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Temyiz mahkemesi teşkilâtına dair 11 nisan 1928 tarih ve 1221 numaralı kanunun
bası maddelerinin tadili hakkında kanun
( Resmî Gazete ile neşir ı'e üâdi; -i/V Il/W32
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2020
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- tİayt: 2139 )
Kabul tarihi
25 - VI -1932

B İ R İ N C İ MADDE — 1221 numaralı kanunun birinci maddesi aşağıda yazılı
surette tadil edilmiştir:
Temyiz mahkemesi dört hukuk, döıi ceza, bir ticaret ve bir icra ve iflâs daire
sinden müteşekkil ve dairelerden her birinin vazifesi bu kanun ve hukuk ve ceza
davaları usulü muhakemeleri ve sulh hâ'dinleri ve icra ve iflâs kanunlarile muay
yendir,
İ K İ N C İ MADDE — 1221 numaralı kanunun üçüncü maddesi aşağıda yazılı
surette tadil edilmiştir:
Hukuk dairelerinin birincisi; tesise ve gayrimenkul? ait aynî haklara müteal
lik davaları;
İkincisi; şahıs ve aile hukukuna, nafakaya, vesayet, kayyumluk ve müşa
virliğe, mirasa ve Ölüme bağlı tasarruflara ve nüfus kayitlerinin tashihine mü
teallik asliye ve sulh mahkemelerinde görülen davaları;
T/çüııcüsü; sulh mahkemelerince görülüp ikinci hukuk ve ticaret dairelerinin
\azifeleri haricinde bulunan hukuk davalarını;
Dördüncüsü; menkule ait aynî haklar ı ve damga kanununa tevfikan alınacak
para cezalarına müteallik davalarla nakli dava ve hukuk ve ticaret ve iflâs dava
larına ve icra takiplerine ait tayini merci hususlarını;
Ticaret dairesi; asliye ve sulh mahkemelerinden ticarete müteallik verilmiş
olan hüküm ve kararları;
İcra ve iflâs dairesi dahi; icra takipleri hukukuna ve iflâsa dair ticaret mah
kemelerde tetkik mercilerinden verilecek hüküm ve kararlarla tetkik mercileri
nin verecekleri cezaî hükümleri tetkik ve rüyet eder.
V'ÇVNVV MADDE — 1221 numaralı kanunun beşinci maddesi aşağıda yazılı '
surette tadil edilmiştir:
Temyiz birinci reisi heyeti umumiyelere riyaset ve bu heyetlere mevdu vazifeleri
tanzim \e azayı dairelere tefrik ve icabında işi nisbeten çok olan dairelere diğer
lerinden muvakkaten aza sevkeder.
i r i s l e r i n vazife ifa edecekleri dairenin tayin ve tebdili birinci reisin mütaleası alındıktan sonra Adliye vekili tarafından yapılır.
Dairelerden biri in işi aza şevki surelile tedvir edilmiyeeek derecede çoğaldığı
takdirde birinci reisin teklifile o daireye ait vazifelerden bir kısmı Adliye vekâ
letince diğer bir daireye tevdi olunabilir.
Birinci reisin göstereceği lüzum üzerine reis ve azalardan biri veya bir kaçı
heyeti umumiye vazifesinde kendisine muavenet eder.
Dirinci reise mazereti halinde reisleıden en kıdemlisi vekâlet eyler.
DÖRDİ T N( 1 E MADDE — 1221 raıraı 'alı kanunun yedinci maddesi aşağıda ya
zılı surette tadil edilmiştir:
Temyiz mahkemesi heyeti tımumiyesi; hukuk ve ceza olmak üzere iki kısımdır.
Hukuk heyeti tımumiyesi; hukuk, ticaret ve icra ve iflâs, ve ceza heyeti umumi-

- 570 yesi; ceza dairelerinden teşekkül eder. i l e r iki kısımda mürettep adetlerin üçte
ikisinin içtimaile müzakere nisabı hâsıl olur ve mürottop adetlerin mutlak ekse- riyetile karar verilir
Her iki heyeti umumiyede ekseriyet temin olunamıyan mesailde o kısma mensup
olup müzakereye iştirak etmemiş olan aza celp ve keyfiyet tetkik olunarak mutlak
ekseriyetle karar verilir.
Alenî murafaa cereyan eden davalarda dahi ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde
yukarıki fıkra mucibince hareket olunur. Bu halde murafaanın takririne hacet
olmayıp evrakın okunmasile iktifa olunur.
BEŞİNCİ

MADDE

— Bu kanun 4 eylül 1932 tarihinden muteberdir.

A L T I N C I MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Adliye vekili memurdur.
28 haziran 1932
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