zarurî bir vasfıdır. Kendilerine, yurttaşlarının hayat, şeref ve serbestisini korumak va
zifesi verilenlerden ilmî ehliyetten başka, seciyede sağlamlık, nefiste tam bir feragat, ruhta yük
seklik ve icabında hislerinden tecerrüt için mizaçta itidal aranılması kadar tabiî bir şey ola
bilir mi? 

Lâyihanın hâkimlerin terfi ve terakkilerine dair olan hükümleri faslı mahsusunda etraflıca 
izah olunmuştur. Terfihi muayyen ve müsbet kaidelere dayanılarak yapılması için sarf edilen 
ihtimam ve sırf buna mütedair outzu mütecaviz maddenin kaleme alınmış olması bu hususa 
atfedilen ehemmiyet derecesini lâyıkile gösterir. 

Hâkimlerin terfii meselesi, istiklâl ve azilden masuniyet meseleleri kadar mühimdir. Mes
lekinin yüksekliğini idrâk etmiş olan her bakim kendi yüksekliğini de ancak bilgi ve çalışma
sından beklemelidir. Terakkisini himaye usulünden veya her «hangi bir lütuftan uman bakimin 
tam bir istiklâl ile hareket edemeyeceği aşikârdır. Adlî teşkilât hakkında esaslı tetkikler yap
mış olan bir hukukçunun dediği gibi (İçi terfi ateşile yanan bir ıhâklm için azilden masuniyet 
teminatının ne hükmü olabilir? O, azledilmemesini değil hep terfiini düşünür ve terfi için müs
bet esaslar konulmamışsa ilerlemesini temin edecak her türlü teşebbüse baş vurmaktan çekinmez.) 

Lâyihada, terfi için kıdem ve ehliyet esasları memzuç. olarak kabul edilmiştir. O erek bir 
sınıftan diğer bir sınıfa ve gerek bir dereceden diğer dereceye geçebilmek için ilk şart mu
ayyen bir müddetin dolmuş olmasıdır. Bu, meslekte tecrübeye verilen yerdir. Muayyen müd
deti dolduranlar arasında, en yüksek dereceden hâkimlerle başmüddeiıımumiden müteşekkil bir 
heyet tarafından her hâkimin tetkik ve intaç eylediği işlere nazaran Temyiz mahkemesine arze-
dilen davaların nakız ve tasdik meemıılarının birbirine olan nis.beti ve bilgi ve çalışkanlık de
recesini gösteren diğer eser, vesika ve m üt al e al ar nazara alınarak yapılacak tasnifte kazana
cağı sıraya göre terfii icra ettirilir. Bu usule göre terciban yükselmek için tek çare ehliyetçe 
yükselmektir. 

Terfii muayyen ve müsbet esaslara dayatmak hususunda 766 sayılr kanunun kabul ettiği lev
ha sistemi bu yolda atılmış mühim ve kıymetli bir adam olmakla beraber tatbikatta umulan 
neticeleri verememiş, maddî esaslara istinat edilmeden tanzim olunan terfi levhalarına müddeti
ni dolduran her hâkim geçirilmiş, neticede, terfi için, bir cezaya uğramadan zamanın geçme
sini beklemek kifayet eylemiştir. Bu suretle isimle dolan terfi levhaları ne hâkimleri mem
nun edebilmiş, ne de idareye ehliyetlilerle ehliyetsizler arasındaki farkı lâyıkile gözetmek im
kânını verebilmiştir. 

766 numaralı hâkimler kanunu, müddei umumilerle hâkimleri ayni ahkâma tâbi tutmaktadır. 
Müddeiumumilik teşkilâtının istinat eylediği esasların iki sistem muvacehesinde tetkiki icaboder. Bun
lardan biri, İngilterede tatbik edilmekte olan ferdî ve şahsî takip sistemi, diğeri de teşkilâtımızda 
ve diğer Avrupa Devletlerinin hemen kâffesinde cari olan ve müddeiumumileri icraî kuvvetin mü
messili addeyleyen sistemdir. Bu ikinci sisteme göre hâkimlerin haiz oldukları teminatların müddei
umumilere teşmili muvafık olmaz. Çünkü hâkimler için istiklâl, bir hak ve ayni zamanda bir veci-
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bedir. • Halbuki icraî kuvvetin mümessili olan müddeiumumilik mensuplarının ilk vazifeleri mafevk
lerinin emirlerine mutavaattır. Müddeiumumilere, hâkimlerin haiz olduğu teminatı tanımak, kendi
lerine verilen emirleri icabında infaz etmemek imkânını bahşetmek olur. Buna karşı asayişin mu
hafazasından mesul olan icra kuvvetinin lüzum gördüğü ahvalde bir suçluyu takip ettirebilmesi icap 
eder. Bu esas cezaî mevzuatımıza, hukuku amme davasının açılması için Adliye vekilinin cumhuri
yet müddeiumumisine emir verebileceği suretinde intikal etmiş bulunmaktadır. (C. M. U. K. Madde 
148). Tecziye hakkı filvaki, hâkimiyetin en yüksek evsafından biridir. Bu hak, Devletin ve cemi
yetin menfaati namına def ve tenkil edilmesi lâzımgelen faaliyetlere karşı açılmış bir cidaldir. 
Müddeiumuminin istiklâl bahanesile bir suçluyu takipten imtina edebilmesi o suçluya memleke
tin adaleti ile istihza etmek imkânının verilmesine müncer olur. Bununla beraber, müddeiumumili
ğin her türlü teminattan ari ve iradesiz bir teşekkül haline konulması arzu edilmemiş, bu meslekte 
olan terfilerde de ancak liyakat, çalışkanlık ve ehliyet unsurları gözetilmiş ve ayrıca vazifesinden 
ayrılmış olan müddeiumuminin hâkimlik sınıfına muadil bir vazifeye tayin edilebilmesi iltizam 
olunmuştur. 

Hâkimlerin seçilme ve terfilerine müteallik ahkâm bir kül halinde derpiş edildiği takdirde 
muhtelif Devletlerde muhtelif sistemlerin mevcudiyeti görülür 

Seçilmenin halk tarafından yapılması AmerikaBirleşik Devletlerile İsviçrede tatbik edilen usul
dür. Bu usulün milletin hakimiyeti prensibinin zarurî bir icabı olduğunu iddia edenler de olmuştur. 
Onlara göre: Milletin hakimiyetini kabul eden Devletlerde kaza hakkı muayyen ıbir müddet için 
doğrudan doğruya veya iki dereceli intihap yolile halk tarafından teffiz edilmelidir. Bu suretle se
çilecek 'hâkimlerin istiklâlinden ve kendilerinde zümre ve smıf zihniyetinin nema!anmasından 
endişe edidmez. 

B usul, teşkilâtı esasiye kanunumuzun «hakkı kazanın, millet namına müstakil mehakim tarafın
dan istimal olunacağı » hakkında ihtiva eylediği hüküm muvacehesinde mantıkî ve cazip görünür
se de filiyat sahasında ayni kıymeti muhafaza etmez. Filvaki bütün intihaplarda olduğu gibi bu 
intihapta da siyasî ihtirasların mühim bir rol oynayacağı aşikârdır. İntihap Jıakkrnı 'haiz olan
lar, reylerini daha ziyade kendi fikir ve kanaatlerini taşıyanlara vermeğe meyyaldirler. Gerçi 
Amerikada bazan biribirine muhalif fırkalarm ayni namzetleri tavsiyede ittifak ettikleri görül
memiş değildir. Ancak tatbikatın daima böyle cereyan edeceği iddia edilemez. Füiyatın o veç
hile .tecellisi kabul edilse bile netice yine değişmez. Çünkü 20 - 30 bin kişilik bir kütlenin kendi 
arasında kaza vazifesine ehil olanı bilmesine imkân yoktur. Bu takdirde siyasî ihtiraslar yerine 
umumî bir alâkasızlık kaim olur ve seçilen intihabını muayyen bir zümreye medyun kalır. 

İntihap ne şekilde cereyan ederse etsin, seçilen, ekseriyetin namzedi olmak itibarile hakikatte 
bitaraf olsa dahi akalliyet nezdinde bir şüphe ve bir itimatsızlık uyandırır. Kaldı ki muayyen 
müddet için seçilen hâkimin yeniden intihap edilmesini temin etmek istediği takdirde müntehipleri-
ne karşı istiklâlini muhafaza edip edemeyeceği de eayi sualdir. Diğer taraftan, hâkimlik vazifesi 
meslekî teknik bilgiyi icap ettirir ki bu evsafın efkârı amme tarafından lâyikile tetkik ve takdiri 
filen mümkün olamaz. 

Hâkimlerin, hâkimler tarafından intihabı sistemi teşkilâtı esasiye kanunumuzun dayandığı pren
sipler muvacehesinde ayni kuvvetle müdafaa edilemez. 

Millet namına kullanılacak bir hakkı ve belki de hakların en mühimmini istimal edecekleri tayin 
salâhiyetinin doğrudan doğruya veya bilvasıta halk tarafından intihap edilmemiş olan teşekküllere ve 
rilip verilmeyeceği hususu, üzerinde, ehemmiyetle durulmağa değer bir cihettir. Bundan başka bu 
sistemin neden dolayı kabule şayan görülmekte olduğunu tetkik edebilir, aynen aşağıdaki cümleleri 
yazmaktadırlar. [1] « Böyle bir sistemle içinde zümre zihniyeti hâkim olan, hayata ve içtimaî hareket
lere kapalı bulunan ve bu itibarla tekâmül ve ıslahata mukavemet eden bir hâkimler teşekkülü vücut 
bulur. Akraba ve eş dost kayırmak gayreti orada son haddine varır ve adeta hâkimlik muayyen 
ailelere ve onların mensuplarına tahsis edilmiş bir meslek halini alır». Bu sistem, teşkilâtlan tetkik 

[1] Picot « La Reförme Judiciairc » sakife 332 ve müteakip. 
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edilmiş olan Devletlerin hiç birinde tatbik sahası bulamamış olduğundan bu bapta katı bir fikir 
dermeyanma imkân görülememiştir. 

"Lâyihada, hâkimlere müteallik mevzuatı örnek tutulmuş olan Devletlerin kâffesinde cari olan ta
yin sistemi aşağıda arzolunduğu farklarla kabul edilmiştir. 

Bu sisteme göre hâkim ve müddeiumumilerin tayini icraî kuvvete ait olmakla beraber gerek 
hâkimlik ve gerek müddeiumumilik mesleklerine kabul olunacak namzetlerin hilgi ve çalışkan
lık derecelerini tesbit ve gerek terfie liyakat kesbedenleri tefrik salâhiyeti her iki meslekin 
en yüksek derecesini ihraz etmiş olanlardan müteşekkil heyetlere tevdi olunmuştur. 

Hâkimlerin icra kuvveti tarafından seçilmesi sisteminin belli başlı mahzuru idarenin tayin 
ve terfilerde haiz olduğu salâhiyetin genişliğidir. Haddi zatinde, hu salâhiyet, ne derece isa
betle kullanılmış olursa olsun tercih sebepleri maddî ve nıüsbet esaslara istinat ettiriknediği 
takdirde münakaşa ve mukayeseye yol açan unsurları ihtiva eder. 

Lâyihada, tayin ve terfi makanizmasının yegâne nâzımı hâkimlerin ehliyet, bilgi ve çalış
kanlık derecesine nazaran tâbi tutuldukları sıradır. Bu sırayı ihtiva eden defterleri tanzim ve 
tertip vazifesile mükellef olan heyetlerin terfie liyahakt kazanan hâkim ve müddeiumumileri 
tasnifte istinat edecekleri esaslar bütün şümulde derpiş olunmuş ve ıbu suretle şahsî takdir
lere yer bırakılmamıştır. Bu izahattan da anlaşılacağı veçhile idarenin salâhiyeti sadece kadro
da inhilâl vukubuldukça her hâkimin kazandığı sıraya göre terfiini icraya inhisar ettirilmiştir. 

Hâkimlerin intihap ve tayin usulleri hakkında muhtelif Devletlerde tatbik edilen sistemler, 
lâyihada kabul olunan sistemle, bu suretle mukayese edildikten sonra kaza kuvvetinin Devlet 
teşkilâtımızdaki vaziyetini tetkik ve ahkâmı esasiyemizi tanzim eden prensiplerin hâkimlere 
müteallik hükümlerle olan irtibat ve alâkasını tesbit eylemek icap eder. 

Teşkilâtı esasiye kanunumuzun ahkâmı esasiyeden bahis olan birinci faslında « Hakkı kazanın 
millet namına, usulü ve kanunu dairesinde müstakil mehakim tarafından istimal olunacağı» esa
sını koyan 8 inci madde muhtevası kuvvei kazaiyeye tahsis edilen dördüncü fasılda teyit edilmiş ve 
ayni faslın 34 üncü maddesi kaza kuvvetinin vazifei teşriiye ile vazifei icraiyeyi ifa eden merciler 
muvacehesindeki filî istiklâlini tesis edici hükümler vazeylemiştir. Heyeti unıumiyesi itibarile teş
kilâtı esasiye kanunumuz, ayrı mahiyette vazife gören ayrı ve müstakil mercileri tesis keyfiyetini 
de 8 inci, 54 üncü, 55 ve 56 ncı maddelerde kabul eylemiştir. Siyasî teşkilâtımızın diğer bir esası da 
milletin hakimiyeti esasıdır. Millet namına kullanılacak bir hakkı istimal edecekleri tayin salâhi
yetinin millete ait olması lâzımgeleceği ve bu suretle millî hakimiyet prensibinin hâkimlerin halk 
tarafından intihap edilmelerini zarurî kıldığı da iddia edilmiştir. Teşkilâtı esasiye kanunumuzda 
Büyük Millet Meclisinin kanunu mahsusuna tevfikan millet tarafından müntehap mebuslardan mü
teşekkil bulunacağı, yazdı olup halk tarafından intihabın kaza kuvvetinin de membaı olacağına da
ir hic bir kayit ve sarahat mevcut değildir. Böylece, bizde mevcudiyetini intihaptan alan yegâne 
kuvvet teşriî kuvvettir. Ahkâmı esasiye ile muayyen olan salâhiyetleri kullanacakların ne suretle 
taayyün edeceğini tesbit teşkilâtı esasiye kanununa ait olduğundan bu hususta mezkûr kanunda ne 
icabî, ne de selbî bir hüküm mevcut olmamasına göre ahkâmı esasiyemizin hâkimlere müteallik 
mevzuattaki rolü muhtelif sistemleri muhakeme ve tetkike yarayan bazı ana fikirleri telkin etmek
ten ibaret kalır. Nasıl ki muhtelif siyasî rejimler kazaî kuvvetle icraî kuvvet arasında ya pek cüzî 
veya pek büyük ayrılıklar ihdas ederlerse, hâkimlerin seçilme suretlerine mahsus muhtelif usuller 
de kazaî mercilerin ayrıldığı esasına az veya çok yaklaşır. Böylece teşkilât esasiye kanunumuzun 
dayanmış olduğu prensipler, hâkimlerin seçilmeleri için muayyen bir usulün diğerleri haricinde 
kabulünü mecburî kılmaz. Ancak millî hakimiyet prensibinin ihlâl edilmemesi veya sadece bir ka
nun nassı halinde kalmaması için muhtelif salâhiyetleri kullanacakları irae ve tayin edecek merci
lerin kendi mevcudiyetlerini ya doğrudan doğruya veya bilvasıta intihap heyetlerinden almalarr 
icap eder. 

Görülüyor ki siyasî teşkilâtımızın dayanmış olduğu prensiplerden, meşgul olduğumuz meselenin 
halline medar olabilecek unsurlarm istihracı pek te kolay değildir. Gerek kaza kuvvetinin mahiyeti 
ve gerek millî hakimiyet prensibi bazı usullerin tatbik edilmesini istilzam ederse de hiç bir usulün 
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tercihini emir değildir. Mesele, amelî olarak halledilmelidir. Şu veya bu usulün tercihinde na
zara alınacak cihet, adlî kadroyu, ifa edilen vazifenin ieabplarına uygun evsafı haiz olanlardan 
teşkili mümkün kılan, ve bu suretle bilgile mücehhez yüksek seciyeli hâkimlerin yetişmesine en 
müsait olan sistemi bulmaktadır. 

înkilâp devrinin ana kanunları hâkimlere geniş bir takdir hakkı tanımış ve bu sahada fikirlere 
tam bir serbesti bahşeylemiştir. Şeriat devrindeki hükümlere göre geçmişe ait örneklere bağlı 
kalmağa meöbur olan hâkim, bu gün, inkılâp kanunlarının tatbikinde ve yeni hâdiseler (karşısında 
onun ruh ve prensiplerinden mülhem olacak vaziyettedir. Bu itibarla da hâkimlerin yetişme tar
zının ve hatta ruhî haletlerinin bütün kanunların tatbik ve verim kabiliyetile olan alâkası tebarüz 
eder. Filvaki yeni hukuk zihniyetini benimsemeyen bir hâkimin elinde, en esaslı hükümler, en 
garip tefsirlere yol â*çar ve böylece kanunun himayesinıi emreylediği müesseselerin bile mevcudiyeti 
tehlikeye düşebilir. 

Diğer taraftan heyeti umumiyesi itibarile lâyihanın teşkilâtı esasiye kanununun (56 ncı madde
sinin mevzu ittihaz eylediği) kanunu mahsusa esas olabilecek mahiyette olmasına çalışılmış ve 
(hhâkimlerin evsaf hukuk ve vezâifile maaş ve muhassasatlarma müteallik hükümler) bir arada top
lanarak değişik hüküm konulmasına lüzum görülmeyen hallerde diğer kanunların hâkimlere şümul-
lendirilen hükümleri tasrih edilmiştir. Bu hususu teyit ve temim maksad iledir ki lâyiahda tasrih 
edilen haller haricinde hâkimlik meslekine mensup olanlar hakkında dahi mıaaşatın tevhit ve tea
dülü kanunu ile diğer malî (kanunların tatbik edileceği ve sıhhî ve ailevî sebeplerden dolayı 
mezuniyet isteyen hâkimler hakkında memurin kanunu hükümlerine göre muamele olunacağı ve 
hâkimler ve müddeiumumiler hakkında da tekaüt kanunu hükümleri tatbik edileceği 18 inci ve 
73 üncü ve 75 inci maddelerde gösterilmiştir. 

Lâyianın bariz vasıflarından bir diğeri de hâkimlerin istiklâli meselesine verilen ehemmiyetin 
derecesidir. Aıhkâımı asasiyemiz meyanmda mühim bir yer tutan bu cihetin katî ve müsbet kai
delere raptı hususuna bilhassa itina edilmiştir. İstiklâli temin edecek kaideler, teminat babı 
başlığı altında toplanmış ve bundan başka diğer bapların tanziminde de bu husus göz önünden 
uzak tutulmamıştır. Teminatların başında azilden masuniyet gelir. (Lâyihada vekâlet emrine alı
namamak ibrasile ifade edilmiştir.) Azilden masuniyet, hâkimi, tatbik ile mükellef olduğu kanun
ların üstünde addetmek ve mesleki kusurları da olsa her hal ve takdirde onu mevkiinden ayı
ramamak şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu imtiyaz, teşkilâtı esasiye kanunumuzda da sarahatle zik
redilmiş olduğu veçhile, hâkimlerin kanunen muayyen ahkâm ve usul haricinde vazifelerinden mahrum 
edilememelerini temin eder ki, bu da, netice itibarile her hâkime, ancak vicdanından çıkan sesi dinle
mek ve vazifesinin çizdiği yolda yürümek imkânını bahşeder. Hatta, bunu, hâkimin şahsına hağlı bir 
imtiyaz addetmektense fertlere verilen bir teminat şeklinde telâkki etmek daha doğru olur. Çünkü, 
fertler hâkimin, ne korku, ne de hatır saikasile hüküm verecek vaziyette kalmayacağından ve bütün 
kanunların mülıem olduğu prensiplerini, kanunun emrettiği şekilde tatbik edileceğinden emin 
olmalıdırlar ki mahkemeye ve onun kararlarına tam bir itimat besleyebilsinler. Lâyihada bunun
la da iktifa edilmiş değildir. Hâkimlik teminatını kazananların tekaüt kanunu hükümleri haricinde 
tekaüde sevkolunamayacağı; muvafakatleri olmaksızın (terfian dahi olsa) mevki ve mertebeleri de
ğiştirilemeyeceği, bir mahkemenin ilgası veya kadrosunun tenkisi sebeplerine müstenit olsa bile maaş
larından mahrum edilemeyeceği hakkında hükümler de konulmuştur. 

Umumî hatları yukarıda arzedilen bu lâyihanın tanziminde, heyeti umumiyesi itibarile 30 bi
rinci kânun 1923 tarih ve 2786 numaralı İtalya ( Mahkemeler teşkilâtı ve hâkimler kanunu ) esas 
tutulmuş ve icap ettikçe mezkûr kanunu tadil eden 17 nisan ve 12 mayıs 1930 tarih ve 421 ve 663 nu
maralı ve 5 haziran 1933 tarih ve 557 numaralı kanun ve kararnamelere ve lâyihanın umumî insicam 
ve ahengine uyduğu derecede de Almanya ve Fransaıım hâkimlere müteallik akamı mevzuasına mü
racaat edilmiştir. Bununla beraber içtimaî bünyemizin icapları ve hakikî ihtiyaçlarımız daima göz 
önünde tutulmuş ve ayrıca hukuk fakültelerinin verimi, şimdiki hâkimler kadrosu, yeni teşki
lâtın hedef tuttuğu gaye, ve buna erişmek çare ve vasıtaları esaslı tetkiklerden geçirilmiştir. Bu 
tetkikat cümlesinden olmak üzere genç hukukçuları mesleke çekmek ve onları, idealile yoğu-
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ruİdukları, Cumhuriyet rejimine yaraşacak bir tarzda yetiştirmek usulleri üzerinde uzun uzadıya 
durulmuştur. 

Bu iıedefe vusulü temin edecek vasıtalardan, lâyihada t ©sis edilen namzetlik devresine ve hâ
kimlerin terfi ve terakkilerini tanzime esas tutulan usule ait hükümler ilk safta yer alır. 

Namzetlik 

Hâkimlik ve müddeiumumilik meslekine intisap etmek isteyenlerin tâbi olacakları namzetlik dev
resi için iki şekil tasavvur edilebilir. A - Tecrübe devresinin bir avukat nezdinde ve onunla birlikte 
çalışmak suretile geçirilmesi, B - Stajın mıahkemelerle müddeiumumiliklerde yaptırırlması. Her iki 
şeklinde kendine mahsus faideieri ve tereiha şayan cihetleri vardır. Adlî hayatta, faal rol alacak 
bütün gençlerin, hâkim,, müddeiumumi ve avukat namzetlerinin, hep birlikte've ayni işlerle uğ
raşmak suretile meslekî melekeyi edinmeleri, seciyelerini beraberce yoğurmaları ve hâkim namzetle
rinin de hakikî hayatla daha yakından temasta bulunmaları baroda yapılacak stajın cazip tarafla
rıdır. Buna mukabil bu usulün tercih edilmemesini icap ettiren sebeplerin başında stajın ciddî bir 
surette yapılıp yapılmadığını filî ve esaslı bir murakabeye tâbi tutmak imkânsızlığı gelir. Bun
dan başka namzetin seciyesi hakkında müsbet malûmat edinebilmek noktasından ve mahkeme ile bütün 
cüzilerinde ve müddeiumumiliklerde işlerin yürüyüş tarzını yakından takip eylemek cihetinden 
mahkemelerdeki stajın üstünlüğü inkâr edilemez. Bu sebepledir ki lâyihada olduğu gibi teşkilâtla
rından istifade edilen Devletlerin de büyük ekseriyetinde staj devresinin mahkemelerle müd
deiumumiliklerde geçirilmesi esası tercihe şayan görülmüştür. Gerçi adlî teşkilâtı (her yerde tak
dir ve gıpta ile anılmakta olan İngilterede hâkimler münhasıran baroda temayüz etmiş avukat
lar arasından seçilegekaekte ise de, hâkimliği bir meslek gayesi addeden o teşkilât bu noktadan 
adlî teşkilâtımızla mukayese edilemez. Filvaki İngiliz müesseseleri hakkında esaslı tetkikler yap
mış olan muharrirler; hâkimlerin 18 - 35 sene bilfiil avukatlık yapmış olanlar arasından intihap 
edilmekte olduklarını kaydeylemektedirler. 

Namzetlik devresi itibarile en ziyade dikkatle tetkika şayan hükümleri ihtiva eden kanun 
hiç şüphesizki Alman kanunudur. Almanyayı teşkil eden Devletlerin kâffesine şamil kaideler 
koyan adlî teşkilât kanunu, namzetlerin mahkemelerle 'müddeiumumiliklerde ve bir avukat nez
dinde asgarî üç sene müddetle staj görmelerini âmirdir. Bu, umumî kaidedir. Birlikteki her 
Devlet stajın teferruatım tanzimde, müddeti artırmada tamamen sanbesttir. Filiyatta, stajın 
sureti icrası noktasından hır çok farklar mevcut olmakla beraber ıbu Devletlerin hemen kâf-
fesi namzetlik devresini en küçük teferruata varıncaya kadar itina ile tanzim etmeye büyük 
bir ehemmiyet atfetmişlerdir. Meselâ Prusyada staj müddeti dört senedir. Namzet, (Keferen-
dar) ıbu müddetin dokuz ayını (Amesgricht) sulh mahkemesinde, 12 ayını (Landsgricht) vilâyet 
mahkemesinde, 6 ayım ıbir avukat nezdinde, 4 ayını müddeiumumilikte, 9 ayını yine (Aımts) 
mahkemesinde ve mütebaki müddeti de istinaf mahkemesinde geçirmekle mükelleftir. Stajın 
her kısmında mahkeme reisi istinaf reisine hir rapor verir. Namzet, adlî hayatın hemen 'bütün 
muamelelerine alıştırılır. Diğer Devletlerde ezcümle Avusturya, Fransa ve İspanyada namzet
lik müddeti iki ile dört sene arasında değişir. 

Lâyihanın hirinci maddesi namzetlik devresini geçirip ehliyetini isıbat etmedikçe hie kimse
nin hâkimlik veya müddeiumumilik meslekine kabul olunmayacağını natıktır. 

76 neı maddenin 20 sene avukatlık veya 15 sene hukuk ilimlerinde müderrislik etmiş olanların 
doğrudan doğruya ikinci veya üçüncü sınıflar dahilinde bir vazifeye kabul olunabilecekleri hak
kında ihtiva eylediği hüküm, bu esasın bir istisnasını teşkil eder. Bundan başka Türkiye •hukuk fa
kültelerinin birinden hukukî bir mevzu üzerine doktor unvan ve şehadetnamesini alanlar veya Tür
kiye hukuk fakültelerinin birinden çıkmakla beraber ingilizce, almanca, fransızca, italyanca lisanla
rından birile ders okutulan memleketler hukuk fakültelerinin birinden çıkanlar için namzetlik 
müddeti bir senedir. (M. 17). 

Umumî esaslar meyanında arzedilmiş olduğu veçhile hâkimlik mesleki müddeiumumilik mes
lekinden ayrı bir teşekkül halinde derpiş edilmiş olmakla beraber namzetlik devresi için bu yolda 
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bir ayrılık gözetmeyi mucip bdr sebep görülememiş, mesleklerin muavinlik sınıfından itibaren ta
ayyün ve tahassüs etmesi ciheti iltizâm edilmişti. Filvaki namzetlik bir tecrübe devresi olmasma 
göre işlerin görülüş tarzı hakkında her iki meslek müntesâplerinden aranacak bilgi, mahiyet itiba-
rile ayn va#Eflar aarzetmez. 

Namzetliğe.kabul ©Ilınabilmek için aranılan şartlar memurlardan aranılanlardan fazlasını ihti
va eylemektedir. Hâkimliğe namzet olanları seçmede gösterilecek takayyüdün ehemmiyetinden 
umumî esaslar raeyanında bahsedilmiştir. (Madde - 3) Hâkimlerin kanunen muayyen vezaiften îbaş-
ka umumî ve'hususî hiç h i r vazife deruhde edemeyecekleri teşkilâtı esasiye kanununda (Madde - 57) 
sarahaten münderiç bulunduğundan ha; husus ile ayni kanunun 92 inci maddesi hükmünün lâyihada ay
rıca teyidi cihetine gidilmemiştir. Namzetliğe kabul olunanlar stajlarını kısmen mahkemelerde ve 
kısmen raüddei umumiliklerde yapmak mecburiyetindedirler. Namzetler nezdlerinde vazife gördük
leri âmirlerin murakabesi altında ve vekâletin çizeceği program dahilinde tecrübe görürler. Kendi
lerine tevdi olunacak tetkikatı, ceza ve hukuk işlerinde zabıt kâtipliği vazifesini yaparlar, icra me
murlarına yardım ve vekâlet ederler. Namzetler, kâtiplik vazifesini muvazzaf olarak ifa ederler. 
Bundan başka kendilerine tevdi olunan işlerden dolayı asıl vazife sahibi gibi mesul sayılırlar. 5 in
ci maddenin ihtiva eylemekte olduğu bu hüküm namzetliğe ait vazifelerin ciddiyet ve itina ile gö
rülmesine yardım edecektir. Namzetler müçtemi hâkim bulunan merkezlerde, müzakerede hazır bu
lundurulabilirler. Velhasıl Adliye cihazını her krsmmda işlerin yürüyüş tarzını öğrenirler. İki se
ne süren staj müddetinee kaza hakkını haiz olmadıkları cihetle tecrübelerini iş sahipleri zararına ve 
kendilerini de müşkül vaziyete koyacak şekilde yapmış olmazlar. 

Namzetlik müddetini bitirmiş olanlar ilk önce seciye ve ahlâkça tetkike tâbi tutulurlar. Bu 
tetkikte aranılacak evsaf üçüncü maddede hal ve siyrete müteallik konulan şartların aynidir. Hal 
ve siretce kabule mâni hali görülenlerin Adliye vekâieticne namzetliklerine nihayet verilir. Bun
lar bir daha namzetliğe kabul olunamazlar. (Madde 6). Namzetlik devresini muavinlik imtihanı 
takip eder. îmtihan Adliye vekilince üçü yüksek dereceli hâkimlerden ve ikisi hukuk fakülte
leri profesörlerinden olmak üzere seçilecek heyet huzurunda ve her senenin birinci teşrininde An-
kaırada yapılır.. • • 

imtihanlar tahrirî ve şifahî olur. Tahrirî imtihanlarda hukuku medeniye, ticaret ve ceza kanu
nu ile hukuk ve ceza muhakeme usullerinden ve hukıiku idareden tatbik kabiliyeti meydana ko
yacak surette birer mevzu verilir. Şifahî imtihanlar,, tahrirî imtihanın yapıldığı maddeler hakkında 
meri olan kanunlara vukufun derecesini anlamak için yapılır. İmtihan maddeleri namzetlerin amelî 
bilgileri nazara alınmak suretile tertip edilmiştir. İmtihanda onda altıdan ve imtihanların heyeti 
mecmuasından vasatı olacak onda yediden yukarı numara alanlar muvinliğe ehliyet kazanmış olur
lar. İmtihanda ehliyet gösteremeyenlere veya sabit mazeretine binaen imtihanlara giremeyenlere 
iki imtihana tekrar girebilmek imkânı verilmesi münasip görülmüş ancak taliklerin tevali etmesine 
mâni olacak hükümler ikonuimuştur. 

Her halde namzetliğe kabul tarihinden itibaren heşinci sene nihayetmdeki imtihana gireme
yen veya hu imtihanda da ımıvaffak olamayanlar namzetlikten çıkarılırlar. Bu- suretle iki defa 
mazeret, iki defa da ımuvaffakiyetsizlik birleştiği takdirde girilebilecek imtihan adedi dörde 
baliğ olur (Madde 11). 

İmtihan komisyonu her namzedin imtihanda kazandığı numaralara göre tayin olunacak eh
liyet derecesini gösterir Mrer ımazibata yaparak imtihan evrakile beraber Zat işleri müdürlü
ğüne verir. Zat işleri müdürlüğü bu mazbataları namzedin şahsî dosyasile hirfâkte ayırma mec
lisine tevdi eder. Ayırma meclisi her namzedin imtihanda ve mektep şehadetnamesinde kazan
dığı derece ile namzetlik esnasında gösterdiği filî kabiliyet deresine ve hal ve sireti hakkın
da toplaman malûmata bakarak tayin edilecek dereceye ıgöre emsali arasındaki mertebesini 
tayin ve en yüksek liyakat kazananlar en başta olmak üzere sırasile bir defter tanzim ve tas
dik eyler. 

Muavinlik sınıfındaki münhallere ıbu deftere ismi geçenler tayin olunur. Böylece hâkimlik 
ve müddeiumumilik mesleklerinin ilk merhalesini teşkil eden muavinlik sınıfına geçmeğe ehil 
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olanları yüksek dereceli hâkimlerle vekâlet müdürlerinden müteşekkil bir heyet tamamen mad
dî ve muayyen esaslara dayanarak seçmektedir. Filî kabiliyetle hal ve siret derecesine mü
tedair malûmatın her namzedin vazife gördüğü mahkeme birinci hâkimi ve müddeiumumisi ta
rafından istihdam olunduğu daire âmirlerinden alınacak müdellel mütalealara müstenit takrir
ler mündericatmdan ve Adliye müfettişlerinin raporlarından alınacağı hakkındaki hüküm bu 
çeşit malûmatın da müsbet ve muayyen membalarından toplanmasını istihdaf eylemektedir. 

İhtisas ayrılığı muavinlik sınıfından başlar. Muavinliğe hak kazananlar hâkimlik veya müd
deiumumilik mesleklerinden hangisinde ihtisas arzusunda bulunduklarını vekâlete bildirirler. 
Ayırma meclisince dahi gerek imtihanda ve gerek namzetlik devresinde gösterilen kudret ve 
kabiliyetin mahiyet ve hususiyetine göre namzedin hangi meslekte daha fazla istidadı görüldü
ğü ismi hizasına yazılır. İmtihanda ehliyet gösterenlere muavinlik sınıfındaki münhallere ta
yin olununcaya kadar vekâletçe lüzum görülerek yerlerde o sınıftaki vazifeler (Sorgu hâkim
liği, hâkim muavinliği, ağır ceza mahkemesi aza muavinliği, Cumhuriyet müddeiumumiliği 
muavinliği, icra memurluğu vazifeleri) gördürülebilir. İnhilâl vukubuldukça tayin icra edile
ceğine göre bu işlerin vekâleten veya asile yardımcı sıfatile gördürüleceği tabiidir. 

Hâkimlikte yükselme şart ve usulleri 

Hâkimliğin bir derecesinden diğerine terfide esas tutulabilecek usullerden ilk hatıra geleni kıdem 
usulüdür. Derecelerde vukubulacak boşlukları bir derece aşağıda bulunanların en kıdemlilerile doldur
mak cihetini iltizam basit ve bu itibarla da tcreiha şayan görülebilir. Ancak cihazın iyi işlemesini 
münhasıran bu esastan beklemek müşküldür. Eıı mühim vazifelerin en çok sene toplayanlara ve sa
dece bu sebeple verilmesinde ve meselâ Temyiz reisliklerinin münhasıran hâkimlerin en kıdemlilerine 
tevcihinde her hal ve takdirde isabet bulunduğu iddia edilmez. 

Bu sistemin, kabiliyet, çalışkanlık ve ehliyet gibi unsurlar nazarı dikkate alınmaksızın umumî ve 
mutlak bir surette tatbikinin iyi neticeler vermeyeceği aşikârdır. Oünkü onunla muayyen bir vazi
feye en liyakatlisi değil, fakat en eski olanı tercih edilir. En eski olmak o yer için her halde en liya
katli olmağı icap ettirmez. Bu böyle olmakla beraber, kıdemi ehliyetin bir karinesi olarak kabul 
etmek doğru olur. On sene hâkimlik etmiş bir zat hâkimliğin ilk senelerinde olandan, hiç şüphesiz 
daha tecrübelidir. Meslekte tecrübeye verilen ehemmiyet umumî esaslar meyanında izah edilmiştir. 
Bu sebepledir ki bir dereceden öbür dereceye terfide kıdem ve liyakat esasları memzuç bir halde 
kabul edilmiştir. Bu sistem muhtelif şekillerde Almanya, Fransa ve İtalyada tatbik edilendir. Mük
tesep tecrübenin terfi a hak bahşetmesi esası zarurî olarak diğer bir esası doğurur. Bir dereceye 
terfi için onun altındaki derecede muayyen bir müddet bulunmak mecburiyeti, her derecede geçi
rilmesi şart konulan iki senelik müddetin sebebi vazı budur. 

Hâkimlerin liyakat ve ehliyet derecelerinin tayininde kaza vazifesinin mahiyetine uygun bir 
kıstasın kabulüne ve bu suretle terfilerde şahsî ve indî takdirlere yer verilmemesi hususuna bilhassa iti
na edilmiştir. Mahkemelerden sadır olan hükümlerin kanuna uygun olup olmadığını tetkik, Temyiz 
mahkemesine ait olduğuna göre her hâkimin vazifesindeki muvaffakiyet derecesi'ilk önce temyiz 
olunan kararlarının nakız ve tasdik miktarile taayyün eder. Ancak kararlan böyle bir tetkike tâ
bi tutulan hâkimin her sene kaç işe vazıyet edip bunlardan ne miktarını intaç eylediğini de göz 
önünde tutmak lâzımdır. Filvaki bu hususların mukayeseli bir surette tetkiki iledir kî her hâkimin 
bilgi ve çalışkanlık derecesi hakkında doğru malûmat edinmek imkânı hâsıl olur. Bu usule tatbik 
kabiliyeti verebilmek için ayırma meclisi umumî heyeti her toplanış senesi başında Temyiz mahke
mesinin bir evvelki sene zarfında tetkik eylediği işlere göre nakız ve tasdik yekûnlarının biıribi-
rine olan nisbetini nazara alarak hâkimlerin ehliyet derecelerini tayine esas olacak nisbetleri baş
lıca üç hat dahilinde tesbit ve bir sene müddetle muteber olmak üzere ilân eder. Bu hatlerin bi
rincisi terfia hak kazanmış olmak için erişilmesi zarurî olan ehliyet derecesini ve üçüncüsü terci-
han terfia lâyık hâkimlerin ehliyet derecesini tayine medar olacak nisbetleri gösterir. İkinci hat 
bütün hâkimlerin vasatî liyakat derecesine tekabül eder, ayni zamanda her hâkime bir senede 
gelen iş adedile bunun ne miktarının intaç edildiği nazara alınır. Bu esas, terfi makanianıasının, 
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tabiî* caiz- ise, belkemiğini teşkil e3er. Diğer kanalardan toplanan malûmat ve ve#aik her hâ-
Mmür terfi defteriadeki «rasmı taytee yârayaeak tamamlayıcı jBttsuıîar mahiyetBjBdedir. Bu itibar
la Temyiz mahkemesince teiMkıedikıı ilerine naaarau t«MKRk ve nakız nisbetlerhıde asgarî eh
liyet derecesini kazanamayanlar dîğbr şartla» haiz ofealaf bfle terfia lâyık görülemezler. Hâkimle
rin terfSerinde tatbik edilen bil £lçü mahkemelerin mahkemeler tarafendan murakabesi esesma 
ve kaza vazifesinin teaplarma «n uygun olanıdır. Bundan başka, hâMmler de terfi ve teraMrile-
rinde idarei adliyenin mühim iki meselesile doğrudan doğruya alâkalandırılmış bulunmaktadırlar. 

Münhal hâkimliklere terfi defterindeki sıraya göre önce gelen önce tayin olunur. Bu usule göre 
her hâkim terfi ve tefeyyttzünü sadece kendi bilgi ve çalışmasından beklemek vaziyetindedir. Ta-
mamile müsbet ve nutddî esaslara istinat ettirilen ehliyet tasniflerinde tereihan yükselebilmek için 
tek çare ehliyet ve liyakatçe yüJ&eimekfJr. 

¥tfMii!fc saltesîfifc intikal ettirildiği takdirde adlî teşkilâta yeni bir ruh verecek olan bu kanun lft 
yîhası, Ttferk a^iyecüerini Cumhuriyet rejiminin feyizli eserlerinden birine daha ulaştıra»» eia-
cagîttı üttıit etmekteyim. 

AdBy* veMM 

Adliye encümeni macbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 59 
Esas N&. 1/10S3 

M'VI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Adliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
22 - T -1934 tarih ve 6/1513 sayılı tezkeresile 
Adliye encümenine havale olunan hâkimler ka
nunu lâyihası Adliye vekili. Şükrü Saraçoğlu Be
yin huzurile tetkik olundu: 

Türkiye inkılâbmın, içtimaî hayatımızda bir 
zaruret olarak telâkki ettiği muasır hukuk pren
siplerinin almnıasmı ilk iş edinerek 1929 sene
sinde Türk ceza kanunundan başlayarak sıra ile 
kanunu medenî, borçlar kanunu ve ticaret ka
nununu tedvin ve meriyet mevkiine koymuş ve 
bu arada hukuk usulü muhakemeleri kanunu da 
neşredilmişti. Bunlardan başka ceza muhakeme
leri usulü kanunu ile icra ve iflâs kanunu ve ti
caret kanununun deniz ticaretine müteallik bu
lunan hükümlerini ihtiva eden bir kanun dahi 
1929 tarihinde neşrolunmuştu. 

İçtimaî münasebetlerin gerek şahsî hususlar
da ve gerek amme hukukuna taallûk eden mesa-
ilde kanunî mevzuatımızın eski ahkâmdan ta
mamen sıyrılmış olması lüzumu izahtan müs
tağni olmakla beraber yalnız adlî mevzuatın 

d^ğiştirilmesile adaletin tevzii emrinde bekle
nen semerelerin hemen istihsali mümkün olama
yacağı da aşikâr bir hakikattir. 

Kanunî mevzuatın yeni nazariyelere müste
nit hükümleri havi olması ne derece, lüzumlu ise 
tatbikat sahasında bu hükümlerin içtimaî muhi
timizle kabiliyet ve hususiyetlerimizle tam 'bir 
intibah temin etmesi için de tedvini şurasında ka
nunlar hakkında gösterilen ihtimam nisbetâade 
tatbik sabasma geçtikten senra bu bakımdan key
fiyetin takibi zaruridir. Bu cümleden olarak icra 
ve iflâs Igaıunu ilamsız takip usullerile alacakla
rın istifası emrinde muhtelif tarzları gösteren en 
muntazam İsviçre kanunundan iktibas edilerek 
neşrolunduğu halde tatbikat mevkiine girince 
umulan iyi neticeleri tam bir surette temin etme
diği görülmekle kanunun ana hatları ve esaslı 
prensipleri mahfuz bulundurulmak şartile yeni
den bir icra ve iflâs kanunu tanzim edilmek mec
buriyeti hâsıl olmuştur. 

Adli mevzuatımızın kendisinden beklenen fay
dalı neticeleri vermesi için aranacak diğer bir mü-



him nokta da; bu kanunları tatbik edecek olanla
rın kudret ve ehliyet sahibi bulunmaları ve ayni 
zamanda hâkimlerde ehemmiyetle aranacak olan 
seciye, metanet ve doğruluk gibi hasletleri ha
iz olmalarıdır. Adaleti halk arasında tevzi etmek 
vazifesini üzerlerine alacak olan hâkimlerin mes-
kke alınırken yukan da işaret edilen vasıflarla 
mücehhez bulundukları hakkile takdir ve tetkik 
olunduktan sonra istikballeri noktasından bu mes
lekte feyiz göreceklerine mutmain olmaları ve ter
fi ve terakkilerinin de bu yüksek mülâhazalara 
dayanan esaslara göre tanzim edilmiş bulunması 
lâzımdır. 

Teşkilâtı esasiye kanunumuz mahkemelerin is
tiklâlini kayit ve tesbit eden 56 ncı maddesinde 
hâkimlerin evsafı, hukuku vezaifi, maaş ve mu-
hassasatları ve nasıp ve azillerinin mahsus ka
nunla tayin olunacağını açık olarak göstermiştir. 

766 numaralı bu gün meri olan hâkimler ka
nunu teşkilâtı esasiye kanununun bu hükmünü ye
rine getirmiş olmakla beraber tatbikatta görülen 
tecrübeler bu kanunu değiştirmek mecburiyeti ver
diğine kanaat getirmiştir. 

Mahzurlu ve hatalı olmak değil, umulduğu ka
dar faide vermeyen her şeyi ilmin, usulün ve ih
tiyacın icaplarına göre tadil ve ıslâh etmek inkı
lâbımızın yüksek düstûr ve şiarlarından olduğun
dan hâkimler kanununda da hâkimliği adaletin 
tevziinde ve hakkın ihkakında itimada şayan bir 
meslek haline sokmak ve gençlerimize bu meslekin 
istikballerinden kati ümit verici olduğunu anlat
mak bu yeni kanun lâyihasının tanziminde en bü
yük âmil saymak lâzrmgelir. Bunun için de yal
nız Hukuk fakültelerinden diplomalı olmanın kâ
fi görülmeyip hâkimlik teminatı kendilerine veri
linceye kadar sılkr bir kontrol altmda onları ye
tiştirmek usulleri yeni yapılan lâyihada taikip 
edilen ehemmiyetli noktalan teşkil etmektedir. 

istitrat kaJbilinden bir cihetin kayit ve işa
ret olunması lâzımdır iki o da Millî Hükümetin 
ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu zamanında 
Adliye cihazını da elimizde bulunan vesait ile 
mahkemeler teşkil etmek ve bir an bile idamesi 
yüksek gayelerimize tetabuk etmeyen eski teşki
lâtı ortadan kaldınmak zaruretile karşılanımıştır. 
Bu suretle başlayan yeni teşkil âtımızı mevcut 
unsurlarla idare etmeğe mecbur kalındığıma 
göre neşredilmiş olan kanun filiyat sahasına in

tikali maddeten mümikün olmayan bir takını na
zariyeleri yazıp toplamaktan başka işe yaramaz-
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di; halbuki o zamandan bu güne kadar memle
kette iki hukuk fakültesinin hâlkimlik meslekine 
yeni unsurlar yetiştirmesi ve bunlaraı hukuk il
minde asrî ve mütekâmil usul ve prensiplere vâ
kıf buluıiımalan bu mesleikin daha muntazam 
bir hale konması imkânını temin ettiğinden yeni 
lâyihanın değiştirilmesi zamanı hulul etmiş ol
duğu hakkile teslim olunabilir. 

Mevzuatımız arasunda henüz bir kanun hali
ne girmeyen adlî teşkilâtımızın mühim bir mev
kii olduğu açık bir hakikattir. Her ne ıkadar ge
çen sene Hükümetçe adliye teşkilâtı hakkında 
bir lâyiha hazırlanarak Büyük Meclise sevk ve 
encümenimize de havale edilmiş ise de müzake
resine başlanıp bir müddet sonra bırakılmış olan 
bu lâyihanın kanuniyet iktisap etmesi halinde 
hemen tatbik sahasına geçemeyeceğinin başta'büt
çe darlığı olmak üzere bir ta*krm sebepleri oldu
ğundan teşkilâtın katı olarak tayininden sonra 
bu teşkilât ile ahenkli bir hâkimler kanunu tan
zim edilmesi 'muvafık olup olmayacağı tetkik ve 
münakaşaya mevzu olacak bir keyfiyettir. Nite
kim encümenimiz bu lâyihayı tetkike başlarken 
bu nolkta üzerinde uzun baylu müzakere ve mü
nakaşalarda bulunmuştur. Bunların neticesinde 
hâsıl ettiği kanaat şöylece ifade edilebilir: 

Bir adliye teşkilâtı vücude getirilmesi lüzu
mu katî olarak kabul olunmuş ve istidlal edilen 
kanaatlere göre zamanı hakkında bazı görüş 
ve düşünüş farkları olmakla beraber istinaf 
mahkemeleri teşkil edilmesinin icap edeceği de 
teslim edilmiş olmakla beraber bu mütalealar 
hâkimlik meslekini ıslah ve tanzim edici olan 
bu lâyihanın teşkilâttan beklenen faydalardan 
daha üstün menfaatler temin edeceği kanaatine 
varılmıştır. îleride adliye teşkilâtı tesbit olunur 
ve arada istinaf mahkemeleri vücude getirilirse 
hâkimler kanununda bu mahkemeler için icap 
eden hükümlerin ilâvesi pek basit ve kolay bir 
iştir. Fakat hâkimler kanunu lâyihası kabul 
edilerek tatbik sahasına geçerse istikbalin hâ
kimlerini kendilerinden 'beklenen faydaları te
min edecek ilmî kudret ve ahlâkî seciyede ye
tiştirmek için düşünülen tedbirlere şimdiden 
başlanacağından bu lâyihanın müstacelen tetki
kin a encümen karar vermiştir. 

Hükümetçe tanzim edilmiş olan esbabı mu
cibe lâyihasında kanunun esaslı noktaları hak
kında ilmî tetkiklere müstenit ve bir çok Dev
letlerde cari hâkimlerin tayinine mütedair sis-
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temlerin mukayesesini gösteren kıymetli müt;ı-
lealar vardır. Bunlardan başka lâyihanın tertip 
ve tasnif şekillerine göre maddeleri taallûk eden 
izahlar da mevcuttur. 

Encümenimiz kanunun tetkikina baslarken 
yukarıda hulâsa edilen mütalealara tnmamile 
mutabık olan Hükümetin esbabı mucibe lâyiha
sına iştirak etmiş ve lâyihayı esas itibarile ka
bul ve tasvip eylemiştir. 

Hâkimler kanunu lâyihası yedi baba ayrıla
rak 146 maddeden ibaret olmak üzere tanzim 
edilmiş olup encümence yapılan tetkik ve mü
zakere neticesinde bir çoğu henüz müteşekkil 
bulunmayan istinaf mahkemelerinden bahis bu
lunan hükümlere ait olmak üzere 15 madde tay-
yeîunarak ayni taksim ve tasnif dairesinde lâyi
ha, 131 madde olarak tesbit ve sebepleri aşağıda 
izah edilecek bazr değişiklikler yapılmıştır. 

Birinci bap - îki faslı muhtevi olan birinci 
bap namzetlik evsafından ve namzetlikten mua
vinliğe geçme şartlarından bahis bulunmakta
dır. 

Hukuk fakülteleri mezunlarının iki sene' 
müddetle namzet olarak mahkeme ve müddeiu
mumilik kâtipliklerinde, icra dairelerinde çalış
tırılmaları ve mahkemelerin müzakerelerinde 
hazır bulundurulmaları ve icra memurları ile 
sorgu hâkimlerinB yardımda /bulundurulmaları 
hâkimlik ve müddeiumumilik meslekleri için 
bu namzetlerin ciddî esaslı 'bir staj görerek ye
tiştirilmeleri hakkında lâyihada konmuş olan 
usuller encümence pek isabetli 'bir tedbir ola
rak kabul edilmiştir. 

Namzetliğe kabul edilme şartları arasında 
Mülkiye mektebi mezunlarının Hukuk fakülte
si programlarına göre noksan kalan dersler
den imtihan vererek hukuk mezrum salâhiye
tini iktisap etmeleri muvafık görülmüştür. 

Diğer şartlar arasında şeref ve haysiyeti 
ihlâl etmeyen cürümlerden namzetliğe kabule 
mâni olmanın bir aydan üç aya çıkarılması
nı encümen tensip etmiştir. Meslekin hususiyet
lerine göre yazılan tarzdaki mahkûmiyetlerin 
kabule mâni sayılması için bu baptaki şartın 
ağır "olması noktasında Hükümetin mülâhazası 
encümence de kabul edilmişse de yukarıda 
işaret edildiği üzere bir ay mahkûmiyetin pek 
ağır olacağı mülâhaza edilmiştir. 

Alınacak namzetlerin miktarından fazla 
talip'bulunduğu halde diploma derecesinin ter

cihe sebep olması keyfiyetinden başka müsa
vat halinde teklif olunan lâyihada müsabaka 
imtihanı yapılması encümence muvafık görül-
meyerek founun yerine kura çekilmesi esası 
kabul olunmuştur. 

Namzetlere ait lâyihadaki diğer hükümler 
olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Namzetlik müddetini 'bitirdikten sonra se
ciye ve ahlâk noktasından da yapılan tetkik
ler neticesinde kabule mâni bir hal görül-, 
mezse muavinliğe geçmek için yazı ile hır im
tihana tâbi tutulmaları ve bunda muvaffak 
olanların nazarî bilgilerinin tatbik sahasındaki 
vukuf dereceleri anlaşılmak üzere bir de şi
fahî olarak imtihan vermeleri esası çok fay
dalı »bir hüküm olduğuna encümen kanaat et
miş ve bu fasılda imtihan heyetinin kimlerden 
terekküp edeceğine ait olan maddeyi değiş
tirerek imtihan heyeti arasına bir de avukat 
alınmasını münasip bulmuştur. 

Bu fasıl içinde muavinlik imtihanına kabul 
edileceklerin ilânına dair olan 8 inci madde 
vekâletin icraatına taallûk eden bir muamele 
olduğundan aynca hir hüküm olarak yazılma
sına lüzum görülmeyip bu sebepten madde 
tayyMilmiştir. 

16 nci maddeye kadar devam eden hüküm
lerde esaslı bir değişiklik yapılmamıştır. 

İkinci hap dört fasla ayrılmış olan ve 56 nci 
maddeye kadar devam eden bu bap hâkim
lik ve müddeiumumilik mesleklerile bu mes
leki ?rin ayrıldığı sınıflara ayırma şart ve 
usullerinden ve bu işleri yapacak ayırma meclis
lerinin ve ayırma umumî heyetinin vazifelerinden 
bahsetmektedir. 

Bu kısımda lâyihanın en mühim hükmü Adli
ye işlerini hâkimlik ve müddeiumumilik olarak 
iki meslek halinde göstermesidir. 766 numaralı 
meri olan hâkimler kanununda bu husus birbirine 
karıştırılmış olduğundan mevcut ana ve usul ka
nunlarına göre hâkimlikle müddeiumumiliğin ay
rı birer meslek halinde tebarüz ettirilmesinin çok 
lüzumlu olduğu tatbikat ve muamelât itibarile de 
anlaşılmış bîr hakikattir. Hâkimlerin istiklâl ve 
bitarafüsi hakkında teşkilâtı esasiye kanununun 
âmir bulunduğu hükümleri hâkimler kanunu ile 
d" teyit etmek ne kadar zarurî ise müddei umu
milerin Adliye vekâletine karşı idarî bağlılıkları
nın açrkça gösterilmesi ayni ehemmiyetle lüzum
ludur.' Esasen amme davası açmak içİBr Adliye 
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vekillerinin müddeiumumiliğe emir verebilecek
lerinin kanunda yer tutması müddeiumumilikle 
hâkimliği ayrı birer meslek sayılmasını icap ettir
mektedir. Şu kadar ki bu lâyihanın ait olduğu 
maddelerinde Adliye vekilliğinin müddeiumumiler 
üzerindeki nezaret ve âmiriyet hakkı bu meslek
te bulunanların kanunî takiplerden sonra yapı
lacak ilk ve son tahkiklerden edinecekleri kana
at üzerine dermeyan edecekleri hâdiseler hakkın
daki iddia ve mütalealara müessir olamayacağı 
tabiidir. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik meslekleri nam
zetlikten sonra muavinlik, üçüncü, ikinci ve birin
ci sınıf hâkimlik ve müddeiumumilik olmak üze
re dörder sınıfa ayrılmış ve maaşların tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna mütenazır olarak ala
cakları maaş miktarına göre bu sınıflar için de 
on bir dereceye taksim edilmiştir. 

Encümen en yüksek hâkimliği birinci sınıf 
saymış ve ayni derecedeki muhtelif hâkimlik ve 
müddeiumumiliklerin mertebe namile isim al
masını muvafık görmeyerek bu suretle sınıfların 
numarasını değiştirmiş ve mertebe kayitlerini de 
tayyederek buna bağlı olan 1 ve 2 numaralı cet
velleri bu esaslar dairesinde tanzim etmiştir. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik ayrı birer mes
lek olmakla beraber birinden öbürüne geçilmek 
mümkün olduğu gibi her meslekteki dereceler 
öbürünün muadili tutulmuş olduğu sarahatle 
lâyihada yazılı bulunmuştur. 

Muavinliklerle sınıflarda yüksek dereceye ter
fi için barem kanunu hükmüne mütenazır olarak 
en az iki sene hizmet etmenin kâfi olduğu lâyiha
da beyan olunmuştur ki bununla meri kanunda 
mevcut olup malî kanunlara ahenkli bulunma
yan vaziyetler ortadan kaldırılmıştır. 

Lâyihan m bu kısmında hâkimlerimizin iyi 
yetiştirilmelerine ve netice itbarüe adaletin 
mütehassıs ellerde tevzii gayesine doğru en 
ehemmiyetli bir adım sayılacak olan ihtisas im
tihanının yapılmasına dair olan hükümdür. Her 
iki meslekte yedinci derecede bir vazifeye tayin 
edilebilmek için tafsilâtı maddelerde gösterilen 
şekilde hazırlanacak bir tez üzerine yazı ile ih
tisas imtihanı verilmek şarttır. Bu imtihanların 
ayrıca şifahî olarak yapılması hakkındaki Hü
kümet teklifi fazla bir külfet sayılarak encü
mence kaldırılmıştır. 

Muavinlik sınıfında bulunanların yanlarına 
da çalıştıktan hâkim ve müddeiumumiler tara

fından ahlâkî gidişlerine ve çalışma derecele
rine ve haklarında şikâyet olmuş veya bir takip 
yapılmışsa bunların neticelerine dair Adliye ve
killiğine malûmat vermeleri içifr lâyihaya encü
mence teklifteki esaslar dairesinde madde yazı
larak hüküm konmuştur. 

Hâkimlerin terfilerinde çalişma ve kanuna 
uygun hüküm ve kararlar vermek keyfiyeti 
en esaslı âmillerden olduğundan ellerindeki işin 
ne kadannm intaç edildiği ve hükme bağlanan
larının da kanun yollarına müracaat halinde ne 
kadarının tasdik olunduğu veya bozulduğu da 
lâyihada yazılı şekillere göre kontrol edilerek 
sicillerine kaydedilmesi bu lâyihada açık surette 
tesbit olunmuştur. 

Üçüncü ve ikinci smıf hâkimler hakkında 
ahlâkî gidişlerine ve çalışmalarına müteallik 
raporların mutlak olarak neztlerinde çalıştıkla
rı mafevk hâkim ve müddeiumumiler tarafın
dan muavinler için kabul edilen şekil dairesinde 
muntazaman malûmat ve rapor verilmesi tarzı 
encümence tasvip edilmemiştir. Çünkü bir ağır 
ceza mahkemesi reisinin kaza mmtakası daire
sinde bulunan üçüncü sınıf bir hâkim hakkında 
terfiine esas ittihaz edilecek bahsedilen raporu 
vermeğe salâhiyeti farz ve kabul olunsa o hâ
kimlerin görecekleri işler ağır ceza reisinin bu
lunduğu mahkemeye geleceğinden reisin hâkim
ler üzerinde kendiliğinden bir nüfuz ve tesiri 
olacağı muhakkak bulunmakla hâkimlerin istik
lâlini müteessir edebilecek olan daimî bir salâ
hiyetin bulunması encümence terviç edilme
miştir. 

Terfi için lâyihada tafsil edilen hizmet müd
deti, çalışma tarzı ve ahlâkî gidişi gibi vasıflara 
göre tahakkuk ettikten sonra hâkimler için 
Temyiz birinci reisliği altında ve müddeiumu
miler için de baş müddeiumuminin reisliği 
altında teşekkül edecek ayırma meclisleri müm
taz olarak veya tercihan yahut rterfia lâyık olan
ları üç kısım olarak ayırır. Bunların şart ve 
usulleri maddelerinde yazılı olhp teklifte oldu
ğu gibi kabul edilmiştir. 

Üçüncü bap - 56 ncdan 79 ımcu maddeye ka
dar olan bu bap tayin, terfi, tahvil, mezuniyet 
ve tekaüde ait olarak üç fasla ayrılmıştır. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerine 
ait olarak I ve II numaralı ayırma meclislerin
den ve Ayırma umumî heyetinden verilen karar
lar üzerine terfie ehliyetli olanların defterleri 
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tanzim olunarak Adliye vekilince açık yerlere 
sıra ve derecelerine göre tayinleri yapılarak millî 
iradeye arzolunur. 

Encümen Ayırma meclislerinin esbabı muci-
beli mazbatalarla terfie lâyik olanların defterini 
yaptıktan sonra tayin hususunda teklif lâyiha
sında konulmuş olan ve vazifesi istişarî mütalea 
beyanından ibaret bulunan intihap meclisi na-
mile-bir heyetin teşkilini zait görerek buna ait 
olan fıkrayı kaldırmıştır. 

Terfi ve tayine ait fasılda Temyiz birinci re
isinin îcra Vekilleri Heyeti kararı ile intihap olu
narak memuriyetinin yüksek tasdika arzolunma-
sı bu kanunla kabul edilmiş bir hükümdür. 

Hükümet teklifinin 72 nci maddesi lüzumsuz 
görülmesine ve 74 üncü maddesinin de diğer Devr 
let memurlarından aykırı bir hüküm olmasına 
mebni encümence tayyedilmiştir. 

Hâkimlerle müddeiumumilerin tekaütlük için 
hizmet müddetlerinin umumî hükümlerden ayrı 
olarak 30 sene olması encümenin müzakeresi sı
rasında teklif edilmiş ve 25 senede kazanılan tec
rübeden istifade edilebilecek bir zamanda teka
ütlüklerini kabul etmenin muvafık olmayacağı 
mütaleası dermeyan kılmmışsa da tekaütlük hak
kında umumî hükümlerin cari olması hakkında
ki teklif ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Üçüncü babın son faslında hâkimlikten ad
liye hizmetine geçenler hakkında son vazifelerin
de geçirdikleri müddetin hâkimlik kidemine zam
mı için esaslı mülâhazalara müstenit hükümler 
konmuştur. Bu arada adliye müfettişliklerine 
tayin olunabileceklerin de en az üçüncü sınıf 
hâkim ve müddeiumumiliklerin yedinci derece
sinde bir sene hizmet etmeleri kaydi konarak 
encümence 73 üncü madde olarak lâyihaya bir 
madde konmuştur. 

Dördüncü bap - 79 dan 82 ye kadar devam 
eden bu baptaki hükümler üçüncü smıf hâkim
liğin ihtisas imtihanı vererek yedinci dereceye 
geçmiş olanlara verilen teminattan bahsedilmek
tedir. Bu teminat yalnız hâkimlere ait olup 
yedinci dereceden aşağı derecede bulunan hâ
kimlerle ikinci ve üçüncü smıf müddeiumumi
lerin inzibat meclislerinin mütalealan alınarak 
haysiyet ve itimadı bozacak sebeplerden dolayı 
vekâlet emrine almabilmeleri de meslekî ehem
miyet itibarile kabule şayan görülmüştür. 

Beşinci bap - inzibatî hükümleri ihtiva eden 
bu baf>4ört fasla ayrılmış odup 83 ten 101 inci 

maddeye kadar devam etmektedir. 
Bütün hâkimler üzerinde Adliye vekilinin ne

zaret hakkını haiz olduğu esas olarak kabul edil
miş olup bu salâhiyetin hâkimlerin istiklâline 
dokunur bir mahiyette -olmadığı şüphesiz bu
lunmuş ve ancak Adliye vekili bir hâkim hak
kında bir suretle muttali olacağı isnatlar hak
kında kendilerinden cevap almak üzere nez-
dine çağırabilmesi ve hâkimin de gelmeğe 
mecbur olması maddede tavzih edilmek suretile 
kabul olunan nezaret hakkının mahiyet ve şü
mul derecesi tavzih edilmiş bulunmaktadır. 

Temyiz mahkemesinden başlayarak her yük
sek mahkemenin hâkimler üzerindeki işlerin 
selâmet ve intizamım istihdaf eden maksatlar
la nezaret hakları olduğu ait olan maddesinde 
tesb-it kılınmıştır. 

Müddeiumumilik mesleki hakkında yukarı
da yazılı izahla da ifade olunduğu veçhile 
bütün hu meslek teşkilâtının Adliye vekilinin 
idaresi altında olduğu da tavzih olunmuştur. 
Basmüddeiumumi ile Cumhuriyet müddeiumu
milerinin kendi daireleri muavinleri üzerinde 
nezaret ve murakabe hakkını haiz bulundukla
rı ayrıca tesbit olunmuştur. 

İnzibatî cezalardan bahis bulunan ikinci fa
sıl hükmü bu cezaların nevilerini ve cezalara 
göre bunları tayin edecek mercileri ve alâka
lıların itiraz usul ve şartlarım göstermektedir. 

İnzibatî cezaların Temyiz ikinci reislerin
den müntehap beş zat ile Teftiş heyeti reisi ve 
Ceza işleri müdüründen teşekkül eden bir he
yet tarafından görülmesi ve itirazların Tem
yiz birinci reisi ile başmüddeiumumî ve bütün 
ikinci reislerinden bir heyette tetkiki ve mu-
terizin bizzat veya vekil göndererek müdafa
ada bulunabilmesi için ehemmiyeti nisbetin-
de alâkalılar hakkında da teminatlı bir usul 
olduğundan encümence buna dair olan hü
kümler musip ve muvafık görülmüştür. 

Üçüncü fasılda haysiyet divanı hakkında 
hükümler konmuştur. Vazifeye taallûk etmeyip 
şahsî haysiyetlere dokunan ve meslekin ifa
sını deruhte ettiği vazife icaplarına uymayan 
hareketler hakkında teşkili tarzı maddesinde 
gösterilen haysiyet divanının tasfiye ve istifa
ya davet suretinde karar verilmesi ve hakkın
da şikâyet olunan hâkimin müdafaası sorulması 
bizzat veya vekil göndererek ayrıca müdafaa
da bulunmak gibi teminat yolları kabul edil-
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miş ve divanın aleyhinde itiraz olunamayacak 
kararlarının üçte iki ekseriyetle verilmesi de 
kabul olunmuştur. 

Bu babın dördüncü faslındaki müşterek hü
kümlerde inzibatî noktadan yapılan takibatta 
şikâyet üzerine olupta vaz geçilse bile takibin 
durdurulmayacağı ve böyle hallerde haksızlık 
anlaşılırsa şikâyeti tahkika giden memurun 
masrafının müştekiden tazmin ettirileceği ve 
şikâyet suiniyetle yapıldığı halde ayrıca iftira 
cürmünden dolayı da şikâyetçinin cezalandırıla
cağı maddeye yazılmıştır. 

Altıncı bap - Lâyihanın bu kısmı hâkimlerle 
müddeiumumiler hakkında yapılacak tahkik ve 
takiplerden bahsetmektedir. 

Takibe esas olacak suçun vazifeden doğması 
veya vazife sırasında işlenmiş bulunması hai
lenle bunlar haricinde işlenen şahsî suçların 
takibi usulleri iki fasılda gösterilmekte ve müş
terek hükümler başlığı altında da bir üçüncü 
fasıl bulunmaktadır. 

Temyiz hâkimlerinin aleyhlerinde yapılacak 
takibat muhakemelerinin teşkilâtı esasiye kamu
nu mucibince Divanı âliye ait bulunmasından bu 
fasıllarda bir hüküm konmaya tabiatile (mahal 
görülmemiştir. 

Birinci derece dışında kalan hâkimlerle müd
deiumumilerin vazife ile alâkalı suçlarla şahsî 
suçlan hakkında ağır cezayı müstelzim cürümle
rin hazırlık ve ilk tahkikatının umumî hüküm
lere göre yapılacağından bunlardan gayri hal
lerde takip ve tahkik muameleleri sınıf ve de
recelerine göre bu fasıllarda gösterilen (merciler 
tarafından yapılması ötedenberi mevcut kaide 
ve usuller iktizasından olmakla umumî hüküm
lerden ayrı olan bu hükümler hâkimlik ve 
müddeiumumilik mesleklerinin tabiî icapların-
dandır. 

Vazife ile alâkalı olan haller teftiş sırasında 
veya bir suretle haber alınarak aynca keyfiyet 
tahkik ettirilmekle kanunî takibe değer suç olup 
olmadığı anlaşılabileceğinden ve hazırlık tah
kikatına benzeyen bu muamelede müfettişlerin 
salâhiyetlerini tesbit etmek icap eyleyeceğin
den bu husus encümence münakaşayı mucip ol
muştur. 

Müfettişin tahkikatı kanunî takibi icap edip 
ötmeyeceği Teftiş heyeti reisinin mütaleası ile 
başlayarak vekilliğin havalesi üzerine Ceza işleri 
müdürlüğünce yapılacak tetkikattan sonra Ad

liye vekilinin emir ve iznine bağlı bir muamele 
olduğundan müfettişler hakkında,sorgu hâkimi 
salâhiyetini haiz olmaları teklifi encümence ka
bul edilmemiş ve ancak sübut delillerinin kay
bolmasına mahal kalmamak üzere arama yap
mak ve yeminle ifade etmek ve malûmat topla
mak suretile vazife görmeleri münasip görül
müş ve 115 inci madde bu suretle; 

Yedinci bap - Mahkemelerin ve bunlara bağ
lı dairelerde kullanılan memurların intihap ve 
tayinlerile haklarında icabında yapılacak inzi
batî muamelelerin hâkimler kanununda yer 
tutması lüzumu izaha değmez bir hakikattir. Bu 
sebeple lâyihanın 120 den 128 inciye kadar olan 
dokuz maddesinde buna dair hükümler konmuş 
olup teklif veçhile encümenee aynen kabul edil
miştir. 

Muvakkat madde — Hâkimler kanunu lâyi
hası meriyet mevkiine tam olarak geçinceye ka
dar yapılması zarurî olan muameleler dokuz 
bentten ibaret olan muvakkat maddede yazıl
mıştır. Buradaki hükümler tanzim edilen lâyi
hanın tatbik sahasına intikali için pek ehemmi
yetli işleri göstermektedir. 

Lâyihanın bu senenin kânunuevvelinde meri
yet mevkiine geçmesi son maddelerde gösteril
miştir. Ancak lâyihanın esaslı maddelerinden 
olan ve son yedinci babını teşkil eden hükümle-
rile hâkim ve müddeiumumiler arasında sicil
leri itibarile vazifelerinde kalmalarında fayda 
görülmeyenlerin bu işlerden affi ve tekaüde 
şevkleri veya başka adlî hizmetlerde kullanıl
maları salâhiyetini veren muvakkat maddenin 
birinci bendile meri kanuna göre tefrik encü
menlerince terfia müstehik addedilip te malî ka
nunlara göre terfi edemeyen veya açık yer bu
lunmamak sebebile bu haklarından istifade ede
meyenlerin müktesep haklarını korumak mak-
sadile asıl lâyihanın meri olacağı tarihe kadar 
yapılacak terfilerde önce onların terfi ettiril
meleri için altıncı bendinin ve hukuk fakültele
rinden mezun olmadıkları halde evvelce hâ
kimlik ve müddeiumumilik edip te her ne suret
le olursa olsun bu hizmet ve vazifelerden ay-
rılmış bulunanların bir daha mesleke alınama
yacakları hükmünü mutâzammın bulunan ye
dinci bendi ve Adliye vekilliği merkez teşkilâtı 
hakkında bir kanun yapılıncaya kadar vekillik 
kâtip ve memurları için mahkeme memurları 
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hakkındaki hükmün tatibik olunması salâhiyetini Aza Aza Aza 
veren dokuzuncu bendin hükümlerinin kanunun Antalya Antalya Edirne 
neşri tarihinden itibaren meri olması 130 uncu Haydar Numan H.Hayrı 
maddede yazılmıştır. Aza Aza Aza 

Yapılan bu değişikliklerle lâyihanın tercihan Çanakkale Kayseri Konya 
ve müstacelen müzakere ve kabulünün Umumî Osman Niyazi S. Aznvi Ş. Sırrı 
Heyetin tasvibine arzına etıcümenimizce karar Konya Manisa Kocaeli 
verilmiştir. Aza Aza Aza 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. T. Fikret Refik Ş. İnce Ragıp 
Ad. En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 

Çorum Kocaeli Trabzon Erzincan Tokat Balıkesir 
Münir Salâhattin Raif Abdülhak Nâzını Vasfi 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Hâkimler kanunu lâyihası 

BlRÎNCÎ BAP 

Namzetlik 

Birinci fasıl 

Namzetlik şartları ve vazifeleri 

M A DDF. ı — Namzetlik devresini geçirip 
aşağıdaki.şartlar dairesinde ehliyetini ispat et
miş olmadıkça hiç,kimse lif kimlik veya müd-
dei umumilik meslekine kabul olunamaz. 

Yetmiş altıncı madde hükmü mahfuzdur. 
MADDE 2 — Hâkim namzetleri hâkimlik 

ve müddei umumilik sınıf ve derecelerine da
hil değildir. 

Bunlara maaşatın tevhit ve teadülü kanu
nunun gösterdiği derecelerden on ikinci dere
ceye tahsis olunan maaş verilir. 

MADDE 3 — Hakim namzetliğine kabul 
olunabilmek için: 

1 - Türk olmak, 
2 - Yirmi bir yaşını bitirmiş ve otuz ya

şını 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 vücut veya 
akılca bir arızası bulunmamak; 

5 - Ecnebi ile evli olmamak, 
6 - Bir Türk hukuk fakültesinden vtya 

mektebinden mezun olmak veya mülkiye mek

tebinden mezun olupta noksan derslerden hu
kuk fakültesinde imtihan vermiş olmak* veya
hut yabancı bir memleket hukuk fakültesinden 
mezun olupta Türkiye hukuk fakülteleri prog
ramlarına göre noksan kalan derslerden imti
han ile tasdikname almış bulunmak; 

7 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 
mutlak surette ve bir cürümden dolayı bir ay 
ve daha fazla hapis cezasile mahkûm bulun
mamak veya bu kabil suçlarla hapsi müstel-
zim her hangi bir cürümden dolayı cezaî ta
kip altında bulunmamak; 

8 - Sarhoşluğu, kumar oynamağı âdet edin
miş, kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkim
liğe yaraşmayacak bir hal ile dile gelmiş ol
mamak şarttır. 

MADDE 4 — Hâkim namzetleri adliye 
müsteşarile teftiş heyeti reisinden ve hukuk ve 
ceza ve zat işleri müdürlerinden teşekkül ede
cek heyetin mütaleası alındıktan sonra Adliye 
vekili tarafından kabul olunur. 

Her sene alınacak namzet miktarı vekâletçe 
tayin olunur. 

Namzetliğe kabul şartlarını haiz olanların 
adedi ikinci fıkrada yazılı miktarı aştığı tak
dirde diploma derecesi tercihte esas tutulur. 

Bu şartta da müsavat halinde bir musaba^ 
ka imtihanı açılır. 

MADDE 5 — Namzetliğe kabul olunanlar iki 
sene müddetle mahkemelerle müddei umumi-
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liklerde staj görürler. Ceza ve hukuk işlerinde 
Zabıt kâtipliği ve başkâtiplik vazifesini ve ken
dilerine tevdi olunacak tetkikatı ve diğer ya7i 
işlerini yaparlar, icra memurlarına, sorgu hâ
kimlerine yardım ve vekflet ederler. 

Bunlar dinlemek üzere müzakerede hazır 
bulundurulabilirler. 

Namzetler vekâleten ifa eyledikleri vazife
lerden ve kendilerine tevdi olunan işlerden 
dolayı asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 

İkinci fasıl 

Namzetlikten muavinlik sınıflarına geçme şartları 

MADDE 6 —Namzetlik müddetini bitirmiş 
ve seciye ve ahlâkça kabulüne mâni bir hali 
görülmemiş olanlar muavinlik imtihanına ka 
bul olunurlar. 

Kabule mâni hali görüh nlerin Adliye vekâ
letince namzetliklerine nihayet verilir. 

Bunlar bir daha namzetliğe kabul oluna
mazlar. 

MADDE 7 — Muavinlik imtihanı Adliye 
vekilince üçü temyiz veya istinaf hâkimlerin
den ve ikisi hukuk fakülteleri profesörlerinden 
olmak üzere seçilecek heyet huzurunda ve 
her senenin birinci teşrininde Ar.karada yapı
lır. 

MADDE 8 — Adliye vekâletince her sene 
eylül iptidasında o sene imtihana kabul olu
nacak namzetlerin isimleri ve birinci teşrinin 
on beşine kadar Ankarada bulunmaları ilân 
olunur. 

MADDE 9 — İmtihanlar tahrirî ve şifahî 
olur. 

Tahrirî imtihanlarda: 
A - Hukuku medeniye, ticaret hukuku ve 

hukuk muhakeme usulleri, 
B - Ceza hukuku ve ceza muhakeme usul

leri, 
C - Hukuku idare, 
den tatbikî kabiliyeti meydana koyacak 

surette birer mevzu verilir. 
Şifahî imtihanlar dahi tahrirî imtihanın ya

pıldığı maddeler hakkında meri olan kanun
lara vukufun derecesini anlamak için yapılır. 

MADDE 10 — Her imtihanda onda altıdan 
ve imtihanların heyeti mecmuasından vasatı 

olarak onda yediden yukarı numara alanlar 
muavinliğe ehliyet göstermiş olurlar. 

İmtihan komisyonu her namzedin imtihan
da kazandığı numaralara göre ijayin olunacak 
ehliyet derecesini gösterir ayrı ayrı birer maz
bata yaparak imtihan evrakile beraber Zat iş
leri müdürlüğüne verir. 

MADDE 11 — İmtihanda ehliyet göstereme
yenler veya sabit mazentine binaen imti
hana giremeyenler bir sene sonraki imtihana 
kabul olunurlar. 

Üç defa imtihana giremeyen veya üç im
tihanda muvaffak olamayanlar namzetlikten 
çıkarılırlar. 

Namzetliğe kabulü tarihinden itibaren be
şinci sene nihayetindeki imtihana giremeyen 
veya bu imtihanda da muvaffak olamayan nam
zet hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE i 2 — Filî kabiliyetle hal ve si-
ret derecesine mütedair malûmat her namzedin 
vazife gördüğü mahkeme birinci hâkimi veya hâ 

kimi ile müddeiumumisi tarafından istihdam olun
duğu daire âmirlerinden her. altı ayda bir alı
nacak müdellel mütalealara müstenit takrirler 
münderîcatından ve istinaf birinci reisinin tef
tiş ve müşahade neticesine göre ayrıca vere
ceği malûmattan ve Adliye müfettişlerinin ra
porlarından alınır. 

Yukardaki fıkrada gösterilen merciler bu 
husustaki mutalea ve malûmatlarını Adliye 
vekâletince buna mahsus olmak üzere hazır
lanacak varakalara yazarlar. 

MADDE 13 — Zat işleri müdürlüğünce 
her namzet hakkında on ve on ikinci madde
lere göre toplanacak malûmat ve vesikalar o 
namzedin şahsî dosyasile birlikte ayırma mec
lisine verilir. 

MADDE 14 — Ayırma meclisi her nam
zedin: 

A - İmtihanda kazandığı dereceye; 
B - Hal ve siretce hakkında toplanan ma

lûmata bakarak tayin edilecek dereceye; 
C - Namzetlik esnasında gösU rdiği filî ka

biliyet derecesine; 
D - Mektep şahadetnamesinde kazandığı 

dereceye; 
göre emsali arasındaki mertebesini tayin 



ve en yöfcsek Hyaköt kavramlar en baçte 
gelmek üz*re <5WBstte bîr defter ttmNtn ve 
tasdik eder. 

MADDE ı b — Muavinliğe hak kazananlar 
hâkimlik veya müddei umumilik mesleklerin
den hangisinde ihtisas arzusunda bulundukla
rını vekâlete bildirirler. Ayırma meclisince 
dahi £$r*k imtihttrda ve gerek fiârtteellHc dev
resinde gösterilen kudret ve kabiliyetin mahi
yet ve hnsüsiyetine göre namzedin hangi mes* 
tetâe ve hangi kısımda dlaha fazla istidadı gö-
rütoağü ismi hizasına yazdır. 

Bu İrekümfer intihapta imkân dairesinde 
nazara alınır. 

MADDE 16 — Münhal muavinliklere on 
dördüncü maddede beyan olunan defterdeki 
sıraya göre önce gel^n önce tayin olunur. Bu 
deftere ismi geçenlere, muavinlik sınıfındaki 
münhallere tayin olununcaya kadar vekaletçe 
lüzum görülecek >erlerde o sınıflardaki vazi
feler gördûrülebîlir. 

MADDE 17 — Türkiye hukuk fakültele
rinin birinden doktora diploması alanların 
namzetlikte geçirecekleri müddet bir senedir. 

Türkiye hukuk fakültelerinin birinden pek 
iyi derecede çıkmakla beraber İngilizce, Al
manca, Eransızca, İtalyanca lisanlarından birile 
ders okutulan memleketler hukuk fakülteleri
nin birinden de çıkanlar bir sene namzetlik 
yaptıktan sonra on dördüncü madde hükmü 
dairesinde muavinlik sınıflarına imtihansız ka
bul olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartlan haiz olan nam
zetlere; maaşatın tevhit ve teadülü kanununda 
yazılı derecelerden on birinci dereceye ve 
yirmi üçüncü maddenin ikinci fıkrasında be
yan olunan şartlar dairesinde doktor diploma
sını almış olanlara onuncu dereceye tahsis 
olunan maaş verilir. 

ÎKtNOlBAP 

Hâkimlik ve müddeiumumilik meslekleri ve 
ayırma usulleri 

Birinci fasıl 

Hâkimlik ve müddeiumumilik meslekten 

MADDE 18 — Hâkimlik weff)ekffîm «mf-

lan ve dereceleri v^ maaşferıtm kanuna baflı 
1 numarali cetvelde |$8terHmıf#r. 

Bu kanunda gösterilen istisnaların maadasın
da hâkimlik meslekine mensup planlar hakkın
da dahi maaşatın tevhit ve teadülü kanunu 
ile diğer malî kanunlardaki hükümler tatbik 
olunur. 

MADDE 19 — Müddei umumilik mesle
kinin sınıfları ve dereceleri ve maaşları bu 
kanuna bağlı 2 numaralı cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 2o — Bir mestekten öbaröne 
geçmekte on sekizinci ve on dokuzuncu mad
delerde yazılı l ve 2 numerah cetvellerdeki 
sınıflar ve dereceler biri birine muadil tutulur. 

İkinci fasıl 

Birinci ve ikinci $MfflĞ#a ayvrtna şUrt ve usulleri 

MAİMJE 21 — Muavinlik sınıtlattttda bulu
nanların hâkimlik ve müddei umumilik sınıfları
na. ve ilk sfnıf hâfttimlerile muddeiunramileri-
nin ikinci ötarfa, terfileri için - t*ft kanunda gös
terilen istisnalardan maada halterde - her «amfin 
son derecesinde en az iki seö?e bfemet etmik 
aışağtdaki maddelerde yazdı usul dairesinde tiM'i-
yeti tahakkuk eylemiş olmak şarttır. 

MADDE 22 — Bu kanunda yazılı istisnalar 
haricinde hâkimlik ve müddeiumumilik meslek
lerinin sınıflan dahilinde bir dereceden diğerine 
terfi ficin bulunduğu derecede en az iki sene hiz
met etmiş olmak şarttır. 

Şu kadar ki birinci sınıfların (D) derecesinde 
olaiı vazîfelerden «birine tayîn edilebilmek için 
yirmi yedinci maddede beyan olunan ihtisas im
tihanında ttıtlvftffrikiyet göstermiş olmak Miftif. 

MADDE 23 — On yedinci maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı şartları haiz olanlar muavinlik 
sınıflarında amelî vukuf ve kabiliyetçe de ehliyet 
isbat etmiş oldukları takdirde o sınıflarda bir 
sene hizmetten sonra ilk sınıflara terfi edebilir
ler. 

Türkiye hukuk fakültelerinin birinden pek 
iyi derecede çıkmakla beraber IngiHzee>; Alman
ca, Fransızca, İtalyanca lisanlarından birile ders 
okutulan bir memleket hukuk fakültesinden de 
çT-kmıs ve bunlarnTblrhtden huktrikî bîrmevzu 
-ftzmhe dsittor dipkrma ve unvânmı almış olan» 



larm, birinei sınıfların «A» derecesinde geçire
cekleri müddet bir senedir. 

MADDE 24 — İhtisas imtihanı Adliye veki
lince; beşi üçüncü sınıf hâkimlerden ve dördü 
vekâlet anüşevirlerinden olmak üzere seçilecek 
heyet huzurunda Ankarada yapılır. 

İmtihan heyeti tâli komisyonlara ayrılamaz. 

MADDE 25 — Adliye vekâleti birinci sınıf
ların (D) derecesinde olan vazifelerde vukua ge
lecek müııtialleri nazara alarak müracaat müd
detini ve imtihanların yaplıacağı tarihi tayin ve 
ilân eder. İhtisas imtihanı senede bir defadan 
fazla yapılamaz. 

MADDE 26 — Birinci sınıfların (C) derece
lerinde yazılı vazifelerde en aşağı iki sene müd
detle ifayi hizmet etmiş olanlardan terf ilerine 
kazaî veya inzibatî bir mâni bulunmayanlar ihti
sas imtihanına kabul olunurlar. 

MADDE 27 — İhtisas imtihanı tahrirî ve şi
fahî olur. 

Tahrirî imtihanlarda: Hukuku medeniyeye, 
ticaret hukukuna ve ceza hukukuna mütedair 
ikişer .tez mevzuu verilir. 

İmtihana iştirak edenler nıensup oldukları 
ihtisas şubesine göre bunlardan iki mevzu se
çerler. 

Şifahî imtihanı teşkil edecek mevaddın prog
ramı her devre imtihan heyeti tarafından bir 
devre sonraki imtihanda tatbik edilmek üzere 
tesbit ve ilân olunur. Her hâJkim veya müddei
umumiye sorulacak suallerin tahrirî imtihanda 
seçilen mevzua ait olması şarttır. 

MADDE 28 — Her imtihanda onda yedi ve 
imtihanların heyeti mecmuasından vasatî olarak 
onda sekiz numara alanlar ihtisas imtihanında 
muvaffakiyet göstermiş okurlar. 

Bir devre imtihanlarında muvaffak olama
yanlar iki sene geçmedikçe yeniden imtihana 
giremezler. İkinci bir devre imtihanında da 
muvaffakiyet gösterememiş olanların djosyası si
cil hulâsası ile birlikte ayırma meclisine verilir. 
Ayırtma meclisi umumî heyeti bu gibilerin hâ
kimlik ve müddeiumumilik mesleklerinin hangi 
derecelerinden yukan derecelerde vazife göreme
yeceklerini tayin eder . 

MADDE 29 — İmtihan heyetit, ihtisas imti
hanını muvaffakiyetle geçinmiş olan hâprimleıjden 
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her birinin kazandığı ehliyet derecesine göre sı-

I rasını gösterir bir defter tanzim eder. 
I Birinci sınıf hâkimliğin (D) derecesine olan 

terfilerde bu sıraya riayet olunur. 
J İmtihan heyeti imtihanda muvaffak olan 
I müddeiumumilerin de ayrı bir defterini yapar. 
f Bu defter sıra tasnifini ihtiva etmez. 

MADDE 30 — Adliye vekâleti terfikle ka> 
zaî veya inzibatî bir mani bulunmayan muavin
lerle ilk sınıf hâkim ve, müddeiumumilerinin isim
lerini gösteren birer listeyi her meslek sınıflan 
için ayrı ayrı olmak üzere hazırlayarak ayırma 
meclisine verir ve bir suretini resmî ve adlî 
gazetelerle neşreder. 

Bu listelere islimleri yazılmayanlar listenin 
neşri tarihinden itibaren bir ay 'zarfında ayırma 
meclisine müracaat ve itiraz edebilirler. 

Ayırma meclisinin bu bapta vereceği karara 
•müracaat sahibi itiraz edemez. 

Ayırma meclisinin, itirazın kabulüne dair olan 
kararını Adliye vekili ayırtma meclisi umumî he
yetin etetkik ettirebilir. 

MADDE 31 — Tik mahkeme hâkimlerile Cum
huriyet müddeiumumileri, rcfakatlerindeki mu
avinlerin ve ağır ceza reisleri, aza muavinlerile 
muavinlik sınıfında bulunan sorgu hâkimlerinin 
hizmet müddeti içindeki hal ve siretleri hak
kında vakıalara müstenit malûmatlarını ve vu
kuf ve kabiliyet derecesini gösteren m iki eli el 
mütaleaJ arını vekâletçe tayin edilen müddet zar
fında hâkimler, istinaf birinci reisine, ve müd
deiumumiler de, istinaf müddeiumumisine bil
dirirler. 

Bu mutâlealara, alâkalı olan zatın muavinlik 
müddeti içinde ne kadar işe vaziyet edip ne ka
darını çıkardığını ve bunlardan istinaf .ve tem
yiz olunanların kaçının tasdik veya kabul ve 
ne miktarının fesh veya nakız veya reddolun-
duğunu ve cezada kaç kararının yazılı emirle 
bozulması yoluna gidildiğini ve işlerindeki isa
bet ve dikkat ve faaliyet derecesini bildiren 
vesika ve suretler raptolunür. 

Muavinlik sınıflarında bulunanlar o meslek
te geçirdikleri müddeti ayrı ayrı mahkemeler 
nezdinde geçirmiş iseler evvelki mafevkleri ta
rafından dahi 'birinci fıkra mucibince hareket 
olunur. 

İstinaf birinci reisleri hâkimlerin ve istinaf 
I -müddeiumumileri mıntakaları dahilindeki müd-



ddeiumumilerin malûmat* ve mûtaleaİarma ve 
gönderecekleri vesikalara teftiş veya tahkik ne
ticelerine göre kendi mütalealarmı da ilâve ede
rek ve haklarında tahkikat yapılmışsa bu tahki
katın mahiyet ve derecesini ve evrâkınm hangi 
tarih ve numara altında nereye gönderildiği
ni tahriratında göstererek heyeti mecmuasını 
nihayet bir ay zarfında Adliye vekâletine gön
derirler. 

MADDE 32 — Birinci sınıflara mensup olan
lar hakkında otuz birinci maddede gösterilen 
suret ve müddette mütalea beyanı istinaf birin
ci reislerile müddeiumumilerine ve temyiz müd
deiumumiliği .muavinlerinden ismi listeye geçmiş 
olanlar hakkında o veçhile mütalea beyanı tem
yiz müddeiumumisine aittir. 

îlik mahkeme birinci hâkimleri veya ağır ceza . 
mahkemesi reisleri dahi lüzum gördükleri hal

lerde veya talep vukuunda ilk sınıf dahilindeki hâ
kimler hakkında Cumhuriyet müddeiumumileri 
de muavinleri ile kaza dairesi dahilindeki diğer 
müddeiumumiler hakkımda mütalealannı bil
dirirler. Alâkalı daireler mütaleaİara esas ola
cak ihsaî hulâsaları hazırlamak ve suretlerini çı
karmakla mükelleftir. 

MADDE 33 — Adliye müfettişleri muamele
sini teftiş ettikleri muavinlerle hâkim ve müd
deiumumiler hakkmda vesikalara müstenit ola
rak tanzim edecekleri siret varakalarının birer 
suretini istinaf birinci reisine ve aslını alâkalı za
tin şahsî dosyasına konulmak üzere teftiş rapo-
rile birlikte teftiş heyeti reisliğine gönderirler, j 

MADDE 34 — Otuz birinci maddenin birinci 
fıkrası hükmü muavinlik ve hâkimlik ve müd
deiumumilik sınıflarından; Adliye vekâleti hiz
metlerine alınanlar hakkında mafevkleri tara- , 
fından ve temyiz mahkemesi raportörlük ve 
stajiyerliklerile mümeyyizliklerine almanlar 
hakkında birinci reis ile çalıştıkları daire reisi ; 
tarafından tatbik olunur. 

MADDE 35 — Otuz birinci, otuz ikinci ve 
otuz dördüncü maddeler mucibince haklarında 
mütalea beyân olunanlar dahi son bir sene zar
fında görmüş oldukları işlerin hüküm ve karar
larından yahut yazmış oldukları iddianame ve 
lâyiha,- kararname veya mütaleaiardan biz
zat intihap edecekleri bir kaç âdedinin mafevk 
tarafından musaddak bir suretiar ve meslekî 

eser ve' makaleleri varsa birer nüshasını liste
nin neşri tarihinden iki ay zarfmda Adliye vekâ
letine gönderirler. 

MADDE 36 — Temyiz ve istinaf mahkeme
leri ikinci reisleri her ay zarfında dairelerin
de tetkik olunan evraka nazaran hâkim ve mua
vinlerden her birinin bizzat veya heyet halinde 
muhakemesini icra ve 'hükmünü ita eylemiş ol
duğu işlerden kaçınm tasdik ve ne aniktarram 
fesih veya nakzedildiğini gösterir birer listeyi 
ve her sene nihayetimde de bu listelerin bîr se
nelik muhteviyatını irae eden umumî birer def
teri tanzim ve Adliye vekâletine gönderilmek 
üzere temyiz mahkemesinde temyiz1 birinci'rei
sine ve istinaf mahkemesinde istinaf birinci re
isine ita ederler. 

Temyiz makemesi umumî heyetlerinden veri
len kararlar hakkında birinci fıkrada beyan olu
nan suret ve müddette liste ve defter tanzimi 
temyiz mahkemesi birinci reisine aittir. 

Başmüddeiumumi, dairesinde tetkik olunan 
evraka nazaran Cumhuriyet müddeiumumileri
nin vukui ve faaliyet ve lâyihalanndaki müta-
lealarm kanuna isabet derecesini gösterir liste 
ve defterleri ayni müddet zarfında Adliye vekâ
letine gönderir. 

MADDE 37 — Yukarıdaki maddeler hük
münce Adliye vekâletine gönderilen eser ve ve
sikalar zat işleri müdürlüğünce alâkalı zatin 
şahsî doosyasma konulur ve dosyasile birlikte 
ayırma meclisine verilir. 

MADDE 38 — Adliye vekili müddeiumumi
ler içinde vazifede gösterdikleri kudret ve kabi
liyet itibarile temayüz etmiş veya muvaffak ola
mamış olanları ayırma meclisine bildirkv 

MADDE 39 -— Ayırma meclisi umumî heyeti 
her toplanış senesi başmda temyiz mahkemesinin 
bir evvelki sene zarrfmda tetkik eylediği işlere 
nazaran nakız ve tasdik mecmularimn bir biri
ne olan nisbetini nazara alarak ehliyet derecele
rini tayine esas olacak nisbetleri başlıca üç had 
dahilinde tesbit ve bir sene müddetle muteber ol
mak üzere ilân eder. 

Bu hadlerin birincisi terfia istihkak kesbetmiş 
olmak için erişilmesi zaruri olan ehliyet derece
sini, ikincisi onun üstündeki dereceyi üçüncü
sü de tercihan terf ia lâyik hâkimlerin ehliyet de
recesini tayine esâs olacak nisbetleri gösterir. 
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. MADDE İÖ — Ayırma meçimi yukarıdaki 

nıa<ldeleı?de yazılı eser ve vesika ve mi^talea-
lardan ve ihtisas imtihan heyeti tarafında,n 
tanzim kılman mazbatalardan alâkalı zatin vu
kuf, ehliyet ve faaliyet derecesi ve ahlâk ve 
sireti hakkında edineceği kanaate göre terfie 
lâyık olduğuna veya olmadığına karar verir. 

MAJWDE 41 — Ayırma meclisi terfie lâyık 
gördüğü kimseleri şartlarına mutabakat ha
linde : 

A - Ehliyetle terjıe l^yıh, 
B - Ehl iye te tçrçihan terfie lâyık, 
(£5 - Mümtaz ehliyetle terfie lâyık. 

oiar&k ÜQ kışına ayırır ve her kısma ait olmak 
üzere hâkimler ve müddeiumumiler için ayrı 
ayrı ıbirer terfi defteri tanzim eder. 

Bu defterler ayırma meclisi umumi heyeti
nin, itiraz halinde yapabileceği tadiller müs
tesna olanak üzere katî mashiyet alır. 

MADENE 42 — Mümtaz ehliyetçe terfie lâ
yık, sıfatı ehliyetçe terfie lâyık olanların va
sati liyakatlerinden çok yüksek bir liyakat 
derecesine malik olduklarına maddî eserlerle 
kanaat getirilen kimselere verilir. 

İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca 
lisanlarından birine tam vukuf, ehliyet kaza
nanlar arasmda tercih sebebi teşkil eder. 

Tam vukuf, hukuka ve adlî idareye dair 
eserlerle isbat olunur. 

MADDE 43 — Ayırma tetkikatı neticesinde 
tercihan terfia lâyık görülenlerden yirmi üçün
cü maddenin ikinci fıkrasında yazılı şeraiti haiz 
olanlar veya hâkimlik ve müddeiumumilik mes
lekinde iken o memleketlerden birinin adliye 
müesseselerinde Hükümet hesabına en az üç 
sene çatışmış olanlar mümtaz ehliyetçe terfia lâ
yık defterine geçirilirler. 

Yukarıdaki hallerde yabancı memleket mek
tebinin mutat ve muayyen "tahsil ınüddeti veya 
çalışılan müessesede sefaretten mns.addak olarak 
geçirilen müddet vazifede geçmiş sayılır. 

MADDE 44 — Ayırma meclisi terfia layık 
gördüğü kimselerin hâkimlik veya müddeiumu
milik mesleklerinden hangisinde daha fazla is-
tidadt olduğunu isimleri hizasına yazar. 

MADDE 45 —Otuz dokuzuncu maddede ya
zılı tasdik ve nakız nöbetleri itibarile asgarî i 

ehliyet derecesini ihraz edemeyenler diğer mad
delerde .gösterilen şartlan haiz olsalar dahi ter
fia lâyık görülemezler. 

Ayırma meclisince terfia lâyık görülmeyen
ler iki ssne sonra tekrar ayırma tetkikatma tâ
bi tutulur. 

Ayırma meclisince her derecede iki ve her 
sınıfta üç defa terfia lâyık görülemeyenler hiz
metten affolunur. 

Otuzuncu maddede gösterilen terfi listesine 
her ne sebeple olursa olsun üç defa girmemiş 
olanların dosyası haklarnda bir karar verilmek 
üzere ayırma meclisine verilir. 

MADDE 46 — Yüz birinci madde hükümle
ri haricinde hapis cezasnıa mahkûm olanlar, ya
hut bir senede iki veya bir sınrfta üç defa tev-
bih cezasına uğrayanlar ceza gördekleri tarih
ten itibaren iki sene müddetle terfi hakkını 
kaybederler. 

Üçüncü fşgıl 

Üçüncü sınıfa ayırma şart ve usulleri 

MADDE 47 — ikinci sınıfta beş veya bu sı
nıfın (B) derecesinde üç sene hizmet etmiş olan
lar aşağıdaki maddelerde yazdı şartlar dairesinde 
üçüncü sınıfa ayrılabilirler. 

Mümtaz ehliyetçe terfia lâyık olanlar- birinci 
sınıftan itibaren on iki sene geçmedikçe üçüncü 
sınıfa ayrılamazlar. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik sınıflarından 
Adliye vekâleti hizmetlerine alınanların üçüncü 
sınıfa geçmelerinde nazara alınacak filî hizmet
leri yetmiş dokuzuncu maddeye göre hesap olu
nur. 

MADDE 48 — Hizmet müddetinde kırk ye
dinci madde hükmü cari olmak üzere yirmi 
ikinci, otuzuncu, otuz beşinci, otuz yedinci, otuz 
dokuzuncu maddeler hükümleri ile ayırma mec
lisinin vazifesine esas olan usul ve kaideleri ta
yin eden diğer nıeddcler ahkâmı ikinci sınıfta 
dahi tatbik olunur. 

İkinci sınıfta bulunan hâkimler hakkında otuz 
birinci maddenin birinci faraşında gösterilen 
suret ve müddette mütalea beyanı istinaf hirin,ei 
reislerine ve o sınıfta bulunan müddeiumumiler
le muavinler hakkında o veçhile mütalea beyanı 
istinaf müddeiumumilerine ve temyiz müddei-
uıjuımiliği başmuayini ile istinaf müddeiunvu-
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milttfiul»kto»d9, t^n\ü(^euımu»Aife aittir. 

MADDE 49 — Ayırma meclisi umumî heyeti 
kırk yedinci madde de yazili şartları haiz olan-

mesİektekî iktidar ve muvaf fa&iyfeti derecesine 
ve evvelki sınıflardaki kazandijŞj ehİivet derece
lerine göre ermsali arasında temayüz etmiş olan-
lşrm bir defterini yanarak Adlîye vekiline verir. 

Defter muhteviyat' esbabı mucibeli mâzbata-

;Mm SUöüfe İ^nİteüi.iYeJilM.HHJ^virferi ile 
I s a j ı a s ^ ^ e ü Js&iihi. «mum^ive *mtjnaf Wİ4: 
<fân»tnilçı* :hftktenwki Adliye/vejsii tAtfefc- eder. 

Dördüncü faaıl 

Amrma, medjpi^ue kanunlar heyeti 

MAJ^DE 50 — Ayırma ;m^clis^ umunı̂ h,çye>ti 
^emyiz mj^ıkemesi b|rincj reisinin daimî reisliği 
ajta^k başn^d^eiumumî ile ^ \ i y e vekilince 
bir sene müddetle jnı^an olunan dört temyiz 
azasından, dört müşavirden ve vekâlet zat işleri 
ı^üdörtiaden teşekkül eder. Bunlardan başka ica
bında- heyet > nokşanmı tamamlamak üzere üçün-
eüJaıııl^kâkimkrdMi ü(j ihtiyat aza intihap olu
nur-

temyiz azalarından müddetlerini dolduranla
rla bir -sc^ geçmedikçe yeniden intihabı caiz de-
§üâir. 

Ayırma meclisinin umumi kâtibi« ve muavini 
Adl|ye vekilince tensip ve tayin olunur, 

MAJBiD£ M — Ayırma meclisi umumî heyeti 
ik^tMi encümene ayrılır. «I» numaralı encümen 
Temyiz mahkemesi birinci reisinin ve «II» mı-
marak encümen başmüddeiıımuminjn reisliği al-
Unda ıpşer. îpemyız aza^ıle ikişer muşayjrpen te-
rekküp eder. 

* Zat Meri müdürü her %i encümende de hazır 
bulunur. 

Her encümene iştirak edeeek azayı Adliye ve-

MAHDE^ŞŞ.— Üçüncü sınj|lara ayrılmada 
kıısk dokuzuncu madde, nükmü.earj olmak üzere 
namzetlik devresinde bulunanlarla hâkimlik mes-
lekinin muavinlik sınıfı ile birinci ve ikinci smıf-
kışödn >uliinftnlamn ayralışalarına^mütfldscir /tet
kikti ftj» niUDftmlii tnimme^de m.ü^4eiumumilik 

m^syşiuin «kURYİjaliki mmfı, ite büânci ve Hcinej 
suu$ftrau& bulunanların , ayrılmalına müteal
lik tetiakatİTİtJii; numaralı encümende yapılır. 

{ Otuzuncu maddenin ikinci. fıkrasında beyan 
olunan itiraalar «H» numarajş enetoftende tetkik 
eâüfc. 

M-ÂİDD.E 53 — Ayırmaya müteallik kararlar 
' mutlak ekseriyetle verilir.' Ifeyİerde müsavat ha-
| linde yeisin bubuyluğu tarati tercih olunur. An-
' cak mümtaz ehliyetçe terfia. lây^k defterine, gire-
1 bilmek için reylerin üçte ikisini' kazanmak lâzım

dır. 
Bu miktar r ^ ^as^uyK^darından dolayı 

tercihan terfia lâyık defterine kalanlardan müm
taz «falîyet için iki reyden fazla almış -olanların 
bu vaziyeti isimleri hizasma işaret olunur. 

M A P ^ P J ^ — Ayanla, meclisi karar^çı alfr 
kadarlara tebliğe pjunnj:., Ş u ^ r a r aleyhine teb
liğ tarihinden itibaren otuz gün zarfında itiraz 
olunabilir. Bu takdirde ayırma meclisi umumî 

heyet halinde toplanarak itiraz hakkmd'a bir karar 
verir. 

AjdKye vekili ayırma meclisinin kararmı u-
mumî hfeyete tetkik ettirebilir. 

MADDE}, 5^, — I&rk dokuzuncu maddece, De" 
y a n ^ n f t n ^ e i t e r ^ ^ t^afjndan 
va^y^a^lar p dördünç^ma^de 4e W1** &$$$-. 
t a ^ n ^ a n t e ^ i k i . edilir. Hey$ bu.,^a|^İ£ fca* 
rarpçu, es^a>;,muc^ep,tbb;ma^şj^ jle Ad%e,ye-
k ^ n e b i l d ^ r 

MADDE 56 — Adliye vekâleti nezdinde beş 
m|jgavÂr#e <bir ,kâ£&i ̂ mumi^en ve.Aüz^mu/^a-dar 

y#iM»ftWN 

Kanunlar heyetinin vazife ve sal^yetiijir taı-
limatname ile tesbit olunur. 

M4J>J&&SJ^-^kanunlar heyeti teşkiiât.vekar 
Oftçiar^i ıskbat.tekliflerini Adalet şûrasına 
arzeder. 

A&let şâraaı A4liye y^ölinin riyaaeti «Itın-
daıT^ş^.»ankenıe8İ!bir4nci reisi.üe ınjiddflijvmur 
misinden ve ikinci r«*rter|nd^n Te.,vefcâlet m ^ e -
şimUe^tiş, heyeti reisinden ve; huknlt ve cg^a ve 
zat işleri daireleri müd»rterin,dfö» tefşkfeüp ç4ş?. 
Şûrada vekâlet müşavirleri de hazır buhınur. 

- MAÖB^JÜŞ' — Temyiz mfttam.esi birinci re-



isi ile müddeiumumisi ıher adlî sene başlangı
cında Şûranın akteylediği ilk içtimada bütün 
mahkemelerin bir senelik faaliyetini izah ve 
teşkilât ve kanunlarda görülen noksanları ve 
bunların izâlesi çarelerini tafsilen beyan ve 
alelıtlak lüzumlu saydıkları tedbirlerin ittiha* 
zını teklif ederler. Bu teklifler şûraca müzâke^ 
re edildikten sonra kanunlar heyetine havale 
Ve tevdi olunur. 

Adliye vekili, lüzum gördüğü ahvalde şû
rayı içtimaa davet eder. 

ÜÇÜNCÜ BAP 

Tayin, terfi, tahvil, mezuniyet ve tekaüt 

Birinci fasıl 
Muavinlerle hâkim ve müddeiumumilerin tayin, 

terfi ve tahvilleri 

MADDE 59 — Altmış sekizinci, altmış do
kuzuncu ve yetmişinci maddeler hükümlerinden 
maada hallerde hâkim ve müddeiumumilerle mu
avinlerin bu kanun hükümleri dairesinde ta
yin ve terfileri intihap meclisinin istişarî mü-
taleası alındıktan sonra Adliye vekilinin tekli
fi üzerine millî irade ile icra olunur. 

İntihap meclisi Adliye müsteşarının reisliği 
altında Adliye vekilince bir sene müddetle in
tihap olunacak üç temyiz azasile iki müşavir
den ve zat işleri müdüründen teşekkül eder. 

Müddetini dolduran temyiz azası bir sene 
geçmedikçe yeniden intihap olunamaz. 

MADDE 60 — Bu kanunda gösterilen istis
nalar haricinde (bir sınıfın muhtelif dereceleri 
arasında yapılacak terfilerde maaşatm tevhit 
ve teadülü kanununda yazılı iki senelik müd
det esas tutulur. 

MADDE 61 — Münhal hâkimliklere alıfemıs 
üçüncü maddede yazılı nisfbet daiı^sinde ve terfi 
defterindeki sıraya göre önce gelen önce tayin 
olunur. 

Bu niabet esası mahfuz kalmak üzere sonraki 
defterlere girenler evvelki defterlere girmiş olan
lardan evvel intihap edilemezler. 

Müddeiumumilere ait terfi defterlerinde sıra 
rüçhan seibebi teşkil etmez. 

MADDE 62 — Hâkim, teklif olunan hiameti 
reddetmiş oLmadtkça terfi defterimde yazdı sıra

lar değiştirilemez. Terfi sırasında teklif olunan 
hizmeti reddedenler defterin sonuna kalır. 

Deftere geçtiğinden itibaren jüç sene zarfın
da terfi teklifini bu suretle reddştmesiınden do
layı terfi etmeyenler deftere geçtikten sonraki 
müddete ait ahvali nazara ahnara^ yeniden ayır
ma meclisi tetkikatma tâbi tutulurlar. 

İki defa deftere dahil olanlar o defter sıra
sına göre teklif olunan hizmeti kabul etmedikleri 
takdirde bir daha terfi edemezler. 

MADDE 63 — Mümtaz ehliyetçe terfia lâyik 
defterine geçmiş olanlar sınıf ve derece terele
rinde diğer ehliyet defterlerinde 'bulunanlara, 
mutlak surette, ve tercihan terfia lâyik defteri
ne geçmiş olanlar, ehliyetçe terfia lâyik defte
rinde bulunanlara, beşte dört nisbetinde, ter

cih olunurlar. 
Yirmi dokuzuncu madde hiîkmû mahfuzdur. 

MADDE 64 — Mümtaz ehliyetçe terfia lâyik 
görülenler ıher sınıfta bir defaya mahsus olmak 
üzere bulunduklan derecenin iki derece üstünde 
bir vazifeye tayin edilebilirler. 

MADDE 65 — Her hâkim ve müddeiumumi 
ayırma meclisince ehil olduğu gösterilen meslek
te terfi eder. Ancak terfi sırasrada (bunlardan 
mümtaz ehliyetçe veya tercihan terfia lâyik gö
rülenleri Adliye vekili ayırıma meclisinin .müta-
leasile bağlanmaksızın istihlâk kazandıkları sr* 
nıf içinde hâkimlikten müddeiumumiliğe ve 'müd
deiumumilikten hâkimliğe tayin edebilir; 

MADDE 66 — Adliye vekili hizmet icapları
na göre müddeiumumilerden lüzum gömdükleri
ni hâkimlik sınıfları dahilinde derecelerine mu
adil ıbir vazifeye nakledebilir. 

MADDE 67 — Bir müddeiumuminin hâjşim-
liğe talebile geçmesi müıhim ve muhik sebeplere 
yahut maslahat noıktasından mülâhaza olunan 
faidelere binaen intihap meclisinin mütaleasile 
caiz görülebilir. 

MADDE 68 — Temyiz azalığın^ intihap lüzu
munda Adliye vekilince kırk dokujzuncu madde
de gösterilen deftere girmiş olanlardan birisi in
tihap ve usulü dairesinde millî iradeye arzolu-
nur. 

MADDE 69— İstinaf birinci reisleri, temyiz 
azaları içinde, ve temyiz müddeiumumisi ile ikin-
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câ reisleri,- istinaf birinci reislerile temyiz azaları 
arasmda, ilmî ve meslekî vukuf ve- ihtisaslarile 
teınayüs? etmekle berabeT kendilerine verilecek 
yüksek vazifeye kâfi ehliyet ve liyakati mahsusa-
yı da haiz olanlardan Adliye vekilince intihap ve 
usulü dairesinde millî iradeye arzolunur. 

MAÎDDE 70 — Temyiz birinci reisi, Temyiz 
müddemmumisi ile ikinci reisleri arasmdan îcra 
Vekilleri »Heyetince intihap ve usulü dairesinde 
millî iradeye arzolunur. 

f MADDE 71 — Şahsa veya aileye taallûk eden 
silahı veya muhik, sebeplere binaen tahvillerini is
teyenlerin mazeretleri tahakkuk ederse tahvilleri 
icra olunur. 

MADDE 72 — Tahvil suretile istediği yere ta
yin olunan kimse o: yerde işe başladığından itiba
ren iki sene geçmedikçe başka yere tahvilini iste
yemez. ! 

İkinci fa*ıl 

Mezuniyet ve tekaüt 

, MADDE 73 — Sıhhî ve ailevî sebeplerden do
layı mezuniyet isteyen hâkim ve müddeiumumiler
le muavinleri hakkında memurin kanununun hü
kümlerine göre muamele olunur. 

MADDE 74 •— Otuz seneyi filen bitirmiş ol
dukları halde hizmet zamanında Ölenlerin ailesi
ne son maaşları emsali hâsılının bir seneliği bir 
defada verilir. 

MADDE 75 — Yukardaki hükümlerden ma
ada hallerde hâkimler ye müddeiumumiler hak
kında da tekaüt kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Üçüncü fasıl 

Hususî hükümler 

MADDE 76 — Mesleklerinde yirmi sene bil
fiil hizmet eden avukatlardan ilmî kudret ve ah
lâkî metanetleri ile tanınmış olanlarla on beş se
ne hukuk fakültelerinde hukuk ilimlerini tedris 
etmiş olan profesör ye müderrisler ikinci jSinrf da
hilinde biç vazifeye veya Temyiz mahkemesi aza-
lığma kabul glunabüirlçp, 

Tayin, ayırma meclisinin mütaleası alındıktan 
sonra yapılır. 

MADDE 77 ~~ H&kimUk ve müddei umumi

likten veya hâkimlik sınıfından sayılan vekâlet 
hizmetlerinden avukatlık veya müderrislik mesle
kine geçtikten sonra yeniden hâkimlik ve müddei
umumilik sınıflarına veya vekâlet hizmetlerine 
geçenlerin o mesleklerde geçirdikleri müddetin ya
rısı 'hâkimlik ve müddeiumumîlikte geçirmiş ol
dukları müddete zamîholunur. 

MADDE 78 — Hâkim ve müddeiumumilerle 
muavinleri doğrudan doğruya Adliye vekili ta
rafından Adliye vekâletinde idarî bir vazifeye 
tayin olunabilirler. Bti takdirde vekâlet hizmetin
de bulundukları müddetçe haklarında idarî mes
lekte bulunan memurlara müteallik umumî hü
kümler tatbik olunur. 

MADDE 79 —- Hâkimlik ve müddeiumumilik 
sınıflarından Adliye vekâleti müsteşarlığına, tef
tiş heyeti reisjiğine ve vekâlet muşa virlikl erile 
müdüriüMerine, kanunlar heyeti kâtibi umumi
liğine, müfettişliklere ve muavinliklere ve mua
vinlik sınıfından temyiz daireleri mümeyyizlik-
lerîle vekâlet hukuk ve ceza işleri mümeyyizlikle
rine alınanların bu memuriyetlerde geçirdikleri 
müddetler hâkimlik ve müddeiumumilik sınıfla
rında geçmiş sayılır. Müsteşardan maadası bulun-
duıklan sınıftan yukarı sınıflara terfi için kır
kıncı, b r k birinci ve kırk dokuzuncu maddeler 
mucibince ayırma meclisi tetkikatına tâbi olurlar. 
Ancak vekâlet hukuk ve ceza ve zat işleri müdür
lerinden maada müdürlerin ve muavinlerin ikin
ci smrfta beş sene filen hizmetleri sepketmedik-
çe temyiz azalığma ayrılmaları caiz değildir. 

Bu maddede beyan olunan memuriyetlerde bu
lunanların tekrar hâkimlik ve müddeiumumilik 
smülarma gerek taleplerile ve gerek görülecek 
lüzum üzerine iadeleri halinde ö sınıflardaki mük
tesep hakları itibarile hâkianlik ve müddeiumu
miliklere tayin olunurlar. 

MADDE 80 — Hâkimlik ve müddeiumumi
likle muavinlik «mrflarmdan afanaeak kimselerle 
idare olunacak vekâlet hizmet ve memuriyetleri
nin adet ve derecesi ve her memuriyetin hâkimlik 
sınıflan dahilindeki derecelerden hangilerine mu
adil * tutulacağı "ÂdHye vîlMetr1 merkez teşkilâtı 
kanununda gösterilir,-

. MADDE 81 'T*~ Müsteşarlar, üçüncü iaraf hâ-
. kimler veya üçüncü sınıfa terfi için muayyen 
müddeti doldurmuş olanlar arasından Adliye ve-



küitioe intihap ve usulü dairemde millî iradeye 
arzolumir. 

MADDE 82 — Hâkimlik ve müddeiumumilik 
mesleklerinden kendiliğinden ayrılmış olanların 
tekrar mesleke kabul edilebilmeleri intihap, mecli
sinin yapacağı tetkika müstenit kararına bağlıdır. 

Bu karara karşı ayırma meclisinin umumî he
yetine itiraz olunabilir. 

MADDE 83 — Her sınıf ve derecede Jridem 
o dereceye tayin hakkında'ki millî irade tarihin
den hesap olunur. 

Ayni irade ile tayin olunanlardan en evvel 
işe başlayanlar sonrakinden kıdemli saydır. Ay
ni günde vazifeye başlayanlardan hâkimlik mes
lekinde eski olanlar daha ikidendi sayYIîr. 

MADDE 84 — Uzaklıklarından veya sıhhî 
ve idarî sebeplerden dolayı hususî vaziyetleri ha
iz olan yerlere bu yerler haricinden gönderilen 
hâkim ve müddeiumumilerle muavinlere üçte bir
den bir misle kadar maaş ve iki sene hizmete be
del bir seneye kadar kidem zaımmolunur. Bu yer
lerle maaş ve kıdem miktarları icra Vekilleri He
yetince tesbit olunur. 

MADDE 85 — Askerlik ve hastalfcfclâ gfcçsn 
zaman kıdeme zarar vermez. Teka€t >mü#$öti 
için konulan hükümler müstesnadır. 

MADDE 86 — Teftiş ve tahkik işleri için 'bu
lundukları merkezden ayrrlan istinaf birinci re
islerine harcırah kararnamesi veçhile ve istinaf 
azalarına müfettişler gibi yol masrafı ve yevmi
ye verilir. 

Müfettişlerin tâbi (bulundukları malî usule 
bunlar dahi tâbi tutulur. 

MADDE 87 — Namzetlik ve ihtisas imtihan
larına girmek için Ankaraya gelenlere, her kı
smı imîtihan için yalnız bir defa va?aifeten cel-
bolunan memurlar hakkındaki hükümlere göffe 
gelip gitme yol masrafı verilir. 

DÖRDÜNCÜ BAP 

Hâkimlerin t&hlİnUtt 

MADDE 88 — Birinci sınıf hâkimliğin (D) 
derecesine geçmiş olanlar hâkimlik teminiaıtiıiı 
kazanırlar. 

Hâkimlik teminatını k&z&maMhâ' bu kaımnda 
konukntışı olan hükümler harieimde: 

A - Bir mahkemenin ilgam vkya kadw>6ttn'ttn 
tenkisi sebeplerine müstenit olöa! bile nıaa1^ttWn-
dan mahrum edilemez. 

B - Mnvaf akatleri olmaksızın terfian dahi ol
sa mevki ve mertebeleri değiştirîl«me£. 

C - Vekâlet emrine alınamaz ve tetkaüt (kanu
nu hükümleri 'haricinde tekaüde sevtkohmtemafc. 

MADDE 89 — BİT mahkemenin ilgası veya 
]<adrommun tenkisi sebebîl'e vazrfesiz kalan hâ
kimlere ilga ve tenkis zâmaft'müa rnevcüt ıbttltı-
nan veya îİk açılacak biati maaş ve derscösîne 
müsavi hâkimlikler teklif olunur. 

Hâkim "birinci ve ikinci teklifi îrefldeÜĞMlir. 
Ü<füticü teklifi kabul etmeyettlerin tttâast ke

sil i r. Sıhhî sebepten dolayı iki «ene vâzîfe ka
bul edemeyecek halde bulunanlar hakkınca te
kaüde müteallik hükümler tatbik olunur. 

İlga veya tenkis-yHizıfitftdeTi vazifesiz kalan mu-
avinlerle birinci ve ikinci sınıfrmüddeiumumi' 
ler ve birinci sınıfın (D) derecesine geçmemiş 
olan hâlkiinîer hakkında memurin kahttnttria gö
re muamele yapılır. 

tki nei ssriîfın (A) derecestfte geçmiş oîân hâ
kimlerden kırk birinci maddede beyan olunan 
terfi defterlerinin B ve C kısmUrrncte .'bulunan
lar teftişe tâbi olmazlar. 

MADDE 90 — Mahkemeler teşkilâtı kanu
nunda bir dairede birleşmeyecekleri gösterilen
lerden sonradan tayin olunanı, ve yenMtett tfchad-
düs etımiş sebep dolayısile biri eşmeleri caiz ol-
ımıayaü]ardan kıdemsizi rızası olıiıadan dahi baş
ka yere kaldırılır. 

Bulundukları yerele kendiıkusurlarından mü
tevellit olmayan her hangi bir sebeple hâkim
liğin istilzam eylediği şeref veya bitaraflık dai
resinde vazife göremeyeceği tahkikat ile anlaşı
lan hâkimler inzibat meclisi kararile rızalarına 
bakılmaksızın başka yere naklolunurlar . 

5IADÎ)E 91 — Muavinlerle birinci ve ikinci 
sınıf müd&elüniumiler ve birinci stnıfm (D) de
recesine geçmemiş olan hâkîmTe'r, lüzumu sa
bit olduğu takdirde, tayinlerindeki usule tev
fikan vekâlet emrine alınabilir, ve haklarında 
memurin kanunu hükümleri tatbik edilir. 
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BEŞtNGt BAP 

İnzibatî hükümler 

Birinci fasıl 

Nezaret hakkı 

MADDE 92 — Adlîye vekili bütün hâkimler 
ve müddeiumumiler üzerinde nezaret hakkını 
haizdir. 

Adliye vekili her hangi bir hâkim ve müd
deiumumiyi kendisine atfolunan fiiller hakkın
da cevap vermek üzere nezdine çağırabilir. 
Hâkûr. veya .müddeiumumi tayin olunan müd
det içinde gelmeğe mecburdur. 

MADDE 93 — Aşağıda yazılı makamlardan: 
A - Temyiz mahkemesi bütün mahkemeler 

üzerinde, 
B - İstinaf mahkemesi, kazası dairesindeki 

bütün mahkemeler üzerinde, 
C - Temyiz mahkemesi birinci reisi, Temyiz 

mahkemesini teşkil eden bütün hâkimler üze
rinde, 

D - İstinaf birinci reisi istinaf mıntakası da
hilindeki bütün hâkimler üzerinde, 

E - Temyiz ve istinaf ımakmelerinin her da
iresi reisi, ve Ağır ceza mahkeme reisleri, mu
hakeme ve müzakerenin selâmet ve intizamile 
alâkadar olan hallerde o daireleri teşkil eden 
hâkimler üzerinde. 

Nezaret hakkım haizdirlşr. 

MADDE 94 — Temyiz müddeiumumisi dai
resi muavinleri üzerinde ve istinaf müddeiumu
mileri kendi muavinlerile mini akaları dahi
lindeki müddeiumumiler üzerinde, Cumhuriyet 
müddeiumumileri kendi muavinleri üzerinde ne
zaret hakkını haizdirler. 

îkinci fasıl 

İnzibat cezalan ve mercileri 

MADDE 95 — Üçüncü sınıf hâkimlerle baş 
müddeiumumiden maada hâkimler ve müddeiu
mumiler ve muavinler hakkında tatbik olımaeak-
inzıbat cezaları şunlardır: 

A - İhtar ; 
B - Maaş kesmek; 
C - Tevbih; 
D - Derece indirmek; 
E - Meslekten çıkarmak. 

MADDE 96 — İhtar, vazifede dikkate davet
tir. 

Doğrudan doğruya veya nezaret hakkım haiz 
olanların göstereceği lüzum üzerine Adliye vekili 
tarafından verilir. 

İhtar olunan kimsenin meselenin vekâletçe bir 
daha tetkikini istemek hakkı vardır. 

Sicille geçmez. 

MADDE 97 — Maaş kesmek, mazeretsiz vazi
feye gelmeyenlerin maaşından her gün için bir 
günlüğü kesilmesidir. Fasılasız bir ay veya bir 
senede ceman iki ay mazeretsiz vazifesine devam 
etmeyenler hizmetten affolunur. 

Maaş kesmek cezası Adliye vekili tarafından 
tatbik olunur. 

MADDE 98 — Tevbih, muayyen bir fiil ve 
hareketten dolayı hâkimin, sicilline geçirilmek 
suretile muahazedir. 

MADDE 99 — Derece indirmek, hâkimin bu
lunduğu derecenin bir derece aşağısına indiril
mesidir. 

Bir derecede üç, bir smıfta dört defa tevbih 
cezasına uğrayanlar hakkında tatbik olunur. 

Bulunduğu mevkie göre sınıflarında derece 
tenzili kabil olmayanların sınıfları indirilir. 

MADDE 100 — Meslekten çıkarmak, bir daha 
mesleke alınmamak üzere vazifeye nihayet veril
mesidir. 

MADDE 101 — Alelıtlak ağır hapis, üç ay ve
ya daha yukarı hapis cezalarından biri ile katı 
mahkûmiyet meslekten çıkarılmağı müstelzimdir. 

Bu halde meslekten çıkarma muamelesi doğ
rudan doğruya vekâletçe yapılır. 

Üç aydan aşağı hapis cezasile mahkûmiyet ha
linde katileşen hükmü havi ilâm inzibat meclisine 
tevdi olunur. 

Mahkûmiyeti mucip olan suç ahval ve şerait itiba-
rile hâkimin vekar ve haysiyetini bozan ve hâ
kimliğe olan umumî hürmet ve itimadı gideren 
mahiyette görülürse ceza miktarı ne olursa olsun 
mahkûm hâkimin meslekten çıkarılmasına karar 
yerilir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı hapis müddetleri
nin tayininde esas hükmolunan cezadır. 

Cezanm tecili halinde yapılan fiilin mahiye
tine göre meslekten çıkarmak cezalının tatbiki lâ-



zımgelip gelmeyeceğine inzibat meclisi karar ve
rir. 

MADDE 102 — İhtardan ve maaş kesmeden 
maada inzibat cezaları yüz üçüncü maddede gös
terilen inzibat meclisince verilir. 

Ceza görecek kimsenin müdafaası alınmadan 
verilemez. 

İnzibat meclisinin kararları Adliye vekâleti 
tarafından tebliğ olunur. 

MADDE 103 — inzibat meclisi iki senede bir, 
Adliye vekilince Temyiz ikinci reislerinden inti
hap olunacak beş zat ile iki vekâlet müşavirinden 
ve ceza işleri müdüründen teşekkül eder. 

Meclise, temyiz reislerinden en kıdemlisi riya
set eder. Bunlardan maada lüzumu halinde he
yeti tamamlamak üzere temyiz hâkimlerinden iki 
de ihtiyat aza intihap olunur. 

Ceza işleri müdürü ve vekâlet müşavirleri 
meclisin tabiî azasındandır. 

inzibat meclisi beş kişinin toplanmasile karar 
verebilir. İttifak hâsîl olmayan işler meclisin 
bütün azasile yeniden müzakere olunur ve ekse
riyetle karara bağlanır. Reylerde müsavat ha
linde ihtiyat azadan biri alınarak yeniden müza-
Kerc olunur. 

Müddetini dolduran azanın yeniden intihabı 
caizdir. 

MADDE 104 — İnzibat meclisinin kararları
na alâkadar hâkime tebliğinden itibaren 
30 gün içinde itiraz olunabilir. Bu takdirde 
Temyiz mahkemesi birinci reisile müddeiumumisi 
ve ikinci reisleri umum heyet halinde toplanarak 
itirazın varit olup olmadığına ekseriyetle karar ve
rir. 

Meslekten çıkarılmağı istilzam eden işlerin 
itirazen tetkikinde müddeiumumilik vazifesi baş-
müddeiumumî tarafından yapılır. Muteriz ister
se müdafaasını şifahî olarak bizzat veya vekil 
marifetile yapar. 

Adliye vekili dahi inzibat meclisi kararını 
umumî heyete tetkik ettirebilir. 

İtiraz, inzibat meclisi kararlarının infazını 
durdurmaz. 

Üüçüncü fasıl 

Haysiyet divanı 

MADDE 105 — Temyiz ikinci reisMile isti
naf birinci reisleri ve temyiz azalarının hâkimlik 

vekar ve şerefine ve şahsî haysiyetlerine dokunan 
ve vazife icaplarına uymayan ihtiyarî fiil ve ha
reketlerinden dolayı Temyiz birinci reisinin re
isliği altında başmüddeiumumî ile daire reislerin
den ve her daire namına kura ile seçilecek birer 
azadan kurulacak haysiyet divaıiı tarafından hak
larında aşağıdaki mumeleler tatbik olunur: 

A - Tavsiye; 
B - İstifaya davet 

MADDE 106 — İstifaya davete karar verilen 
zat o kararın tebliğinden itibaren 'bir ay içinde 
vekâlete istifanamesini vermezse hakkında mec
burî tekaüt muamelesi yapılır. 

MADDE 107 — Yüz beşinci maddede yazılı 
fiil ve hareketlerin vukuunda Adliye vekili dok
san ikinci maddedeki nezaret hakkını kullanarak 
veya Temyiz birinci reisinin doğrudan doğruya 
veya daire reislerinin verecekleri takrire mütale-
asını da ilâve suretile vııkuıbulaeak işarına baka
rak işi haysiyet divanına sevkeder. 

Bu takdirde divan reisi tarafından yazılacak 
bir tezkere ile hareketinden şikâyet olunan hâ
kimden keyfiyet sorulup müdafaası alınır. Hâ
kim, isterse, müdafaasını şifahî olarak bizzat ve
ya vekili marifetile yapar. 

Haysiyet divanmın kararları heyetin üçte iki
sinin bir reyde birleşmesile verilir. Aleyhine iti
raz olunamaz. 

Dördüncü fasıl 
Müşterek hükümler 

MADDE 108 — Bir şahsın şikâyeti üzerine 
açılan inzibatî takibat şikâyetten vaz geçilse dahi 
durdurulamaz. 

Sureti mahsusada tahkik memuru gönderil
mesini icap ettirmiş olan bir şikâyetin mevzuu 
haksız olduğu sabit olan hallerde tahkiki için 
Devletçe yapılan masraflar hakkmda ceza muha
kemeleri usulü kanununun dört yüz on birinci 
maddesinin ikinci fıkrası tatbik olunur. 

Hâkim hakkında inzibatî muameleyi istilzam 
edecek mahiyette olan ihbar veya şikâyet mevzııu-
nun yalan olduğu veya delilleri tasni edildiği an
laşılan hallerde resen takibat icra ve mahkemece 
yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunmakla bera
ber isnat halinde üç aydan ve tasni halinde altı 
aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası da hük-
molunur. 
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Bu gibi hallerde takibat icrası şikâyet olunan 

hâkimin mensup olduğu mahkemeye en yakın 
ağır ceza mahkemesi merkezindeki Oümhuriyel 
müddeiumumisine ve muhakemesi o ağır ceza 
mahkemesine aittir. 

MADDE 109 — inzibatî hallerde karar vere
cek heyete dahil ola .darın reddi istenebilir. Buna 
reddi istenilen azadan maada diğerlerinin iştira-
kile karar verilir. 

Bütün heyetin reddine mütedair talepler din
len emez. 

MADDE 110 — İnzibat meclisi veya haysivet 
divanı, kendisine inzibatî muamele tatbikini müş
tekim bir fiil isnat olunan kimsenin, leh ve aley
hindeki delilleri serbestçe takdir eder. 

Bu heyetler inzibatî muamele ve eczalarını 
tatbikmda, hâkimlik şeref ve itibarrM kuvvetle 
muhafaza etmek vazifesinden ve m?v-ut delillerin 
vicdanlarında husule getirdiği samimî kanaatten 
ilham alır. 

ALTINCI BAP 

Takip 

Birinci fasıl 

Vazife ile alâkalı suçlarda takibat 

MADDE 111 -— Hâkim muavinlerile ıbirinci 
ve ikinci sınıf hâkimlerin vazifeden doğan ve
ya vazife sırasında işlenen suçlarından ve sı
fat ve vazifeleri icaplarına uymayan hal ve 
hareketlerinden dolayı .haklarında tahkikat ic
rası, istinaf birinci reisine veya onun tensip 
edeceği istinaf azasından birine, veya Adliye 
vekilinin memur edeceği müfettişe. 

İstinaf birinci reisinin yukarıda yazılı suç-
larile hal ve hareketlerinden ve Temyiz hâkim
lerinin vazifeden doğan veya vazife sırasında 
işlenen suçlarından dolayı haklarında tahki
kat icrası Adliye vekili tarafından tensip olu
nan temyiz reislerinden birine aittir. 

MADDE 112 — Müddeiumumilerle muavin
lerinin vazifeden doğan veya vazife sırasında 
işlenen suçlarile sıfat ve vazifeleri icaplarına 
uymayan hal ve hareketlerinden dolayı hakla
rında tahkikat icrası mafevk müddeiumumilere 
veya Adliye vekilinin memur edeceği müfetti

şe aittir. Temyiz müddeiumumisinin vazifeden 
doğan veya vazife sırasında işlenen suçların
dan dolayı hakkında tahkikat icrası Adliye 
vekili tarafından tensip olunan temyiz reisle
rinden birine aittir. 

MADDE 113 — Hâkimlerle müddeiumumile
rin birlikte mevzubahs oldukları işlerde hak
larındaki tahkikat veçhile tensip olunacak 
müfettiş tarafından yapılır. 

MADDE 114 — Yüz on bir ve yüz on ikin
ci maddelerde beyan olunan tahkikatların ya
pılması emrini Adliye vekili verir. 

Ancak muavinlerle birinci ve ikinci sınıf 
hâkimlere ve müddei umumilere taallûk edip 
tehiri caiz olmayan veya teftiş sırasında an
laşılan haller müstesnadır. Bu takdirde keyfi
yet vakit geçirmeden Adliye vekiline bildirilir. 

MADDE 115 — Muavinlerle birinci sınıflara 
mensup hâkim ve müddeiumumiler hakkında ya
pılan tahkikat neticesi yalnız inzibatî muamele 
tayinini müştekim mahiyette görülürse evrakı 
vekâlet inzibat meclisine verilmek üzere Adliye 
vekâletine gönderilir. 

Yapılan tahkikat, ceza takibatını istilzam et
tiren bir suç hakkında vukubulmuş olursa evrakı 
takibat icrasına mahal olup olmadığına karar 
verilmek üzere yüz otuz beşinci maddede yazılı 
mıntaka meclisine verilir ve keyfiyet Adliye ve
kâletine de bildirilir. 

Cezaî takibatla beraber inzibatî muameleyi 
dahi istilzam eden müteaddit fiil ve hareketlere 
mütedair bulunan tahkikat evrakının bir sureti 
vekâlet inzibat meclisince muiktazası yapılmak 
üzere Adliye vekâletine ve aslı mıntaka meclisi
ne tevdi olunur. 

MADDE 116 — İkinci sınıflara mensup kim
seler hakkında yapılan tahkikat evrakı inzibatî 
muamele tayin olunmak veya takibat icrasma 
mahal olmadığına karar verilmek üzere Adliye 
vekâletine gönderilir. 

MADDE 117 — Mıntaka meclislerince takibat 
yapılmasına mahal olmadığına karar verildiği 
surette evrak, hâkimler hakkında istinaf birin
ci reisi ve müddeiumumiler hakkında istinaf 
müddeiumumisi tarafından Adliye vekâletine 
gönderilir. 

Adliye vekâleti bu kararları ceza işleri mü
dürlüğünün mütıaleasile inzibat meclisine tetkik 
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ettirebilir. 

Gerek bu halde ve gerek ayrıca inzibatî mua
mele tayinini de icap ettiren hallerde o meclis 
nıuiktazasını tayin eder. 

MADDE 118 — Tahkikat evrakı oımtaka mec
lislerince takibat yapılmasına karar verilen 
hallerde istinaf müddeiumumiliği, ve inzibat 
meclisince takibat yapılmasına karar verilen hal
lerde temyiz müddeiumumiliği tarafından bi
rinci surette istinaf hukuk dairesine, ve ikinci 
surette temyiz hukuk dairelerinden birinci reis
likçe tensip olunacak bir reis ile ik azadan mü
rekkep hususî heyet iddianame ile verilir. 

MADDE 119 — Müddeiumuminin iddianame
si son tahkikatın açılması talebine dair olursa bu 
iddianamenin bir sureti ceza muhakemeleri usu
lü kanunu dairesinde hakkında tahkikat yapı
lan kimseye tebliğ olunur. 

Bu tebliğ üzerine alâkadar tarafından ka
nunda yazılı müddet içinde duruşmadan evvel 
bazı delillerin toplanması istenir veya sair bir 
talepte bulunulursa nazara alınır ve icap ettiği 
takdirde tahkikat tamik olunur. 

MADDE 120 — Hakkında son tahkikat açıl
masına karar verilenlerden muavinlerle birinci 
sınıflara mensup olanların muhakemesi kazası 
dahilinde bulundukları istinaf mahkemesinin ce
za dairesine ve ikinci sınıflara mensup olanların 
muhakemesi temyiz mahkemesinin teşkilât kanu
nunca vazifeli ceza dairesine aittir. 

MADDE 121 — Temyiz hâkimlerile müddei
umumisi hakkında yüz on bir ve yüz on ikinci 
maddeler mucibince yapılacak tahkikat evrakı 
haysiyet divanınca içlerinden kura ile ayrılacak 
beş kişilik bir heyete verilir. Bu heyet evrakın 
divanı âliye şevki lâzrmgelip gelmeyeceğine ka
rar verir . 

İstinaf birinci reislerinin haklarında yapıla
cak tahkikat üzerine -muhakeme altma alınma
ları lâzımgelip gelmeyeceğine karar itası bu he
yete ve muhakemeleri temyiz ceza umum heye
tine aittir. 

MADDE 122 — Yüz on sekizinci maddede 
yazılı mercilerin kararlarına umumî hükümler 
dairesinde itiraz olunabilir. Bu takdirde iti
raz, birinci halde, en yakın istinaf mahkemesinin 
ceza dairesinde ve ikinci halde temyiz mahke
mesinin birinci reisi tarafından bu işlerle bir se

ne müddetle tavzif olunacak ceza dairesinde 
tetkik olunur. 

istinaf hukuk dairesinin tevkif ve tahliyeye 
ve bunlara teferru eden hususlara dair kararları
na karşı itirazlar işin muhakemesini yapmakla 
vazifeli mercice tetkik olunur. 

Bu maddede yazılı mercilerce verilecek ka
rarlar tasdiksiz tekemmül eder. 

İkinci fasıl 

Şahsî suçlarda takibat 

MADDE 123 — Muavinlerle birinci sınıfla
ra mensup olanların vazife ile alâkası olmayan 
şahsî suçlarından dolayı haklarında takibat 
icrası mafevk müddeiumumisine ve tahkikat
ları istinaf ıbirinei reisinin tensip edeeeği isti
naf azasından birine ve muhakemeleri istinaf 
mahkemesi ceza dairesine aittir. 

İkinci sınıf hâkimlerle müddeiumumi ve 
muavinlerinin vazife ile alâkası olmayan şahsî 
suçlarından dolayı haklarında takibat ve tah
kikat icrası en yakın istinaf mahkemesi müd-
deiumumisile ceza dairesine veya Temyiz bi
rinci reisinin tensip edeceği temyiz azasından 
birine ve muhakemeleri teşkilât kanununca 
vazifeli Temyiz ceza dairesine aittir. 

İstinaf birinci reisi ve temyiz hâkimlerile 
müddeiumumisinin yukarıdaki fıkrada yazılı 
suçlarından dolayı ilk tahkikatı temyiz birin
ci reisinin tensip edeceği temyiz reislerinden 
birine ve muhakemeleri temyiz ceza umumî 
heyetine aittir. Umumî heyetin kararı katidir. 

Başmüddeiumumi hakkındaki tahkikat ve 
muhakemeler de müddeiumumilik vazifesi Ad
liye vekilince tensip olunacak temyiz reislerin
den biri taralından yapdır. 

MADDE 124 — Şahsî suçlardan dolayı tah
kikat yapan istinaf azasının umumî hükümler 
dairesinde itirazı kabil olan kararlan istinaf 
hukuk dairesinde ve en yakın istinaf ceza da-
iresile temyiz azasının kararları yüz on seki
zinci maddede yazılı hususî heyette ve temyiz 
reislerinin kararları temyiz ikinci ceza daire
sinde tetkik olunur. 

Üçüncü fasıl 
Müşterek hükümler 

MADDE 125 — Ağır cezayi müstelzim meş-
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hut suçların hazırlık ve ilk tahkikatı umumî 
htikü atilere tâbidir. 

MADDE 126 --Birinci sınıfın (D) derece
sinden yukarı derece veya sınıfta bulunan 
hâkimlerin vazifelerinde devamı adliye kuvve
tinin nüfuz ve itibarına yahut tahkikatın se
lâmetine halel vereceği anlaşılırsa sınıf ma 
göre inzibat meclisi' veya haysiyet divanı ka
rârı ile eli işten çektirilir. 

Muavinlerle birinci ve ikinci sınıf müddei
umumiler ve birinci sınıfın (D) derecesi dunumda 
bulunan hâkimler hakkında bu maumele inti
hap meclisinm . miitaleasiie Adliye vekili tara
fından tatbik olunur. 

MADJPK -127 — JEli işten çektirilenlere maaş
larının yarısı verilir. Bunlardan beraet eden
lerle .haklarında meslekten çıkarılmadan başka 
İAZİbati;veya memuriyete mâni olmayacak kazaî 
bir ceza verilmiş olanlar vazifelerine iade olu
nurlar ve kesilmiş olan maaşlarını da alırlar. 

MADDE 128 — Tahkikat sırasında tevkifine 
lüzum görülen muavinlerle hâkim ve müddei
umumiler son tahkikatın açılmasına karar ver
meğe salahiyetli merci tarafından tevkif olu
nabilir. 

Yüz yirmi ikinci madde hükmü bu kararlar 
hakkında da caridir. •-';••• 

MADDE 129 — Muavinlerle hâkim ve müd
deiumumilerin takibatı müstelzim suçlarında 
iştiraki olanlar ayni tahkikat ve mııhakame 
mercilerine tâbidir. 

MADDE 130 — Bu kanu» mucibince muha
keme altona- alınması icap edenlerin tahkik ve mu
hakeme mencilerini tayinde esas, muhakeme altı
na alındıkları zamandaki sıfatlandır. 

Bu esasa göre tahkikat ve mshak^meyi yapa
cak merci suçun işlendiği yerin kazası, dahilin
de bulunduğu mercidir. Muhakeme altına alın
mazdan evvel hâkimlik veya müddeiumumilik va
zifesinden ayrılan]arın ayrılma zamanındaki sı
fatları esas tutulur. 
Vekiller, asılların tâbi olduğu hükümlere tâbi

dir. 

MADDE 131 — Muavinlerle hâkim rve müd
deiumumilere ait davalar müstacel işlerden sayı
lır. Kanunî zaruretlerden doğan mâniler olmadık
ça üç aydan fazla devam edemez. Müddeiumumi

ler, nezdinde bulundukları malıkemelerde der
dest bulunan bu kabîl davaları ve bunların tahki
kat ve muhakeme safhalarını ve var ise teahhur 
sebeplerini her % .ayda bir Adliye, vekâletine bil
dirmeğe mecburdurlar^ 

MADDE 132 — Cezaî, takibat inzibatî mua
melenin tatbik ve icrasına mâni teşkil etmez. 

Hüküm katileştikten sonra işin dosyası görü
lüp iade edilmek üzere Adliye vekâletine gönde
rilir. Vekâlet icap ederse evrakı inzibat veya in
tihap meclisine veya haysiyet divanına tevdi eder. 

Yedinci bap 

Adliye memurlarının intihap ve inzibatı 

MADDE 133 — İstinaf mahkemelerile müd
deiumumiliklerine mensup başkatip ve kâtipler
le sair memurların intihabı alâkalı daire âmiri
nin inhası üzerine istinaf birinci reisinin reisliği 
altında istinaf müddeiumumisile, Ipdera sırasile 
ve bir sene müddetle bulunacak bir ikinci reisten 
mürekkep meclise aittir, 

MADDE 134 — Temyiz mahkemesinin başmü-
meyyiz, mümeyyiz ve kâtip] erile sair memurları 
her daire âmiri tarafmran verilip birinci reis ta
rafından Adliye vekâletine gönderilecek müzek
kereler üzerine vekâlet merkez memurları hak
kında cari usul dairesinde tayin olunur, 

MADDE 135 — İstinaf mahkemelerile müd
deiumumiliklerine mensup bilûmum memurların 
inzibatî muameleleri müstelzim hareketleri vuku
unda yüz otuz üçüncü madde de gösterilen mec
lise iki istinaf azasının iltihakile teşekkül edecek 
inzibat komisyonunca yüz otuz dokuzuncu mad
dede yazılı inzibati cezalar tatbik olunur. 

Bu meclisçe verilecek kararlara itiraz halinde 
itasma iştirak etmemiş olan diğer reislerle mer
kezdeki ilk mahkeme birinci hâkiminin ve Cum
huriyet müddeiumumisinin iştirakile teşekkül 
edecek umum heyetçe karar verilir. 

MADDE İMi— Temyiz mahkemesi başmü-
meyyiz ve mümeyyizlerile kâtipleri ve sair me
murlar hakkında yüz otuz dokuzuncu maddede 
yazılı inzibat cezalan birinci reisin reisliği altın
da başmüddeiumumî ile kıdem sırasına göre bi
rinci reis tarafından bir sene müddetle vazife 
görmek üzere davet olunacak bir ikinci reisten 



mürekkep heyetçe tatbik olunur. Bu heyetin ka
rarlan katidir. 

Hâkim namzetleri hakkında yüz otuz doku-
kuzuneu maddede yazılı inzibat cezalarının tat
biki Adliye vekâletine aittir. 

MADDE 137 — İlk mahkemelerle, istinaf ve 
temyiz mahkemelerine ve müddeiumumiliklere 
mensup memurların ve hâkim namzetlerinin vazi
felerinden mütevellit olan veya şahsî suçları hak
kında kazaî takibat, merkezinde bulundukları 
ilk mahkeme müddeiumumileri tarafından usulî 
hükümler dairesinde icra olunur. 

MADDE 138 — istinaf ve temyiz mahkemele
rinden maada mahkemelerle müddeiumumiliklere 
ve sorgu ve icra dairelerine mensup memur ve kâ
tip ve müstahdemlerin intihapları ve haklarında 
inzibatî muamele tatbiki memurin kanunu ile icra 
ve iflâs kanununda yazılı mercilere aittir. 

MADDE 139 — Temyiz mahkemesinden ma
ada mahkemelerle müddeiumumiliklere ve sorgu 
dairelerine mensup memur ve kâtiplerin ve icra 
daireleri kâtiplerinin görülecek hata veya ku
surlarından dolayı yüz otuz beşinci ve yüz otuz 
sekizinci maddelerde gösterilen mercilerce aşağı
daki inzibatî cezalardan her hangi biri tatbik olu
nur: 

1 - Tevbih; 
2 - Dörtte üçünü geçmemek üzere aylıktan 

kesme; 
3 - Altı ayı geçmemek üzere işten el çektirme; 
4 - Azil. 
Bunlardan tevbih ve aylıktan kesme cezaları

na memur veya kâtibin mensup olduğu daire âmi
ri de karar verebilir. 

Resen verilmiş tevbih veya aylıktan kesme 
cezası alanlar 15 gün zarfında bu cezayı veren âmi
re müracaat ve esbabı mucibe göstererek cezaya 
itiraz edebilirler. 

İtiraz, âmir tarafından reddolunursa ceza ka-
tileşir. ve sicille geçer. 

MADDE 140 — İstinaf birinci reisi ve Adliye 
müfettişleri yüz otuz dokuzuncu maddede yazılı 
kâtip ve memurlar hakkında azil cezasının tatbi
kini esbabı mucibe iraesile alâkadarın tâbi ol
duğu inzibat komisyonundan talep edebilir. 

inzibat komisyonu bu talep dairesinde mua
mele ifasına mecburdur. 

MADDE 141 — Kâtip ve memjurlardan, hak
larında tahkikat yapılanlar, müfettişin veya 
takikatı yapan makamın göstercleği lüzum üze
rine alâkadarın tâbi olduğu imzibat komisyonu 
kararile eli işten çektirilebilır. 

MADDE 142 — Yukarıdaki hükümlerden 
maada hallerde mahkemelerle müddeiumumi
liklere ve diğer adliye dairelerine mensup me
murlar hakkında memurin kanunu hükümleri 
tatbik olunur. 

Muvakkat maddeler 

I — Bu kanunun meriyeti tarihinden itiba
ren nihayet altı ay zarfında muavinlerle hâkim 
ve müddeiumumilerden ve bu kanunda yazılı 

sınıf ve dereeelere dahil bulunan diğer adlî vazi
fe sahiplerinden sicilleri itibarile vazifelerinde 
bakalan caiz olmayanlarla ahlâk ve siretçe hiz
mete mâni .halleri yok iken mücerret vazifesini 
ifada ehliyetsizlikleri ayırıma meclisince bittet-
kik tahakkuk edenler hakkında aşağıdaki hü
kümler tatbik olunur: 

A - Sicilleri itibarile vazifelerinde bakalan 
caiz olmayanların hizmetlerine nihayet verilir. 
Ve haklarrnda tekaüt kanununun on üçüncü 
maddesi hükümleri tatbik olunur.. 

B - Ehliyetsizlikleri hasebile kendilerinden 
istifade edilemeyenler (hâkimlik vazifesinden af
fedilir. Bu suretle vazifeden affedilenlerin hiz

met müdıdetleri on beş sene veya daha fazla olur
sa 'bu müddet nisibetinde tekaüt maaşına müsta
hak olurlar. Tekaüt müddetini ! doldurmayan
lar taleplerile hâkimdik ve müddeiuanumilik mes
lekleri haricinde diğer adlî vazifelere tayin edi
lebilirler. 

Bu madde hükmüne tevfikan verilen karar
lar denhal infaz olunur. Hizmetlerine nihayet ve
rilenler veya hâkimlik vazifesinden affolunan-
lar hiç bir suretle hâkimlik meslekine kabul 
olunamazlar.. 

II — Bu kanunun meriyeti tarihinde staj gör
mekte olan namzetler hakkında bu kanun hüküm
leri tatbik olunur. 

Meslek mektebinden mezun olup ta bu kanu
nun meriyeti mebdeinde maaşatın tevhit ve tea
dülü kanununun on birinci ve daha aşağı derece
lerinden maaş alan müstantıkkr sorgu hâkim ve-
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kili itibar olunur ve kemakân almakta oldukları 
maaşları alırlar. 

Bunlar bu kanunun meriyeti tarihinden itiba
ren üç sene zarfında birinci babın ikinci faslında 
yazılı hükümler dairesinde imtihan verdikleri 
takdirleri beşinci mertebe sorgu hâkimliklerine 
tayin olunurlar ve ondan itibaren bu kanunda 
gösterilen usul ve şartlar dairesinde yalnız sorgu 
hâkimliği mertebelerinde terfi edebilirler. 

İmtihanda ehliyet gösteremeyenler veya sabit 
mazeretlerine binaen giremeyenler hakkında on 
birinci maddenin ikinci fıkrası tatbik olunur. 

III — Bu kanunun meriyet mevkiine konul
duğu tarihte yedi yüz altmış altı numaralı hâ
kimler kanununun üçüncü maddesinde yazılı de
recelerde bulunanlardan maaşatın tevhit ve tea
dülü kanununun on birinci ve onuncu dereceler-
rinden maaş alanlar bu kanuna bağlı I ve II 
numaralı cetvellerde gösterilen muavinlik derece-
lerile ile birinci sınıfların (A) derecesine ve 9 un
cu derecesinden maaş alanlar birinci sınıfların 
(B) ve 8 inci dereeesijnden maaş alanlar (C) ve 
7 inci derecesinden maaş alanlar (D) veya (E) 
ve 6 ncı derecesinden maaş alanlar (F) veya ikin
ci sınıfların (A) derecelerine ve beşinci derece
sinden maaş alanlar ikinci sınıflarm (B) derece
sine tahsis olunan maaşı alırlar. 

TV — Bu kanunun meriyet mevkiine konul
duğu tarihte 766 numaralı hâkimler kanununa 
göre hâkimlik ve müddeiumumilik sınıflarile mü
fettişliklerde ve vekâlet hizmetlerinde bulunan
lardan her birinin terfi levhakrradaki derecesile 
maaşını gösterir bir defter tanzim ve ayırma en
cümenine tevdi olunur. 

Ayırma encümeni altı ay zarfcnda bunlardan 
her birinin derecesini yukarıdaki madde ile 41 in
ci madde hükümlerine tevfikan tayin ve tesbit 
eder. Bunlar arasında liyakat ve ehliyetleri de
rece ve müddet kayîtlerine bakılmaksızın, kadro
nun müsaadesi nisbetinde bulundukları derece 
veya smıfm yukarılarına geçirilebilirler. 

V — Adliye meslek mekteebinden mezun olan
lardan sicilleri itibarile manii bulunmayanlar 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene 
zarfmda Ankara hukuk fakültesinde geçirecekle
ri imtihanda muvaffak oldukları takdirde hukuk 
fakültelerine bir defaya mahsus olmak üzere ka
bul olunabilirler. 

Lise derslerinden geçirilecek bu imtihan prog
ramının mevat ve şekli icrası Ankara hukuk fa
kültesi profesörler meclisi tarafından teşbit olu
nur. 

VI — Hukuk fakültesinden veya mektebin
den mezun olmayıp hâkimlik veya müddeiumu
milik mesleklerile Adliye vekâleti hizmetlerinde 
bulunanlar hakkmda bu kanunun neşri tarihin
den itibaren beş sene zarfında tekaüt kanununun 
13 üncü maddesi hükmü tatbik olunabilir. 

Yukarıdaki fıkrada beyan olunan meslekler 
ile memuriyetlerde bulunanlardan her ne suretle 
olursa olsun meslek ve memuriyetlerinden ayrıl
mış olanlar bir daha bu meslek ve memriyetlere 
tayin olunamazlar. 

VII — Bu kanunun meriyeti tarihinde kazaî 
veya inzibatî takibat altmda bulunan veyn bu
lunmak üzere olanlar hakkında bu kanun hüküm
leri tatbik olunur. 

VIII — İstinaf mahkemeleri t--şkil olununca
ya kadar hâkimlik ve müddeiumumilik sınıfları
na mensup olanlar hakkında yapılacak takibat ve 
tahkikatta tadil ve zeyillerilo birlikte 766 numa
ralı kanunun usulü tahkik ve muhakemeye .nüte-
dair olan dördüncü faslının hükümleri cc ->yan 
eder. 

Son maddeler 

MADDE 143 — Bu kanunun neşri tarihin
den itibaren nihayet bir sene zarfında bu knaun 
hükümlerinin sureti tatbiki hakkında bir talimat
name yapılır. 

Bu talimatnamede: 
Namzetlerin staj müddeti zarfında mutıtelif 

işlerde ne müddet ve ne suretle vazife görecekleri 
ve namzetlik ve ihtisas imtihanlarının ve ayırma 
ve inzibat meclislerine ait vazifelerin sureti itası 
ve bu kanunun otuz altmcı ve otuz dokuznncu 
maddelerin tatbik şekilleri her halde tesbit olu
nur. 

Bu talimatnameye namzetler ve muavinlerle 
hâkim ve müddeiumumilerin hal ve siretleri ve 
vukuf ve kabiliyet dereceleri hakkmda vekâlete 
bildirilecek malûmatın tesbiti için hazırlanacak 
evrak numuneleri de raptolunur. 

MADDE 144 — Yedi yüz altmış altı numaralı 
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hâkimler kanunu ile bütün zeyil ve tadilleri ve 
diğer kanunların bu kanuna uymayan veya br 
kanunla telif kabul etmeyen hükümleri mülga
dır. 

145 
berdir. 

Bu kanun tarihinden mute-

MAÜDE 140 — Bu kanunun icrasına icra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
tsmet 

H. V. V. 
Ş. Kaya 

îk. V. 
M, Celâl 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
Fuat 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

2k - V -1934 
M. M. V. 

Zekâi \ 
Mİ V. 

Hikmet 
G. t. t. 

Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 
' Na. V. 

Ali 
Zr. V. 
Muhlis 

Hâkimler kanununun 18 inci maddesinde yazılı [1] numaralı cetvel 

Hâkimlik smıf ve dereceleri ve maaşları 

Sınıfı 

Muavinlik 

Birinci sınıf he 
kimlik 

İkinci s:nıf hâkim
lik 

Üçüncü sınıf hâ
kimlik 

Memuriyeti Maaşı 

Hâkim muavinliği, icra memurluğu, beşinci mertebe sorgu hâ
kimliği ağır ceza mahkemesi aza muavinliği 30 
A - Dördüncü mertebe sorgu hâkimliği, üçüncü mertebe sulh 
hâkimliği, dördüncü mertebe icra hâkim muavinliği, yedinci 
mertebe hâkimlik 35 
B - Üçüncü mertebe sorgu hâkimliği, ikinci mertebe sulh hâkim
liği, üçüncü mertebe icra hâkim muavinliği, ağır ceza mahke
mesi azalığı, altıncı mertebe hâkimlik. 40 
C - İkinci mertebe sorgu hâkimliği, birinci mertebe sulh hâkim
liği, ikinci mertebe icra hâkim muavinliği, ağır ceza mahkemesi 

•[ azalığı, beşinci mertebe hâkimlik, istinaf mahkemesi aza mua
vinliği. ; 45 
D - Birinci mertebe sorgu hâkimliği, birnci mertebe icra hâkim 
muavinliği, üçüncü mertebe icra hâkimliği, dördüncü mertebe 
hâkimlik, dördüncü mertebe ağır ceza mahkemesi reisliği, tem
yiz mahkemesi raportör ve stajyerliği, 55 
E - İkinci mertebe icra hâkimliği, üçüncü mertebe hâkimlik, 
üçüncü mertebe ağır ceza mahkemesi reisliği, temyiz mahkemesi 
raportörlüğü. 70 

A - Birinci mertebe icra hâkimliği, ikinci mertebe hâkimlik, 
ikinci mertebe ağır ceza mahkemesi reisliği, istinaf mahkemesi 
azalığı. 80 
B - Birinci mertebe hâkimlik, birinci mertebe ağır ceza reisliği, 
istinaf mahkemesi ikinci reisliği. 90 

A - Temyiz mahkemesi azalığı 100 
B - İstinaf mahkemesi birinci reisliği, temyiz makkemesi ikinci 
reisliği. 125 
C - Temyiz mahkemesi birinci resiliği. 150 



Hâkimler kanununun 19 uncu maddesinde yazılı [II] numaralı cetvel 

Müddet umumilik sınıf ve dereceleri ve maaşları 

Sınıfı 

Muavinlik 

Memuriyeti 

Birinci sınıf müd
deiumumilik 

İkinci sınıf müd
deiumumilik 

Üçüncü sınıf müd
deiumumilik 

Cumhuriyet müddeiumumiliği dördüncü mertebe muavinliği. 
A - Cumhuriyet müddeiumumiliği üçüncü mertebe muavinliği, 
altıncı mertebe cumhuriyet müddeiumumiliği. 
B - Cumhuriyet müddeiumumiliği ikinci mertebe muavinliği, be
şinci mertebe cumhuriyet müddeiumumiliği. 
C - Cumhuriyet müddeiumumiliği birinci mertebe muavinliği, 
dördüncü mertebe cumhuriyet müddeiumumiliği. 
D * Cumhuriyet müddeiumumiliği başmuavinliği, üçüncü mer
tebe cumhuriyet müddeiumumiliği, istinaf müddeiumumiliği mu
avinliği, Temyiz müddeiumumiliği ikinci mertebe muavinliği. 
E - İkinci mertebe cumhuriyet müddeiumumiliği, istinaf müd
deiumumiliği başmuavinliği, Temyiz müddeiumumiliği birinci 
mertebe muavinliği. 

A - Birinci mertebe cumhuriyet müddeiumumiliği, Temyiz müd
deiumumiliği başmuavinliği. 
B - İstinaf müddeiumumiliği. 

Başmüddeiumumî. 

Maaşı 

30 

35 

40 

45 

55 

70 

80 
90 

150 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİM TADtLt 

Hâkimler kanunu lâyihası 

BÎRÎNCÎ BAP 
Namzetlik 

Birinci fasıl 
Namzetlik şartları ve vazifeleri 

BİRİNCİ MADDE — Namzetlik devresini geçirip aşağıdaki şartlat* daire
sinde ehliyetini isbat etmiş olmadıkça hiç kimse hâkimlik veya müddeiumumi
lik meslekine kabul olunamaz. 

Yetmiş birinci madde hükmü mahfuzdur. 
îrvİNCÎ MADDE — Namzetler, hâkimlik ve müddeiumumilik sınıf ye derece-. 

lerine dahil değildirler. 
Dunlara, Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 sayı

lı kanunun on ikinci dereceye tahsis ettiği maaş verilir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Namzetliğe kabul olunabilmek için: 
1 - Türk olmak, 
2 - Yirmi bir yaşını bitirmiş ve otuz yaşım geçmemiş olmak, 
3 - Askerlik filî hizmetini yapmış veya askerliğe elverişli olmadığı anlaşılmış 

bulunmak, 
4 - Başkasına geçer hastalığı, vazifesini gereği gibi yapmağa mâni olabilecek 

vücut veya akılca bir arızası bulunmamak, * ı 
5 - Yabancı ile evli olmamak, 
6 - Bir Türk hukuk fakültesinden veya mektebinden mezun olmak veya mül

kîye mektebinden mezun olupta noksan kalan derslerden Hukuk fakültesinde 
imtihan yermiş olmak veva yabancı bir memleket Hukuk fakültesinden mezun 
ohmta Türkiye Hukuk fakülteleri programlarına ^övo noksan kalan derslerden 
imtihan ile tasdikname almış bulunmak, 

7 - Şeref ve havsiyeti muhil bir suçtan mutlak surette ve bir cürümden do
layı üç av veya daha fazla hanis cezasile mahkûm bulunmamak veya bu kabil 
suçlarla hapsi müstelzim her hangi bir cürümden dolayı ceza takibi altında bu
lunmamak, 

8 - Sarhoşluğu, kumar oynama&ı âdet edinmiş, kumar oynatmış, ahlâk ve si-
retee hâkimliğe yaraşmayacak bir hal île dile gelmiş olmamak şarttır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE —- Hor sene alınacak namzet miktarı Vekillikçe tes
hil olunur. 

Namzetler Adlive müsteşarile teftiş heyeti reisinden ve hukuk, ceza ve zat iş
leri umum müdürlerinden teşekkül edecek heyetin mütaleası alındıktan sonra Ad
liye vekili tarafından tayin olunurlar. 

Taliplerin tayini birinci fıkrada yazılı miktarı aştığı takdirde diploma dere
cesi tercihte esas tutulur. Bu şartta da müsavat halinde kura çekilir. 

B E Ş Î N C t MADDE — Namzetliğe kabul, oluannlar iki sene müddetle mahke
melerle müddeiumumiliklerde staj görürler. Ceza ve hukuk işlerinde zabıt kâtip
liği ve başkâtiplik vazifesini ve kendilerine verilecek tetkikatı ve diğer yazı işle-
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rini yaparlar, icra memurlarına sorgu hâkimlerine yardım ve vekâlet ederler. 
Bunlar dinlenmek üzere müzakerede hazır bulundurulabilirler. 
Namzetler vekâleten ifa eyledikleri vazifelerden ve kendilerine tevdi olunan 

işlerden dolayı asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 

îkinci fasıl 
Namzetlikten muavinlik sınıflarına geçme şartları 

ALTINCI MADDE — Namzetlik müddetini bitirmiş ve seciye ve ahlâkça ka
bule mâni bir hali görülmemiş olanlar muavinlik imtihanına kabul olunurlar. 

Kabule mâni hali görülenlerin Adliye vekâletince namzetliklerine nihayet ve
rilir. 

Bunlar bir daha namzetliğe kabul olunamazlar. 
YEDİNCİ MADDE — Muavinlik imtihanı Adliye vekilince ikisi yüksek dere

celi hâkimlerden, ikisi Hukuk fakülteleri profesörlerinden ve biri avukatlardan 
olmak üzere seçilecek heyet huzurunda ve her senenin birinci teşrininde Anka-
racla yapılır. 

S E K İ Z İ N C İ MADDE — imtihanlar tahrirî ve şifahî olur. 
Tahrirî imtihanlarda: 
A - Hukuku medeniye, ticaret hukuku ve hukuk muhakeme usulleri, 
B - Ceza hukuku ve ceza muhakeme usulleri, 
C - Hukuku idare ve hukuku ammeden tatbiki kabiliyeti meydana koyacak su

rette birer mevzu verilir. 
Şifahî imtihanlar: 
Tahrirî imtihanların yapıldığı maddeler hakkında meri olan kanunlara tatbik 

noktasından vukufun derecesini anlamak için yapılır. 

DOKUZUNCU MADDE — Her imtihanda onda altıdan ve imtihanların heyeti 
mecmuasından vasatî olarak on yediden yukarı numara alanlar muavinliğe ehliyet 
göstermiş olurlar. 

imtihan komisyonu her namzedin imtihanda kazandığı numaralara göre tayin 
olunacak ehliyet derecesini gösterir ayrı ayrı birer mazbata yaparak imtihan ev-
rakile beraber Zat işleri müdürlüğüne verilir. 

ONUNCU MADDE — imtihanda ehliyet gösteremeyenler veya mezeretine bi
naen imtihana giremeyenler bir sene sonraki imtihana kabul olunurlar. 

Üç defa imtihana giremeyen veya üç imtihanda muvaffak olamayanlar nam
zetlikten çıkarılırlar. 

Namzetliğe kabulü tarihinden itibaren beşinci sene nihayetindeki imtihana gi
remeyen veya bu imtihanda da muvaffak olamayan namzet hakkında yukardaki 
fıkra hükmü tatbik olunur. 

ON B l R l N C l MADDE — Her namzedin vazifesini yapmakta gösterdiği kabi
liyetle ahlâkî gidişme dair malûmat, çalıştığı daire âmirleri tarafından mensup 
olduğu mahkemenin en yüksek dereceli hâkimine veya müddeiumumisine altı ay
da bir verilecek delilli takrirlerle o hâkim veya müddeiumuminin namzet hak
kında görgü ve bilgisine dayanan mütalealarından ve adliye müfettişlerinin ra
porlarından alınır. 

Yukarıki fıkrada gösterilen merciler bu husustaki mütalealarını Adliye vekil
liğince buna mahsus olmak üzere hazırlanacak kâğıtlara yazarlar. 
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ON İ K İ N C İ MADDE — Zat işleri müdürlüğünce her namzet hakkında 9 ve 11 

inci maddelere göre toplanacak vesikalar o namzedin şahsî dosyasile birlikte ayır
ma meclisine verilir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ayırma meclisi her namzedin: 
A - imtihanda kazandığı dereceye; 
B - Ahlâkî gidişi hakkında toplanan malûmata bakarak tayin edilecek dere

ceye; 
C - Namzetlik esnasında gösterdiği kabiliyet derecesine; 
D -Mektep şahadetnamesinde kazandığı dereceye göre emsali arasındaki mer

tebesini tayin ve en yüksek liyakat kazananlar en başta gelmek üzere sırasile bir 
defter tanzim ve tasdik eder. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Muavinliğe hak kazananlar hâkimlik veya müd
deiumumilik mesleklerinden hangisinde ihtisas arzusunda bulunduklarını Vekil
liğe bildirirler. Ayırma meclisince dahi gerek imtihanda ve gerek namzetlik dev
resinde gösterilen kudret ve kabiliyetin mahiyet ve hususiyetine göre namzedin 
hangi meslekte ve hangi kısımda daha fazla istidadı görüldüğü ismi hizasına ya
zılır. 

Bu hükümler intihapta imkân dairesinde nazara alınır. 

ON B E Ş İ N C İ MADDE — Açılacak muavinliklere on üçüncü maddede beyan 
olunan defterdeki sıraya göre önce gelen , önce tayin olunur. Bu deftere ismi ge-
'çenlere, muavinliklere tayin olununcaya kadar vekillikçe lüzum görülecek yerlerde 
•o sınıflarmclaki vazifeler gördürülebilir. 

ON ALTINCI MADDE — Türkiye hukuk fakültelerinin birinden doktora dip
loması alanların namzetlikte geçirecekleri müddet bir senedir. 

Türkiye hukuk fakültelerinin birinden çıkmakla beraber ingilizce, almanca, fran-
zızca, italyanca, lisanlarından birile ders okutulan memleketler hukuk fakülteleri
nin birinden de çıkanlar bir sene namzetlik yaptıktan sonra on üçüncü madde hük
mü dairesinde muavinlik sınıflarına sekizinci maddenin son fıkrasına göre yalnız 
şifahî imtihanları yapılarak kabul olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartlar:, haiz olan zatlere 1452 saylı kanunda yazılı derece
lerden 11 inci dereceye ve 22 nci maddenin ikinci fıkrasında beyan olunan şartlar 
dairesinde doktor diplomasını almış olanlara 10 uncu dereceye tahsis olunan maaş 
verilir. 

v ÎKÎNCÎBAP 
Hâkimlik ve müddeiumumilik meslekleri ve ayırma usulleri 

Birinci fasıl 
Hâkimlik ve müddeiumumilik meslekleri 

ON YEDİNCt MADDE — Hâkimlik meslekinin sınıfları, dereceleri ve maaş
ları bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kanunda gösterilen istisnalardan başka hallerde hâkimlik meslekine men
sup olanlar hakkında dahi 1415 sayılı kanunla diğer malî kanunlardaki hükümler 
tatbik olunur. 

ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — Müddeiumumilik meslekinin sınıfları ve derecele-
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ri ve maaşları bu kanuna bagfc (2) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Bir meslekten öbürüne geçmekte 17 ve 18 iffici 
maddelerde yazılı (I) ve (II) numaralı cetveldeki sınıf la* ve dereceler biri öbürü
ne muadil tutulur. 

İkinci fasıl 
Üçüncü ve ikinci sınıflara ayırma şart ve usulleri 

YİRMİNCİ MADDE — Muavinlik sınıflarında bulunanların hâkindik ve müd-
deiumumilik smrflarina ve üçüncü sınıf hâkirnlferle nıüddeıumunüler^ 
fa terfileri için - bu kanunda gösterilen istisnalardan başka hallerde - liör sınıfın 
son-derecesinde en az iki sene hizmet etniiş v eâşağidâki niâddelefde yazılı usul 
dairesinde ehliyeti anlaşılmış olmak şarttır. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunda yazılı istisnalar dışında hâkim ve 
müddeiuhlunnlerih kendi sınıfları içinde bir derecedendiğerine terfi için bulunduk
ları dörecfede 57 nci maddede teöbit olunan esas dairesinde en az İki sene hizmet et
miş ölniâk şarttır. 

ŞüJ kadar ki üçüncü sınıfların yedinci derecesinde olan vazifelerden birine tayin 
edilebilmek için yirmi yedinci maddede beyan olunan ihtisas imtihanında muvaffa
kiyet gösiîennıiş olrhak şarttır. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — On altıncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı şart
ları Kaiz olanlar muavinlik srhıfİarında amelî vukuf ve kabiliyetçe de ehliyet is
pat etmijş; oldukları takdirde o sınıflarda bir sene hizmetten sonra üçüncü sınıflara 
terfi edebilirler. 

îüfkiye hukuk fakültelerinin birinden çıkmakla beraber ingilizce, almanca, 
frânsizca, italyanca lisânlarından birile ders okutulan bir memleket hukuk fakili1 

tesinden de çıkmış ve bunların birinden hukukî bîr mevzu üzerine doktor 
diploması ve doktor unvariiriı almış olanların, üçüncü sınıfların «onuncu ve doku
zuncu» derecelerinde geçirecekleri müddet bir senedir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İhtisas imtihanı Adliye vekilince, üçü birinci ve 
ikinci sınıf hâkimlerden ve ikisi de vekâlet müsteşarından veya onun müdürlerinden 
olmak üzere seçilecek heyet huzurunda Ankarada yapılır. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Adliye vekâleti «yedinci» derecede olan vazi
felerde vukua gelecek açıkları göz önünde tutarak müracaat müddetini ve imtihan
ların yapılacağı tarihi tayin ve ilâh eder. İhtisas imtihanı senede bir defadan fazla 
yapılamaz. -•'*'§. 

YİRMİ BEŞİNCİ? MADDE — Sekizinci derecelerde yazılı vazifelerde en aşağı 
iki sene'müddette hizmet etmiş olanlardan terf ilerine kazaî veya inzibatı bir mâni 
bulunmayanlar ihtisas^ imtihanına kabul olunurlar. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — İhtisas imtihanı tahrirî olur. 
İmtimanlarda r Medenî hukuk ile^ ticaret hukukuna ve ceza hukukuna mütedair 

ikişer tez mevzuu verilir. 
İmtihana iştirak edenler intisap etmek istedikleri ihtisas şubesine göre bunlar

dan iki mevzu seçerler. 

YlRMİ YEDİNCİ MADDE — İhtisas imtihanında her tezden en aşağı onda 
yedi numara almak şarttır. 
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Bir devre imtihanında muvaffak olamayanlar ertesi sene yapılacak imtihana 

girebilirler, ikinci imtihanda da kazanamayanların dosyası sicil hulâsası ile bir
likte ayırma meclisine verilir. Ayırma meclisi umumî heyeti bu gibilerin hâkimlik 
ve müddeiumumilik meslekelerinm hangi derecelerinden yukarı derecelerde vazife 
göremeyeceklerini tayin eder. 

Şu kadar ki bunlar bulundukları sınıfın üst sınıfına geçemezler. 
Y İ R M İ S E K İ Z İ N C İ MADDE — İmtihan heyeti, ihtisas imtihanını muvaffa

kiyetle geçirmiş olan hâkimlerden her birinin kazandığı ehliyet derecesine göre sıra
sını gösterir bir defter yapar ve dosyalarına konulmak üzere ayrı ayrı birer mazba
ta tanzim eder. 7 inci derecede olan terfilerde bu sıraya riayet olunur. 

İmtihan heyeti imtihanda muvaffak olan müddeiumumilerin de ayrı bir defte
rini ve mazbatalarını yapar. Bu defterde sıra tasnifi yoktur. 

Y İ R M İ DOKUZUNCU MADDE — Adliye vekilliği teklifine kazaî veya inzi
batî bir mâni bulunmayan muavinlerle üçüncü sınıf hâkim ve müddeiumumilerin 
isimlerini gösteren birer listeyi her meslek sınıfları için ayrı ayrı olmak üzere hazır
layarak ayırma meclisine verir. Ve bir suretini resmî ve adlî gazetelerle neşreder. 

Bu listelere isimleri yazılmayanlar listenin neşri tarihinden itibaren bir ay için
de ayırma meclisine müracaat ve itiraz edebilirler- Ayırma meclisinin bu bapta 
vereceği karara müracaat sahibi itiraz edemez. 

Ayırma meclisinin itirazm kabulüne dair olan kararını Adliye vekili ayırma 
meclisi umumî heyetine tetkik ettirebilir. 

OTUZUNCU MADDE — Mahkeme hâkimlerile Cumhuriyet müddeiumumileri, 
refakatlerindeki muavinler ve icra memurları ve ağır ceza mahkemesi reisleri de 
aza muavinlerile muavinlik sınıfında bulunan sorgu hâkimleri hakkında:" 

a) Ahlâkî gidişlerine dair şikâyet vaki oünuş veya tahkikat yapılmışsa 
bunların mevzuunu teşkil eden vakanın mahiyetini veya tahkikat ^ evrakının 
ne zaman ve nereye gönderildiğini ve neticesini, 

b) Kendisine ne kadar iş verilip ne kadarım çıkardığını. 
Adliye vekilliğince tayin edilen müddet içinde vekilliğe bildirirler. 
Muavinin kanun yoluna müracaat olunmayan hareketlerinde veya taallûk 

ettiği işi neticelenmeyen lâyihalarından yahut iddianame ve kararnamelerinden 
en az beşinin tasdikli suretini de birlikte gönderirler. 

Hâkimlerle müddeiumumiler vuavinlerin vaka ve vesikalara göre vazifelerinde 
gösterdikleri kabiliyet, çalışkanlık ve bağlılık derecesi hakkında da mütaleaiarı-
nı ilâve ederler. 

Muavinler bu sınıflardaki vazifelerini ayrı ayrı yerlerde yapmışlarsa, her bu 
lundukları yerin hâkimi veya müddeiumumisi tarafından da yukarıki fıkralara 
göre haklarında muamele yapılır. 

Üçüncü sınıf hâkim ve müddeiumumiler hakkında Adliye vekili otuzuncu 
maddede yazılı hususlar için o yerdeki yüksek dereceli hâkim ve müddeiumu
mileri malûmat vermeğe ve mütalea beyan etmeğe memur edebüir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Adliye müfettişleri muamelesini teftiş ettikleri 
muavinlerle hâkim ve müddeiumumiler hakkında vesikalara müstenit olarak tanzim 
edecekleri siret varakalarını alâkalı zatın dosyasına konmak üzere teftiş raporile 
birlikte Teftiş heyeti reisliğine gönderirler. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Otuzuncu maddenin hükmü muavinlik ve hâkim
lik ve müddeiumumilik sınıflarından Adliye vekilliği merkez hizmetlerine almanlar 
hakkında mafevkleri tarafından ve Temyiz mahkemesi raportörlük ve stajiyer-
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lerile mümeyyizliklerine almanlar hakkında birinci reis ile çalıştıkları daire reisi 
tarafından tatbik olunur. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Otuzuncu, otuz birinci ve otuz üçüncü madde
ler mucibince haklarında mütalea beyan olunanlar dahi son bir sene içinde görmüş 
oldukları işlerin hüküm ve kararlarından yahut yazmış oldukları iddianame ve 
lâyiha, kararname veya mütalealardan bizzat intihap edecekleri bir kaç adedinin 
musaddak bir suretini ve meslekî eser ve makaleleri varsa birer nüshasını listenin 
neşri tarihinden iki ay içinde Adliye vekilliğine gönderirler. 

OTUZ BEStNCt MADDE — Temyiz mahkemesi ikinci reisleri her ay içinde 
dairelerinde tetkik olunan evraka nazaran hâkim ve muavinlerden her birinin biz
zat veya heyet halinde muhakemesini icra ve hükmünü ita eylemiş olduğu işlerden 
kaçının tasdik ve ne miktarının bozulduğunu gösterir birer listeyi ve her sene niha
yetinde de bu listelerin bir senelik muhteviyatını irae eden umumî birer defteri 
tanzimi ve Adliye vekilliğine gönderilmek üzere Temyiz birinci reisine ita ederler. 

Temyiz mahkemesi umumî heyetlerinden verilen kararlar hakkında birinci fık
rada beyan olunan suret ve müddette liste ve defter tanzimi Temyiz mahkemesi bi
rinci reisine aittir. • 

Başmüddeiumumî, dairesinde tetkik olunan evraka göre Cumhuriyet müddeiu
mumilerinin bilgi ve çalışkanlığı ve lâyihalarmdaki mütalealarm kanuna uygunluğu 
derecesini gösterir liste ve defterleri ayni müddet içinde Adliye vekilliğine gön
derir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Yukardaki maddeler hükmünce Adliye vekilliği
ne gönderilen eser ve vesikalar zat işleri müdürlüğünce alâkalı zatin şahsî dosya
sına konulur ve dosyasile birlikte ayırma meclisine verilir. 

OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Adliye vekili müddeiumumiler arasında vazifede 
yüksek kudret ve kabiliyet göstermiş veya muvaffak olamamış olanları ayırma 
meclisine bildirir. 

OTUZ SEKÎZÎNOÎ MADDE — Ayırma meclisi umumî heyeti her top
lanış senesi başında Temyiz mahkemesinin bir evvelki sene içinde tetkik eylediği iş
lere göre bozma ve tasdik yekûnlarının birbirine olan nisbetini göz önünde tutarak 
ehliyet derecelerini tayine esas olacak nisbetleri başlıca üç hat içinde tesbit ve bir 
sene müddetle muteber olmak üzere ilân eder. 

Bu hadlerin birincisi, terfia hak kazanmış olmak için erişilmesi zarurî olan 
ehliyet derecesini: ikincisi onun üstündeki dereceyi üçüncüsü de tercih an terfia lâ
yik hâkimlerin ehliyet derecesini tayine esas olacak nisbetleri gösterir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Ayırma meclisi yukarıki maddelerde vazıh 
eser ve vesika ve mütalealardan ve ihtisas imtihan heyeti tarafından tanzim kılmnn 
mazbatalardan alâkalı zatin bilgi, ehlivet ve çalışkanlık derecesi ve ahlâkî gidişi 
hakkında edineceği kanaate göre terfia lâyık olduğuna veya olmadığına karar verir. 

K I R K I N C I MADDE — Avırma meclisi terfia lâyik gördüğü kimseleri: 
A - Terfia lâyik; 
B - Tercihan terfia lâyik; ' 
C - Mümtaz olarak terfia lâyik; 
Olmak üzere üç kısma ayırır ve her kısma ait hâkimler ve müddeiumumiler 

için ayrı ayrı birer terfi defteri tanzim eder. 
Bu defterler ayırma meclisi umumî heyetinin, itiraz halinde yapabileceği tadil

ler müstesna olmak üzere katidir, 
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K I R K B Î R Î N C Î MADDE — Mümtaz olarak terfia lâyik sıfatı, j 40 inci madde

nin (A) bendinde yazılı derecede terfia lâyik olanların vasati liyakatlerinden çok yük
sek bir liyakat derecesine malik olduklarına maddî eserlerle kanaat; getirilen kim
selere verilir. 

K I R K i K Î N C t MADDE — ingilizce, almanca, fransızca, ve italyanca lisanla
rından birini tam bilmek, ehliyet kazananlar arasında tercih sebebi teşkil eder-

Tam bilgi hukuka dair eserlerle ispat olunur. ı 

K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Ayırma tetkikatı neticesinde tef cihan terfie lâ
yık görülenlerden yirmi ikinci maddenin ikinci fıkrasında yazdı şartları haiz 
olanlar veya hâkimlik ve müddeiumumilik meslekinde iken o memleketlerden 
birinin adliye müesseselerinde Hükümet hesabına en az üç sene çalışmış olanlar 
mümtaz olarak terfie lâyık defterine geçirilirler. 

Yukarıdaki hallerde yabancı memleket mektebinin mutat ve muayyen tahsil 
müddeti veya çalışılan müessesede elçilikten tasdikli olarak geçirilen müddet va
zifede geçmiş sayılır. 

K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Ayırma meclisi terfie lâyık gördüğü kimsele
rin hâkimlik veya müdeiumumilik mesleklerinden hangisinde daha fazla istida
dı olduğunu isimleri hizasına yazar. 

K I R K BEŞÎNCÎ MADDE — Otuz sekizinci maddede yazılı tasdik ve bozma 
nisbetleri itibarile bu aşağı ehliyet derecesini kazanamayanlar diğer maddeler
de gösterilen şartları haiz olsalar bile terfie lâyık görülemezler.: 

Avırma meclisince terfie lâyık görülmeyenler iki sene sonra tekrar ayırma 
tetkikatma tâbi tutulur. 

Ayırma meclisince her derecede iki ve her sınıfta üç defa terfie lâyık görül
me yenler hizmetten affolunur. 

Yirmi dokuzuncu maddede gösterilen terfi listesine her ne sebeple olursa ol
sun üc defa girmemiş olanların dosyası, haklarında bir karar verilmek üzere 
ayırma meclisine verilir. 

KIRK ALTINCI MADDE — Doksan beşinci madde hükümleri dışında veya 
ağır vazifeden doğan bir suçtan dolayı ağır para cezasına mahkûm olanlar, yahut 
bir senede iki veya bir sınıfta üc defa tevbih cezasına uğrayanlar ceza gördük
leri tarihten itibaren iki sene müddetle terfi hakkını kaybederler. 

Üçüncü fasıl 
Birinci sınıfa ayırm a şart ve usulleri 

K I R K YEDÎNCÎ MADDE — ikinci sınıflarda beş veya bu sınıfların (4 üncü) 
derecesinde üç sene hizmet etmiş olanlar aşağıdaki müddetlerde yazılı şartlar dai
resinde birinci sınıfa ayrılabilirler. 

Mümtaz olarak terfia lâyık olanlar üçüncü sınıftan itibaren on iki sene geç
medikçe birinci sınıfa ayrılamazlar. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik sınıflarından Adliye vekilliği hizmetlerine alı
nanların birinci sınıfa ggeçmelerinde nazara alınacak filî hizmetleri yetmiş altıncı 
maddeye göre hesap olunur. 

KIRK SEKÎZlNCÎ MADDE — Hizmet müddetinde kırk yedinci madde hükmü 
cari olmak üzere yirmi bir, yirmi dokuz, otuz dört, otuz altı ve otuz yedinci madde-
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ler hükümleri ile ayırma meclisinin "vazifesine esas olan usul ve kaideleri tayin eden 
diğer maddeler ahkâmı ikinci sınıfta dahi tatbik olunur. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Ayırma meclisi umumî heyeti kırk yedinci 
maddede yazılı şartları haiz olanlardan meslek hayatındaki haline, seciyesine ve 
ahlâkına, ilmî kudret ve kabiliyetile hizmet ve meslekteki iktidar ve muvaffakiyeti 
derecesine ve evvelki sınıflardaki kazandığı ehliyet derecelerine göre emsali arasın
da temayüz etmiş olanların bir defterini yaparak Adliye vekiline verir. 

Defter muhteviyatı esbabı mucibeli mazbatalara istinat ettirilir. 

Dördüncü fasıl 
Ayırma meclisi 

ELLİNCİ MADDE — Ayırma meclisi umumî heyeti Temyiz mahkemesi birinci 
reisinin reisliği altında başmüddeiumumî ile Adliye vekilince bir sene müddetle 
seçilen dört temyiz azasından ve Teftiş heyeti reisi ile hukuk, ceza ve zat işleri 
umum müdürlerinden teşekkül eder. Bunlardan başka icabında heyet noksanını ta
mamlamak üzere birinci sınıf hâkimlerden üç ihtiyat aza intihap olunur. 

Temyiz azalarından müddetlerini dolduranların bir sene geçmedikçe yeniden 
seçilmesi caiz değildir. 

Ayırma meclisinin bir umumî kâtibi ve bir de muavini vardır. Bunlar Adliye 
vekilince tayin olunur. 

ELLÎ BÎBÎNCÎ MADDE — Ayırma meclisi umumî heyeti iki tâli meclise ayrı
lır. (1) numaralı meclis Temyiz mahkemesi birinci reisinin ve (2) numaralı meclis 
başmüddeiumuminin reisliği altında toplanır. 

Her meclise iştirak edecek azayı Adliye vekili tayin eder. 

ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Birinci sınıflara ayrılmada kırk dokuzuncu madde 
hükmü cari olmak üzere namzetlik devre-sinde bulunanlarla hâkimlik meslekinin 
muavinlik sınıfı ile üçüncü ve ikinci sınıflarında bulunanların ayrılmalarına müte
dair tetkikat (I) numaralı mecliste müddeiumumilik meslekinin muaavinlik sınıfı 
ile üçüncü ve ikinci sınıflarında bulunanların ayıılmalarma müteallik tetkikat 
( H ) numaralı mecliste yapılır. 

Yirmi dokuzuncu maddenin ikinci fıkrasında beyan olunan itirazlar ( I I ) numa
ralı mecliste tetkik edilir. • 

E L L Î ÜÇÜNCÜ MADDE — I ve I I numaralı ayırma meclisleri 51 inci mad
de mucibince beşer zatten teşekkül ederler ve kararlarını ekseriyetle verirler. 

Ayırma meclisi umumî heyetinde verilecek kararlarda reylerde müsavat olursa 
reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

E L L Î DÖRDÜNCÜ MADDE — Ayırma meclisi kararları alâkalılara tebliğ 
olunur. Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz oluna
bilir. Bu tadirde ayırma meclisi umumî heyet halinde toplanarak itiraz hakkın
da bir karar verir. 

Adliye vekili ayırma meclisinin kararını umumî heyette tetkik ettirebilir. 

E L L Î B E Ş Î N C Î MADDE — Kırk dokuzuncu maddede beyan olunan deftere 
ismi geçmeyenler tarafından vaki itirazlar doksan beşinci maddede yazılı heyet ta
rafından tetkik edilir. Heyet bu baptaki kararını esbabı mucibeli bir mazbata 
ile Adliye vekiline bildirir. 
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ÜÇÜNCÜ BAP 
Tayin, terfi, tahvil, mezuniyet ve tekaüt 

Birinci fasıl 
Muavinlerle hâkini ve müddeiumumilerin tayin, terfi ve tahvilleri 

' ELLÎ ALTINCI MADDE — 67 nci madde hükmünden maada halde hâkim ve 
müddeiumumilerle muavinlerin bu kanun hükümleri dairesinde tayin ve terfileri 
Adliye vekilinin teklifi üzerine millî irade ile icra olunur. 

E L L Î Y E D l N C Î MADDE — Bu kanunda gösterilen istisnalar dışında bir sı
nıfın muhtelif dereceleri arasında yapılacak terfilerde 1452 sayılı kanunda yazılı 
iki senelik müddet esas tutulur. 

E L L İ S E K t Z Î N C Î MADDE — Münhal hâkimliklere altmışıncı maddede ya
zılı nisbet dairesinde ve terfi defterindeki sıraya göre önce gelen önce tayin olunur. 

Bu nisbet esası mahfuz kalmak üzere sonraki defterlere girenler evvelki def
terlere girmiş olanlardan evvel intihap edilemezler. 

Müddeiumumilere ait terfi defterlerinde sıra, rüchan sebebi teşkil etmez. 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Hâkini, teklif olunan hizmeti reddetmiş ol

madıkça terfi defterinde yazılı sıralar değiştirilemez. Terfi sırasında teklif olu
nan hizmeti reddedenler defterin sonuna kalır. 

Deftere geçtiğinden itibaren üç sene içinde terfi teklifini bu suretle reddetme
sinden dolayı terfi etmeyenler deftere geçtikten sonraki müddete ait ahvali na
zara alınarak yeniden ayırma meclisi tetkikatma tâbi tutulurlar. 

i k i defa deftere geçmiş olanlar o defter sırasına göre teklif olunan hizmeti ka
bul etmedikleri takdirde bir daha terfi edemezler. 

ALTMIŞINCI MADDE — Mümtaz tcrfic lâyık defterine geçmiş olanlar sı
nıf ve derece tei'filerinde diğer terfi defterlerinde bulunanlara, ve tercihan ter
fi e lâyık defterine geçmiş olanlar terfie lâyık defterinde bulunanlara mutlak su
rette tercih olunurlar. 

28 inci madde hükmü mahfuzdur. 
ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Mümtaz terfie lâyık görülenler he.r sınıfta 

bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derecenin iki derece üstünde bir 
vazifeye tayin edilebilirler. 

ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Her hâkim ve müddeiumumi ayırma meclisince 
ehil olduğu gösterilen meslekte terfi eder. Ancak terfi sırasında bunlardan 
mümtaz olarak veya tercihan terfie lâyık görülenleri Adliye vekili ayırma 
meclisinin mütaleasile bağlanmaksızııı istihkak kazandıkları sınıf içinde hâkim
likten müddeiumumiliğe ve müddeiumumilikten hâkimliğe tayin edebilir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Adliye vekili, hizmet icaplarına göre müdde
iumumilerden lüzum gördüklerini veya isteyenlerden tensip edeceğini hâkimlik 
sınıfları içinde derecelerine muadil bir vazifeye nakledebilir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜÜ MADDE — Temyiz azalığı açıldığında, kırk doku
zuncu maddede gösterilen deftere ismi geçmiş olanlardan bir zat Adliye vekili 
tarafından intihap ve millî iradeye arzolnnur. 

ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Başmüddeiumumi ile temyiz ikinci reisleri, 
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temyiz azaları arasında, Adliye vekilince intihap ve millî iradeye arzolunur. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Temyiz birinci reisi, başmüddeiumumi ile tem
yiz ikinci reisleri arasından îcra Vekilleri Heyetince intihap ve millî iradeye ar-
zolunur. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Şahsa veya aüeye taallûk eden sıhhî veya 
muhik sebeplere binaen tahvillerini isteyenlerin mazeretleri tahakkuk ederse tah
villeri icra olunur. 

İkinci fasıl f $ 
Mezuniyet ve tekaüt 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE—Adlî tatüden istifade fetmeyen hâkimlerin müd
deiumumi ve muavinlere münasip zamanda bir ay senelik mezuniyet verilir. 

Mecburî sebeplere ve makbul mazeretlere binaen izin isteyenler hakkında me
murin kanunu hükümleri tatbik olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE —Hâkimler ve müddeiumumilerle muavin
ler hakkında da 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüt kanunu hükümleri tatbik olu
nur. 

Üçüncü fasıl f I 
Hususî hükümler r 

YETMİŞİNCİ MADDE — Mesleklerinde yirmi sene bilfiil hizmet edum avukat
lardan ilmî kudret ve ahlâkî metanetleri ile tanınmış olanlarla on beş sene hukuk 
fakültelerinde hukuk ilimlerini tedris etmiş olan profesörler ikinci sınıf dahilinde 
bir vazifeye veya Temyiz mahkemesi azalığına ve avukatlıkta en az on sene hizmet 
etmiş olanlardan yukarda yazılı vasıfları haiz bulunanlar onuncu ve bunlardan in
gilizce, almanca, fransızca ve italyanca lisanlarından birini bilenler dokuzuncu 
derecede hâkimlik veya müddeiumumîliğe tayin olunabilirler. 

Tayin, ayırma meclisinin mütaleası alındıktan sonra yapılır. 
YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Hâkimlik ve müddeiumumilikten veya hâkim

lik sınıfından sayılan vekâlet hizmetlerinden avukatlık veya profesörlük meslekine 
geçtikten sonra yeniden hâkimlik veya müddeiumumilik sınıflarına yahut vekâlet 
hizmetlerine geçenlerin o mesleklerde geçirdikleri müddetin yarısı hâkimlik ve 
müddeiumumilikte geçirmiş oldukları müddete zammolunur. 

Adliye meslekinde bulunup ta mebus intihap edilenlerin mebuslukta geçirdikle
ri müddet kıdemlerine zammolunur. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Hâkim ve müddeiumumilerle muavinleri doğru
dan doğruya Adliye vekili tarafından Adliye vekâletinde idarî bir vazifeye tayin 
olunabilirler. Bu takdirde vekâlet hizmetinde bulundukları müddetçe haklarında 
idarî meslekte bulunan memurlara müteallik umumî hükümler tatbik olunur. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Üçüncü sınıf hâkimlik ve müddeiumumilikle
rin en az yedinci derecesinde bir sene hizmet etmiş olanlar adliye müfettişliklerine 
intihap ve tayin olunabilirler. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hâkimlik ve müddei umumilik meslekle
rinden Adliye vekâleti müsteşarlığına, teftiş heyeti reisliğine, umum müdürlüklere, 
müfettişliklere ve muavinliklere ve muavinlik sınıfından temyiz mahkemesi mü-
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meyyizliklerile hukuk ve ceza işleri ve teftiş heyeti mümeyyizliklerine alınanların 
bu memuriyetlerde geçirecekleri müddetler hâkimlik ve müddeiumumilik meslek
lerinde geçmiş sayılır. 

Müsteşarla teftiş heyeti reisinden maadası bulundukları sınıftan yukarı sınıf
lara terfi için 39, 40 ve 49 uncu maddeler mucibince ayırma meclisi tetkikine tâbi 
tutulurlar. 

Ayırma meclisi tetkikimi tâbi tutulacaklardan umum müdürlüklerle müfettiş
lerden başka vekâlet hizmetinde bulunanların hâkimlik veya müddeiumumilik
te beş sene filî hizmetleri geçmiş olmadıkça birinci sınıfa ayrılmaları caiz değildir. 

13LI maddede yazılı vekâlet hizmetlerinde bulunanların hâkimlik ve müddeiumu
miliklere gerek isteklerde ve gerek görülen lüzum üzerine tayinleri halinde evvelki 
hizmetlerinde iktisap ettikleri haklar nazara alınır. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerinden 
kendiliklerinden ayrılmış olanlar ayırma meclisinin kararile tekrar mesleke kabul 
edilebilirler. **< 

Du karara karşı ayırma meclisi umumî heyetine itiraz olunabilir. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Her sınıf ve derecede kıdem o dereceye tayin 
hakkındaki millî irade tarihinden hesap olunur. 

Ayni irade ile tayin olunanlardan en evvel işe başlayanlar sonrakinden kıdemli 
sayılırlar. Ayni günde vazifeye başlayanlardan hâkimlik meslekinde eski olanlar 
daha kıdemli sayılırlar. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Askerlik ve hastalık kıdemin devamına mâni 
olmaz- Tekaüt müddeti için konulan hükümler müstesnadır. 

YETMİŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Namzetlik ve ihtisas imtihanlarına girmek 
için Ankaraya gelenlere, her kısım imtihanda yalnız bir defa vazifeten celbolu-

nan memurlar hakkındaki hükümlere göre gelip gitme yol masrafı verilir. 

DÖRDÜNCÜ BAP 
Ekimlik teminatı 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDİ? — Üçüncü sınıf hâkimliğin 7 nci derece
sine geçmiş olanlar hâkimlik teminatını kazanırlar. 

Hâkimlik teminatını kazananlar bu kanunda konulmuş olan hükümler hari
cinde : 

A - Bir mahkemenin ilgası veya kadrosunun tenkisi sebeplerine müstenit olsa 
bile maaşlarından mahrum edilemez. 

B - Muvafakatleri olmaksızın terfi suretile dahi olsa mevki ve memuriyetleri 
değiştirilemez. 

O - Vekâlet emrine alınamaz. 
D - 1683 sayılı kanunun hükümleri dışında tekaüde sevkolunamaz. 

K S E K S E N I N C I MADDE — Hâkimlik teminatını kazanmış olanlardan bir 
mahkemenin ilgası veya kadrosunun tenkisi sebebile vazifesiz kalanlara ilga veya 
tenkis zamanında mevcut bulunan yahut ilk açılacak olan maaş ve derecesine mü
savi hâkimlik teklif olunur. 

Hâkim birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. 
Üçüncü tekli fi kabul etmeyenlerin maaşı kesilir sıhhî sebepten dolayı iki sene 
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vazife kabul edemeyecek halde bulunanlar hakkında tekaüde müteallik hükümler 
tatbik olunur. 

î lga veya tenkis yüzünden vazifesiz kalan muavinlerle üçüncü ve ikinci sınıf 
müddeiumumiler ve 7 nci dereceye geçmemiş olan hâkimler hakkında memurin ka
nununa göre muamele yapılır. 

Beşinci dereceye geçmiş olan hâkimlerden kır İçine i maddede beyan olunan terfi 
defterlerinir B ve C bentlerinde bulunan I rr teftişe tâbi olmazlar. 

S E K S E N B Î R Î N C Î MADDE — Bir dairede birleşmeleri kanunen caiz olma
yanlardan sonradan tayin olunanı, ve yeniden tahaddüs etmiş sebep dolayısile bir-
leşmeyecek olanlardan kidemsizi rizası olmadan dahi başka yere kaldırılır. 

Bulundukları yerde kendi kusurlarından mütevellit olmayan her hangi bir se
beple hâkimliğin istilzam eylediği şeref veya bitaraflık dairesinde vazife göreme
yeceği tahkikat ile anlaşılan hâkimler inzibat meclisi kararile rizalarına bakılmak
sızın başka yere naklolunurlar. i 

S E K S E N Î K Î N C Î MADDE — Hâkim muavinlerile 7 inci dereceye geçmemiş 
olan hâkimler şeref ve haysiyeti ve itimat ve emniyeti muhil sebeplerden dolayı 
inzibat meclisinin mütaleası almarak ve üçüncü ve ikinci smıf müddeiumumilerle 
muavinleri lüzum görüldüğü takdirde vekâlet emrine alınabilirler ve haklarmda 
memurin kanımu hükümlerine göre muamele olunur. 

BEŞÎNCÎ BAP 
înzibatî hükümler 

Birinci fasıl 
Nezaret hakkı 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Adliye vekili bütün hâkimler üzerinde nezaret 
hakkını haizdir. 

Adliye veküi her hangi bir hâkimi kendisine isnat olunan fiiller hakkmda cevap 
vermek üzere nezdine çağırabilir. Hâkim tayin olunan müddet içinde gelmeğe mec
burdur. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 
A - Temyiz mahkemesi bütün mahkemeler üzerinde; 
B - Temyiz mahkemesi birinci reisi, Temyiz mahkemesini teşkil eden bütün hâ

kimler üzerinde; 
C - Temyiz mahkemelerinin her dairesi reisi, ve Ağır ceza mahkemesi reisleri 

muhakeme ve müzakerenin selâmet ve intizamile alâkadar olan hallerde o daireleri 
teşkil eden hâkimler üzerinde; 

Nezaret hakkını haizdirler. 

SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Bütün müddeiumumilik teşkilâtı Adliye veki
linin idaresi altındadır. 

Başmüddeiumumî dairesi muavinleri üzerinde ve Cumhuriyet müddeiumumile
ri kendi muavinleri üzerinde nezaret ve murakabe hakkını haizdirler. 
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tkinci fasıl 

İnzibat cezaları ve mercileri 
SEKSEN ALTINCI MADDE — Birinci sınıf hâkimlerle başmüddeiumumiden 

başka hâkimler ve müddeiumumiler ve muavinler hakkında tatbik olunacak inzibat 
cezaları şunlardır: 

A - İhtar, 
B - Maaş kesmek, 
C - Tevbih, 
D - Derece indirmek, 
E - Meslekten çıkarmak. 
SEKSEN YEDİNCİ MADDE — İhtar, vazifede dikkate davettir. 
Doğrudan doğruya veya nezaret hakkını haiz olanların göstereceği lüzum üzeri

ne Adliye vekili tarafından verilir. 
İh ta r olunan kimse meselenin vekillikçe bir daha tetkikini isteyebilir. İh tar si

cille geçmez. 
SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Maaş küsmek, mazeretsiz vazifeye gel

meyenlerin maaşından her gün için bir günlüğü kesilmesidir. Easılas'ız bir ay 
veya fasılalı da olsa bir senede iki ay mazeretsiz vazifeye devam etmeyenler 
J ü z metten affolunur. 

Maaş kesmek cezası, doğrudan doğruya ve hizmetten af cezası inzibat meclisi 
kararıle Adliye vekili tarafından tatbik olunur. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE— Tevbih, muayyen bir fiil ve hareketten 
dolayı hâkimin, tevbih sicile geçer muahazesidir. 

DOKSANINCI MADDE — Derece indirmek, hâkimin bulunduğu derecenin bir 
derece aşağısına indirilmesidir. 

Bu ceza bir derecede üç, bir sınıfta dört defa tevbih cezasına uğrayanlar hak
kında tatbik olunur. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Meslekten çıkarmak, bir daha mesleke alın
mamak üzere vazifeye nihayet verilmesidir. 

DOKSAN İ K İ N C İ MADDE — Alelıtlak ağır hapis, üç ay veya daha yukarı 
hapis cezalarından birile katı mahkûmiyet meslekten çıkarılmağı müstelzimdir. 

Bu halde meslekten çıkarma muamelesi doğrudan doğruya vekillikçe yapılır. 
Üç aydan aşağı hapis cezasile mahkûmiyet halinde katil eşen hükmü havi ilâm 

inzibat meclisine tevdi olunur. 
Mahkûmiyeti mucip olan suç ahval ve şerait itibarile hâkimin vekar ve haysiye

tini bozan ve hâkimliğe olan. umumî hürmet ve itimadı gideren mahiyette görülür
se ceza miktarı ne olursa olsun mahkûm hâkimin meslekten çıkarılmasına karar ve
rilir. 

Yukarı ki fıkralarda yazılı hapis müddetlerinin tayininde esas hükmolunan ce
zadır. 

(/ezanın tecili halinde yapılan fiilin mahiyetine göre^neslekten çıkarmak cezası
nın tatbikjı lâzımgelip gelmeyeceğine inzibat meclisi karar verir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — İhtardan ve maaş kesmeden maada inzibat 
cezaları 94 üncü maddede gösterilen inzibat meclisince verilir, ceza görecek kim
senin müdafaası alınmadan ceza. verilemez. 

İnzibat meclisinin kararları Adliye vekilliği tarafından tebliğ olunur. 
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DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — înzibat meclisi iki senede bir, Adliye ve
kilince temyiz ikinci reislerinden intihap olunacak beş zat ile teftiş heyeti reisi ve 
ceza işleri umum müdüründen teşekkül eder. 

Meclise, temyiz reislerinden en kıdemlisi reislik eder. Bunlardan başka lüzu
mu halinde heyeti tamamlamak üzere temyiz hâkimlerinden iki ihtiyat aza intihap 
olunur. 

înzibat meclisi beş kişinin toplanmasile karar verebilir, i t t ifak hâsıl olmayan 
işler meclisin bütün azasile müzakere olunur ve ekseriyetle karara bağlanır. 

Müddetini dolduran azanın yeniden intihabı caizdir. 
DOKSAN B E Ş Î N C Î MADDE — înzibat meclisinin kararlarına alâkadar hâ

kime tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz olunabilir. Bu takdirde Temyiz 
mahkemesi birinci reisile başnıüddeiumumî ve ikinci reislerin hepsi birden toplana
rak itirazın varit olup olmadığına ekseriyetle karar verir. 

Meslekten çıkarılmağı istilzam eden işlerin itirazan tetkikinde müddeiumumilik 
vazifesi başmüddeiumumî tarafından yapılır. Mu teriz isterse müdafaasını bizzat 
hazır bulunarak veya vekil göndererek yapar. 

Adliye vekili inzibat meclisi kararını umumî heyete tetkik ettirebilir. 
Meslekten çıkarma kararma itiraz, kararın infazını durdurmaz. 

Üçüncü fasıl 
Haysiyet divanı •"* 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Temyiz ikinci reislerile temyiz azala
rının hâkimlik vakar ve şerefine ve şahsî haysiyetlerine dokunan veya vazife icap
larına uymayan ihtiyarî fiil ve hareketlerinden dolayı temyiz birinci reisinin re
isliği altında başmüddeiumumi ile daire reislerinden ve her daire namına kura 
ile seçilecek birer azadan kurulacak haysiyet divanı tarafından haklarında aşağı
daki muameleler tatbik olunur: 

A - Tavsiye, 
B - istifaya davet. 
DOKSAN YEDÎNCl MADDE — istifaya davete karar verilen zat mezun sa

yılır ve kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde istifa etmediği veya tekaüdü
nü istemediği takdirde vekillikçe istifa etmiş addolunur. 

DOKSAN SEKÎZlNCl MADDE — 96 neı maddede yazılı fiil ve hareketlerin 
vukuunda Adliye* vekili 83 üncü maddedeki nezaret hakkını kullanarak veya 
temyiz birinci reisinin doğrudan doğruya yahut daire reisinin vereceği takrire 
mütaleasım da ilâve suretile vukubulacak işarına bakarak isi haysiyet divanına 
sevkeder. * 

Bu takdirde divan reisi tarafından yazılacak bir tezkere ile hareketinden şi
kâyet olunan hâkimden keyfiyet sorulup müdafaası alınır. Hâkim, isterse, mü
dafaasını bizzat hazır bulunarak veya vekil göndererek yapar. 

Haysiyet divanının karar lan heyetin üçte ikisinin bir reyde birleşmesile veri
lir. Aleyhine itiraz olunamaz. 

Dördüncü fasıl 
Müşterek hükümler 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Bir şahsın şikâyeti üzerine açılan inziba
tî takibat şikâyetten vazgeçilse dahi durdurulamaz. 
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Sureti mahsusada tahkik memuru gönderilmesini icap ettirmiş olan bir şikâye
tin mevzuu haksız olduğu sabit olan hallerde'tahkiki için Devletçe yapılan masraflar 
hakkında ceza muhakemeleri usulü kanımımun dört yüz on birinci njaddesinin 
ikinci fıkrası tatbik olunur. 

inzibatî muameleyi istilzam edecek mahiyette olan ihbar veya şikâyetin sui ni
yetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşılan hallerde Adliye vekilinin iz-
ııile takibat icra ve mahkemece yakardaki fıkra hükmü tatbik olunmakla beraber 
Türk ceza kanununun 285 inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza da hükmo-
lunur. 

Bu gibi hallerde takibat icrası şikâyet olunan hâkim veya müddeiumuminin 
mensup olduğu mahkemeye en yakın Ağır ceza mahkemesi merkezindeki C. müd
deiumumisine ve muhakemesi o Ağır ceza mahkemesine aittir. 

YÜZÜNCÜ MADDE — inzibatî cezalara karar verecek heyete dahil olanların 
reddi istenebilir. Buna reddi istenilen azadan başka diğerlerinin iştirakile karar 
verilir. 

YÜZ B l R l N C l MADDE — inzibat meclisi veya haysiyet divanı reis ve azaları, 
kendisine inzibatî muamele tatbikim müstelzim bir fiil isnat olunan kimsenin leh 
ve aleyhindeki delilleri serbestçe takdir ederler. 

Bu heyetler inzibatî muamele ve cezaların tatbikmda, hâkimlik şeref ve itiba
rını kuvvetle muhafaza etmek vazifesinden ve mevcut delillerin vicdanlarında husu
le getirdiği samimî kanaatten ilham alırlar. 

ALTINCI BAP 
Tahkik, takip 

Birinci fasıl 
Vasıf e ile alâkalı suçlar 

YÜZ i K l N C l MADDE — Hâkim muavinlerde üçüncü ve ikinci sınıf hâkimlerin 
•vazifeden doğan veya vazife sırasında işlenen suçlarından ve sıfat ve vazifeleri 
icaplarından ve sıfat ve vazifeleri icaplarına uymayan hâl ve hareketlerinden 
dolayı haklarında tahkikat icrası. Adliye vekilliğince memur edilecek yüksek de
receli veya adliye müfettişine ve birinci sınıf hâkimlerin vazifeden doğan veya 
vazife sırasında işlenen suçlarından dolayı haklarında tahkikat icrası Adliye ve
kili tarafından tensip olunacak temyiz reislerinden birine aittir. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müddeiumumilerle muavinlerinin vazifeden do
ğan veya vazife sırasında işlenen suçlarile sıfat ve vazifeleri icaplarına uymayan 
hâl ve hareketlerinden dolayı haklarında tahkikat icrası mafevk müddeiumumi
lere veya memur edilecek müfettişe aittir. Başmiiddeiumuminin vazifeden doğan 
veya vazife sırasında işlenen suçlarından dolayı hakkında tahkikat icrasî Adliye 
vekili tarafından tensip olunan temyiz reislerinden birine aittir. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Üçüncü ve ikinci sınıflara mensup hâkimlerle 
müddeiumumiler haklarında birlikte tahkikat yapılması icap eden hallerde tahki
kat, Vekillikçe tensip olunacak müfettiş tarafından yapılır. 

YÜZ B E Ş İ N C İ MADDE — Yukarıki maddelerde yazılı tahkikatın yapılma
sı Adliye vekilinin iznine bağlıdır. Ancak birinci sınıfa mensup hâkimlerle baş-
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müddeiumumiden maadası hakkında müfettişlerin teftiş veya tahkik sırasında öğ
renecekleri haller müstesnadır. Bu takdirde keyfiyet hemen Adliye vekilliğine bil
dirilir. 

YÜZ ALTINCI MADDE — Tahkikat evrakı vekâlet ceza işleri müdürlüğüne 
tevdi olunur. Tetkikat neticesinde yazılacak mütalea üzerine takibat yapılmasına 
veya inzibatî ceza tayinine lüzum olup olmadığı Vekillikçe takdir olunarak evrak 
kanunî mercilere tevdi olunur veya muameleden kaldırılır. 

YÜZ YEDÎNCt MADDE — Üçüncü ve ikinci sınıf hâkimlerle muavinleri ve 
başmüddeiumumiden başka müddeiumumilerle muavinleri hakkında vekillikçe ta
kibat icrasına lüzum görüldüğü takdirde evrak, hâkim veya müddeiumumilerle 
muavinlerin kazası dairesinde bulunduğu Ağır ceza mahkemesine yakm bulunan 
Ağır ceza mahkemelerinden birinin müddeiumumiliğine gönderilir. 

Müddeiumumî beş gün içinde iddianamesini tanzim ederek evrak, son tahkika
tın açılmasına veya muhakemenin menine karar verilmek üzere Ağır ceza mahke
mesi reisine verir. 

İddianamenin bir sureti ceza muhakem eleri usulü kanunu dairesinde hakkında 
takibat yapılan kimseye teblie olunur. Bu tebliğ üzerine alâkalı tarafından kanun
da yazılı müddet içinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir ta
lepte bulunursa nazara alınır ve icap ederse tahkikat reis tarafından derinleştirilir. 

YÜZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Haklarında son tahkikatın açılma sına karar ve
rilenlerden ikinci sınıfa mensup olanlarla ağır ceza mehkemeleri heyetlerine dahil 
bulunan hâkim ve müddeiumumilerin son tahkikatları Temyiz mahkemesinin vazi
feli ceza dairesinde görülür. 

Muavinlerle üçüncü sınıflara mensup hâkim ve müddeiumumilerin ağır ceza he
yetlerine mensup olanlarından maadasının son tahkikatları kaza dairesi içinde bu
lundukları ağır ceza mahkemesinde yapılır. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE - 107 inci maddede yazılı mercilerin tevkif ve
ya tahliyeye, yahut son tahkikatın açılmasına mahal olmadığına dair olan kararları
na karsı müddeiumumi veya maznun tarafından umumî hükümler dairesinde itiraz 
olunabilir. 

Bu itiraz hâkimin kazası dairesinde bulunduğu ağır ceza mahkemesinden baş
ka itiraz edilen kararı veren mahkemeye en yakm ağır ceza mahkemelerinden bi
rinde tetkik olunur. 

îkinci fasıl 
Şahsî suçlar 

YÜZ ONUNCU MADDE — Muavinlerle üçüncü ve ikinci sınıflara mensup hâ
kim ve müddeiumumilerin şahsî suçları hakkında umum hükümler dairesinde ya
pılacak takibat ve tahkikat maznun ağır ceza mahkemesi hâkimlerinden ise en ya
kın ağır cveza mahkemesi müddeiumumisi ile sorgu hâkimine, değilse kazası dai
resinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi müddeiumumisi ile sorgu hâkimine ve son 
tahkikatları o ağır ceza mahkemesine aittir. 

Temyiz hâkimleri ile müddeiumumisinin yukarıdaki fıkrada yazılı suçlarmdan 
dolayı ilk tahkikatı Temyiz birinci reisinin tensip edeceği Temyiz reislerinden 
birine ve son tahkikatları Temyiz ceza umumî heyetine aittir. Umumî heyetin 
kararı katidir. 



- 5 0 -

Başmüddeiumumilik ve son hakkındaki tahkiklerde müddeiumumilik vazifesi 
Adliye vekilince tensip olunacak Temyiz reislerinden biri tarafından yapılır. 

Üçüncü fasıl 
Müşterek hükümler 

YÜZ ON BtRİNCÎ MADDE — Ağır cezayı müstelzim meşhut suçların hazır
lık ve ilk tahkikatı umumî hükümlere tâbidir. 

YÜZ ON Î K İ N C Î MADDE — Yedinci dereceden yukarı derece veya sınıfta 
bulunan hâkimlerin vazifelerinde devamı adliye kuvvetinin nüfuz ve itibarına ya
hut tahkikatın selâmetine halel vereceği anlaşılırsa sınıfına göre inzibat meclisi ve
ya haysiyet divanı kararile eli işten çektirilir. 

Muavinlerle üçüncü ve ikinci sınıf müddeiumumiler ve yedinci derece altında 
bulunan hâkimler hakkında bu muamele Adliye vekili tarafından tatbik olunur. 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MzlDDE — Eli işten eektirilenlere maaşlarının yarısı ve
rilir. Bunlardan beraet edenler memuriyetlerine iade veya muadil bir vazifeye 
tayin olunmakla beraber kesilmiş olan maaşlarını da alırlar. 

Haklarında memuriyete mâni olmayacak kazaî veya inzibatî bir ceza verilmiş 
olanlar vazifelerine iade veya muadil diğer bir vazifeye tayin olunurlar. 

Şu kadar ki kesilmiş olan yarı maaşlarını alamazlar. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Tahkikat sırasında tevkifine lüzum gö
rülen muavinlerle hâkim, müddeiumumiler son tahkikatın açılmasına karar verme
ğe salahiyetli merci tarafından tevkif olunabilir. 

YÜZ ON B E Ş t N C t MADDE — Adliye müfettişi erile tahkikata memur hâkim 
ve müddeiumumiler tahkikat sırasında lüzum gördükleri kimselerin ifadelerini ye
minle alırlar, arama yaparlar, sübut delillerini ve bütün daire ve müesseselerden 
icap eden malûmatı toplarlar. 

Bu maddede yazılı müfettişlerin salâhiyetlerine ait hususları alâkalı şahıslarla 
daire ve müesseseler ifaya mecburdurlar. 

YÜÜZ ON ALTINCI MADDE — Muavinlerle hâkim ve müddeiumumilerin 
takibatı müstelzim suçlarında iştiraki olanlar ayni tahkikat mercilerine tâbidir. 

YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanun mucibince muhakeme altına alın
ması icap edenlerin talıkikat mercilerini tayinde esas muhakeme altına alındıkla
rı zamandaki sıfatlarıdır. 

Bu esasa göre tahkikatı yapacak merci, suçun işlendiği yerin kazası dahilin
de bulunduğu mercidir. Takip yapılmadan evvel hâkimlik veya müddeiumumilik 
vazifesinden ayrılanların ayrılma zamanındaki sıfatları mercii tayine esas tutulur. 

Vekiller, asıllarıi} tâbi olduğu hükümlere tâbidir. 
YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE —Muavinlerle hâkim ve müddeiumumilere ait 

davalar müstacel işlerden sayılır. Kanunî zaruretlerden doğan maniler olma
dıkça üç aydan fazla devam edemez. Müddeiumumiler, nezdinde bulundukları nıah-
kmeelerde derdest bulunan bu kabîl davaları ve bunların tahkikat safhalarını ve 
varsa gecikme sebeplerini her üç ayda bir Adliye vekilliğine bildirmeğe mecbur
durlar. 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Cezaî takibat inzibatî muamelenin tatbik 
ve icrasına mâni teşkil etmez. 
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Hüküm katileştikten sonra işin dosyası görülüp iade edilmek üzere Adliye ve
killiğine gönderilir. Vekillik ieap ederse evrakı inzibat meclisine veya haysiyet 
divanına tevdi eder. 

YEDİNCİ BAP 
Adliye memurlanmn intihap ve inzibat muameleleri 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Temyizden başka bütün memleketlere ve Adliye
ye bağlı dairelere mensup başkâtip ve kâtip ve memurların dairesi âmirinin inha-
sile ağır ceza merkezlerinde müteşekkil adliye encümenlerince intihap ve memuriyet
leri merkezde Adliye vekili ve vilâyetlerde vekil namına valiler tarafından tasdik 
olunur. 

Tasdik işinde valilerle Adliye encümenleri arasında çıkacak ihtilâf Adliye ve
killiğince halledilir. 

Adliye encümenleri en yüksek dereceli hâkimin reisliği altında, mahallî müddei 
umıımisile vekâletçe seçilecek malı allı hâkiminden teşekkül eder. Bu heyeti teşkil 
eden reis ve azanın adedi beşi geçemez. 

YÜZ YÎRMÎ B İ R İ N C İ MADDE — Temyiz mahkemesi başmümeyyiz, mü
meyyiz ve kâtipleri ile sair memurları, daireleri, âmiri tarafından verilecek müzek
kere üzerine birinci reis tarafından tayin ve vekâlete arzolımur. 

YÜZ YİRMİ İ K t N C l MADDE — inzibatî cezalar şunlardır: 
1 - Tevbih; 
2 - Dörtte üçü geçmemek üzere aylıktan kesme; 
3 - Derece tenzili veva tahvil; 
4 - Azil. 
Bunlardan tevbih veya aylıktan kesme cezalarına memur veya kâtibin mensup 

olduğu daire âmiri karar verir. 
Bu yeçhile tevbih veya aylıktan kesme cezası alanlar on beş gün içinde bu cezayi 

veren âmire müracaat ve esbabı mucibe göstererek cezaya itiraz edebilirler, i t iraz 
âmir tarafından reddolunursa ceza katil esir ve sicille geçer. 

Derece tenzili ve tahvil ile azil cezaları Adliye encümenleri tarafından tatbik 
olunur. Bu kısım inzibatî kararlar aleyhine alâkalı veya memurun âmiri tarafın
dan on beş gün içinde itiraz olunabilir. Bu halde keyfiyet Adliye vekâleti merkez in
zibat heyetince tetkik olunur. Bu heyetçe verilen kararlardan dolayı artık hiç bir 
mercie müracaat olunamaz. 

Bu maddede yazılı cezaların tayininde memurin kanununun yirmi altıncı mad
desinde sayılan fiil ve sebeplerle bağlı olmak şart olduğu gibi derece gözetilmeksi
zin bu cezalardan her hangi biri tatbik olunabilir. 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz mahkemesi başmümeyyiz, mü
meyyiz ve kâtip ve memurları hakkındaki inzibatî cezalar birinci reisin reisliği al
tında başınüddeiumumî ve kıdem sırasile diğer üç ikinci reisten teşekkül eden inzi
bat heyetince tatbik olunur. 

Bu heyetin kararları katî olup aleyhine hiç bir mercie müracaat olunamaz. 
YÜZ YÎRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hâkim namzetleri hakkındaki inzibat 

hükümlerinin tatbiki Adliye vekilliğine aittir-
YÜZ Y İ R M İ B E Ş İ N C İ MADDE — Bu bapta yazılı memurların vazifelerinden 

doğan suçlardan dolayı yapılacak takibat bulundukları mahal müddeiumumilikle-
rince ve usulî hükümler dairesinde icra olunur. 
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YÜZ YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Görülecek lüzum üzerine Adliye vekâleti 

ve adliye müfettişleri tarafından kâtip sınıfında bulunanlarla hapishane müdür 
ve memurları ve mübaşirler işlerinden çıkarılabilir. Bu salâhiyeti mahallî adliye 
encümenleri de haizdir. 

İşlerinden çıkarılanların yerlerine diğerleri tayin olunur. Memuriyetlerinden 
çıkarılanlar tahkikat ve muhakeme neticesinde haklarında muamele tayinine mahal 
görülmediği, meni muhakeme veya beraet kararı aldıkları takdirde eski memuri
yetlerine muadil memuriyetlere tayin olunurlar. 

YÜZ YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Müfettiş ve muhakkikler teftiş ve tahki
katın selâmeti için lüzum gördükleri takdirde bu bapta yazılı memurlara, teftiş ve 
tahkik neticesine kadar işten el çektirebi lirler. 

YÜZ YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bu bapta yazılı hükümlerden gayri hal
lerde memurin kanunu hükümleri caridir. 

Muvakkat madde 
I — 766 numaralı kanuna göre hâkim sınıfına dahil olanlarla diğer adlî vazife

lerde bulunanlardan sicilleri veya ehliyetsizlikleri itibarile vazifelerinde bırakılma
ları caiz olmadığı Temyiz mahkemesi reis ve azalarından Adliye vekilince intihap) 
edilecek dört zat ile vekâlet müsteşarı ve Hukuk, ceza ve zat işleri müdürleri, ve 
Teftiş reisinden teşekkül edecek bir heyetin kararile anlaşılanlar hakkında bu ka
nunun meriyete gireceği tarihe kadar aşağıdaki hükümler tatbik olunur: 

A - Sicilleri itibarile vazifelerinde bakaları caiz olmayanların hizmetlerine niha
yet verilir ve haklarında 1863 sayılı kanunun 13 üncü maddesi hükümleri tatbik 
olunur. 

B - Ehliyetsizlikleri hasebile kendilerinden istifade edilemeyenler vazifesinden 
affedilir. Bu suretle vazifeden affedilenlerin hizmet müddetleri on beş sene veya 
daha fazla olursa bu müddet nispetinde tekaüt maaşına müstahik olurlar. Tekaüt 
müddetini doldurmayanlar taleplerilehâkimlik ve müddeiumumilik meslekleri 
haricinde diğer adlî vazifelere tayin edilebilirler. 

Bu madde hükmüne tevfikan verilecek kararlar üçte iki ekseriyetle verilir. Bu 
kararlar aleyhine itiraz ve temyiz yollarına gidilemez. 

I I — Meslek mektebinden mezun olup ta bu kanunun meriyete girdiği tarihte 
1415 sayılı kanunun on birinci ve daha altındaki derecelerden maaş alan müstan-
tıklar sorgu hâkim vekili itibar olunur ve almakta bulundukları aylıkları alırlar. 

Bunlar bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren üç sene içinde birinci babın 
ikinci faslında yazılı hükümler dairesinde imtihan verdikleri takdirde 11 inci 

derecedeki sorgu hâkimliklerine tayinolunurlar ve bu kanunda gösterilen usul 
ve şartlara* göre yalnız sorgu hâkimliğinde terfi edebilirler. 

İmtihanda kazanamayanlar veya makbul mazeretlerine binaen giremeyenler 
hakkında 10 uncu madde hükmü tatbik olunur. 

U I — Adliye vekilliği bu kanunun namzetlik müddet ve imtihanına dair hü
kümlerinin yerine getirilmesini kadro vaziyetinin icaplarına göre geri bırakabilir. 
Şu kadar ki bu geri bırakma iki seneyi geçemez. 

IV — Adliye vekilliği bu kanunun 26 ncı maddesinde yazılı ihtisas imtihanına 
ait hükümlerin yerine getirilmesini kadro vaziyetinin icaplarına göre üç sene ge
ri bırakabilir. 
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V — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte 766 sayılı hâkimler kanununun 3 ün-

3Ü maddesinde yazılı derecelerde bulunanlardan o dereceye tahsis olunan maaşı 
alanlar bu kanunda o maaşın muadili olan derecelerde sayılırlar. 

VI — Bu kanununn meriyete konulduğu tarihte 766 sayılı hâkimler kanununa 
*öre hâkimlik ve müddeiumumiliklerle müfettişliklerde ve vekâlet hizmetlerinde 
bulunanlardan her birinin terfi lâvhasmdaki derecesile maaşını gösterir bir defter 
tanzim ve ayırma meclisine tevdi olunur. 

Ayırma meclisi altı ay içinde bunlardan her birinin derecesini 40 ncı madde hük
mine göre tayin ve tesbit eder. 

Şu kadar ki ayni maaşta bulunanlardan tefrik encümenlerince terfi lâvhalarma 
önce geçirilmiş olanlar kadronun müsaadesi nisbetinde ve sicilleri itibarile tereiha 
şayanr oldukları takdirde sonradan o dereceye geçirilmiş olanlardan önce terfi et
tirilirler. 

VII — Hukuk fakültesi veya mektebinden mezun olmayanlardan hâkimlik veya 
müddeiumumiliklerle Adliye vekâleti hizmetlerinde bulunmuş olupta her ne suretle 
olursa olsun bu vazifelerden ayrılmış bulunanlar bir daha bu meslek ve memuriyet
lere tayin edilemezler. 

VIII — Bu kanunun meriyeti tarihinde inzibatî takibat altında bulunanlar hak
kında bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

IX — Bu kanunun 126 inci maddesinde yazılı hükümler Adliye vekilliği merkez 
teşkilâtı kanunu tanzim olununcaya kadar vekillik kâtip ve memurları hakkında da 
tatbik olunur. 

Son maddeler 
YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADD E - 20 mart 1926 tarih ve 766 sayılı hâkim

ler kanunu ile bütün zeyil ve tadilleri ve diğer kanunların bu kanuna uymayan hü
kümleri mülgadır. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Bu kanun 1 kânunuevvel 1934 tarihinden itiba
ren meridir. 

Şu kadar ki, kanunun 120 den 128 inciye kadar olan yedinci babmdaki madde
lerde muvakkat maddenin I, VI, VII, ve IX uncu bentleri ahkâmı kanunun neşri 
tarihinden muteberdir. 

YÜZ OTUZ BlRlNCl MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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Hâkimler kanununun 17 nci maddesinde yazılı (I) numaralı cetvel 

Hâkimlerin sınıfları, dereceleri ve maaşları 

Sınıfı 

Muavinlik 

Üçüncü sınıf hâ 
kimlik 

İkinci sınıf hâ
kimlik 

Birinci sınıf hâ
kimlik 

Derece 
11 

10 

9 

8 

7 

Memuriyeti Maaşı 
Hâkim muavinliği, icra memurluğu, sorgu hâkimliği, 
aza muavinliği. 30 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra memurluğu, icra 
muavin hâkimliği, hâkimlik. 35 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra memurluğu, icra 
muavin hâkimliği, icra hâkimliği, mahkeme azalığı, 
hâkimlik. 40 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra muavin hâkimliği, 
icra hâkimliği, mahkeme azalığı, hâkimlik. 45 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra muavin hâkimliği 
icra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği, temyiz 
mahkemesi raportörlüğü. 55 
İcra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği, temyiz 
mahkemesi raportörlüğü. 70 
İcrajhâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği. 80 
Hâkimlik, mahkeme reisliği. 90 
Temyiz mahkemesi azalığı. 100 
Temyiz mrhkemesi ikinci reisliği. 125 
Temyiz mahkemesi birinci reisliği. 150 

HaMmler kanununun 18 inci maddesinde yazılı (II) numaralı cetvel 
Müddeiumumilerin sınıfları, dereceleri ve maaşları 

Sınıfı Derece Memuriyeti Maaşı 
Muavinlik \ \ Cumhuriyet müddeiumumiliği muainliği. 30 

10 Cumhuriyet müddeiumumiliği muavinliği, cumhuriyet 
müddeiumumiliği. 35 

9 Cumhuriyet müddeiumumiliği muavinliği, cumhuriyet 
müddeiumumiliği, başmüddeiumumilik muavinliği. 40 

8 Cumhuriyet müddeiumumiliği muavinliği, cumhuriyet 
müddeiumumiliği, başmüddeiumumilik muavinliği, 45 

7 Cumhuriyet müddeiumumiliği başmuavinliği, cum
huriyet müddeiumumiliği, başmüddeiumumilik muavin
liği. 55 

6 Cumhuriyet müddeiumumiliği, başmüddeiumumilik 
muavinliği. 70 

5 Cumhuriyet müddeiumumiliği, başmüddeiumumilik 
başmuavinliği. 80 

4 Cumhuriyet müddeiumumiliği. 90 

2 Baş müddeiumumilik. 125 

Üçüncü sınıf 
deiumumilik 

müd-

İkinci sınıf 
deiumumilik 

Birinci sınıf 
deiumumilik 

müd-

müd- J 
ı 


