Sıra No 214
Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve Devlet memurları
maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunlara müzeyyei 1/390 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe ve Adliye
encümenleri mazbataları

T. C.
Başvekâlet '
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/1603

12- VI - 1932

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkın
daki kanunlara zeylen, Adliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 9/VI/1932 tarihli
içt imamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanım Iâyibasile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve 1452 numaralı Devlet memurları maaşatının tevhit ve
teadülü hakkındaki kanunlara müzeyyel kanun lâyihasının esbabı mucibesi
İcra ve iflâs kanununun B. M. Meclisi heyeti umumiyesinde müzakeresi sırasında tetkik merciinin
vereceği kararların bir çoğu temyiz tetkikatma tâbi tutulmuş ve işbu tetkikatın temyiz dairelerinden
her hangi birinde munzam vazife olarak ifasına imkân görülememiş olması hasebile icra ve iflâs ka
nununa göre temyiz edilen takip hukukuna müteallik kararlarla tetkik merciinin cezaya mütedair
hükümlerini tetkik ötmek için temyiz mahkemesine müstakil bir icra ve iflâs dairesi ilâvesi mezkûr
kanuna bir madde olarak konulmuştur. Bu suretle mezkûr daire iyin maaş, ücurat ve masari
fi mütenevvia olarak 1932 malî senesi bütçesine 38 316 lira tahsisat vazına mecburiyet hâsıl olmuş
ve binaenaleyh merbut lâyihai kanuniye ve kadro ve maaş ve ücuratla masarifi mübeyyin tanzim
kılınan cetveller rapten takdim kılınmıştır efendim.

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. ir>()
Esas No. î/390
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Yüksek Reisliğe
Mahkemei temyize bir daire ilâvesini teminen 1452 numaralı teadül kanununa zeylen tanzim olunu])
Başvekâletin 12- VI - 1932 tarih ve 6/1603 numaralı tezkeresile Riyaseti Uelileye takdim olunup

- 2 encümenimize havale buyuruları kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Adliye vekili Bey hazır
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu.
Meclisi Âlice ahiren kabul buyurulmuş olan icra ve iflâs kanununa nazaran icra ve iflâs işlerile
meşgul olmak üzere Mahkemei temyizde müstakil bir daire teşkili lâzııngelmekte olmasına mebni
teklifi vaki esas itibarile şayanı kabul görülmüş ür. Lâyihanın ikinci ve üçüncü maddelerinde ya
zılı hususat encümence 1932 bütçesine ilâve edilmek suratile temin edilmiş olduğundan bu maddele
rin tedvinine lüzum görülmemiş ve birinci maddede şekle ait bazı tadilât yapılarak ve diğer madde
ler aynen kabuıl edilmiştir.
Ancak Mahkemei temyizde yeniden teşkili derpiş edilen dairenin gerek teşkili ve gerek vezaifi
itibarile Temyiz mahkemesinin teşkilâtına dair olaı 14 nisan 1928 tarih ve 1221 numaralı kanunla
alâka görüldüğünden lâyihanın bu noktai naza'lan bir defa da Adliye encümenince tetkiki mu
vafık olacağı kanaati hâsıl olmuştur.
Bu itibarla Adliye encümenine de havale buyurulmak üzere tadilen hazırladığımız lâyihayı Yük
sek Makamınıza takdim eyleriz.
Reis
Gümüşane
/ / . Fehmi
Niğde
Faik

Reis vekili
Konya
K. Hüsnü

M. M.
Konya
K, Zaim

Kâtip
Tokat
Bursa
Süreyya Dr. Galip

Aksaray
A. Süreyya

Erzurum
Aziz

İsparta
Mükerrem

Yozgat
S. Sırrı

Adliye encümeni mazbatası
T. H. M. M.
Adliye encümeni
Karar No. 43
Esas No. 1/390
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Yüksek Reisliğe
Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve Devlet memurları maaşatınıu tevhit ve teadülü hak
kındaki kanunlara zeylolmak üzere Adliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 12-VI-1932 tarih
ve ti/.1603 nunıaralr tezkeresile Bütçe encümenine havale edilen kanun lâyihası iki kanuna taallûk
etmesine binaen mündericatı itibarile 1452 numaralı kanuna mütedair olan kısım hakkında Bütçe
encümeni tarafından bir lâyiha tanzim edilerek Temyiz mahkemesinde yeniden teşkil kılınacak
icra ve iflâs dairesinin vezaifine dair hükümlerin ise 1221 numaralı kanunla alâkası olduğundan
lâyihanın Adliye encümenine havalesine lüzum gösterilmiş olmakla encümenimize tevdi edilen
mezkûr lâyiha Adliye vekili Yusuf Kemal Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu:
Hükümetçe tanzim edilen kanun lâyihası Temyiz mahkemesinde bir icra ve iflâs dairesi teşkilde
bu daire için nıuktazi tahsisatın bütçeye zammı ve maaş ve üeuratın Adliye kadrosuna ilâvesi
için 1452 numaralı kanuna müzeyyel bir kanun yapıldığına mütedair olup ayrı ayrı iki kanunu
alâkadar eden bu teklifin bir kanun ile temini muvafık olamıyacağma binaen Bütçe encümeninin
tertip ettiği lâyihadan başka encümenimizce de Temyiz mahkemesinde teşkil edilecek icra ve
iflâs dairesi için 1221 numaralı kanunun tadili mahiyetinde bir kanun lâyihası tanzimi, ahiren
Meclisi Âlice kabul buyıırulan icra ve iflâs kanununun hükümlerine göre icra ve iflâs işlerine ait
temyiz muamelâtının müstakil bir dairede tetkikini istilzam eden bir zaruret addedilmiştir.
Encümence hazırlanan lâyihanın birinci maddesi temyiz teşkilâtına dair olan kanunun birinci mad
desini muaddil olup bu madde ile temyiz devairi arasında bir icra ve iflâs dairesinin bulunacağı
ilâve ve vazifesi de umumî surette tesbit edilmiştir.
Lâyihanın ikinci maddesile de hukuk ticaret ve icra ve iflâs dairelerinin vazifelerini tayin ederi

- 3 kanunun üçüncü maddesi tadil edilmiştir. Yeni teşkil edilen icra ve iflâs dairelerinin vazifesi gös
terildikten başka nakli dava ve tayini merci işleri dördüncü hukuk dairesine ve ahkâmı şahsiyeden olan tashihi sin ve kayit işleri de ikinci hukuk dairesinin vazifesi meyanına ithal suretile diğer
dairelere ait fıkralarda tebdiller yapılmşıtır.
Lâyihanın üçüncü maddesi kanunun beşinci maddesini tadil eden hükümleri ihtiva etmekte
dir. Bu maddede temyiz daireleri reislerinin bulunacakları
dairelerin birinci reisin mütaleası
alındıktan sonra Adliye vekili tarafından tayin edileceği hükmü kabul edilmiştir. Temyiz azaları
nın dairelere tefriki esasen birinci reisin salâhiyeti dahilinde olup reislerin de mukayyet olmıyarak lüzum ve ihtiyaca göre her hangi bir dairede bulunmalarının
Adliye vekili tarafından tayin
edilmesi muhtelif noktai nazardan faydalı olacağı mülâhaza olunmuştur.
Asıl kanunun yedinci maddesi dahi temyiz hukuk ve ceza heyeti umumiyelerinin yeni dairenin
ihdası dolayısile bu dairenin de hukuk heyeti umumiyesine dahil olması iktiza eylediğinden bu lâyiha
nın dördüncü mâddesile tadile uğramıştır.
Beşinci madde, icra ve iflâs kanununun meriyete geçeceği tarihte bu kanunun meri olması hükmü
nü tazammün etmektedir.
Eneümenimizce ittifakla verilen kararla tanzimedilen bu lâyihanın tasvip ve kabuİü hususu Heyeti
umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur.
Adliye TC. fteisi N. M. M.
Kocaeli
Halâkattin
Aza
Konya
T. Fikret
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Kocaeli
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Tokat
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Aza
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Aza
Edirne
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HÜKÜMETİN TEKLtFÎ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Temyiz mahkemeni teşkilinin tevsii ve 1452 numaralı
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü
hakkındaki kanunlara müzeyyel kanun lâyihası

Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii dolayısile
Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 14.52 numaralı kanuna müzey
yel kanun lâyihası

MADDE l — İcra ve iflâs kanununa tevfikan
temyiz edilecek mevaddın tetkikatı için ( Temyiz
mahkemesi icra ve iflâs dairesi ) unvanile yeni
l)ir daire teşkil edilerek Devlet memurları maa
şatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun
ikinci maddesine merbut iki numaralı cetvelin
Adliye vekâletine mahsus kadrosuna müfredatı
işbu kanuna bağlı bir numaralı cetvelde yazılı
reis, aza ve memur ilâve olunmuştur.

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanunun ikinci madde
sine merbut iki numaralı cetvelin Adliye vekâle
tine mahsus kadrosunun Mahkemei temyiz kısmına
müfredatı işbu kanuna bağlı cetvelde yazılı me
muriyetler ilâve edilmiştir.

MADDE 2 — 1932 malî senesi bütçesine mer
but (D) cetvelinin Adliye vekâleti kısmına mer
but iki numaralı cetvelde muharrer müstahdemin
ilâve edilmiştir.
MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddelerde
gösterilen memuriyet ve hidemat için Adliye ve
kâleti 1932 senesi bütçesine üç numaralı merbut
cetvelde fasıl ve maddeleri gösterildiği üzere
38 31(i lira tahsisat konulmuştur.
MADDE 4 — Bu kanun 1 eylül 1932 tarihinden
MADDE 2 — Bu kanun 1 eylül 1932 tarihin
muteberdir.
den muteberdir.
MADDE 5 — Bu •kanunun hükümlerini icraya
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur.
Malive vekilleri memurdur.
9 -VI-1923
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Da. V.
İsmet
Yusuf Kemal
Zekâi
Ş. Kaya
Ha. V.
Mal. V.
Mf. V.
Na. V.
Dr. T. Küstü M. Abdülhalik
Esat
Hilmi
tk. V.
S. İ. M. V.
(1. T. V.
Zr. V.
M. Şeref
Dr. Kefik
Ali Kana
Muhlis

Derece

1 numaralı

Memuriyeti

2
3
10
11
12
14
17

İkinci reis
Aza
Baş mümeyyiz
Mümeyyiz
Kâtip
»
»

cetvel
j

1

1
5
1
2
3
3
7

Maaş
Lira
!25
100
35
30
25
20
14

2 numaralı cetvel
Ücret

"5

Memuriyet in nevi
Müvezzi
Odacı

Lira

2
2

502
503

1
0

2 200

510

0

511
0
0
512
513
0
0

0
1
2
0
0
1
2

900
800
38 316

30
25

3 numaralı cetvel
Fasıl Madde

31 626
990

1 000
500
300

Lira

Maaş
Merkez müstahde
mini ücuratı
Vilâyat mefruşat ve
demirbaşı
Vilâyat levazımı
Tenvir ve teshin
Kırtasiye
Vilâyat müteferrikası
Masarifi mütenevvia
Bedeli icar
Defa t ir ve evrakı
matbua

ÂDLtYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
Temyiz mahkemesi teşkilâtına dair 14 nisan 1928
tarih ve 1221 numaralı kanunun bazı maddele
rinin tadili hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — 1221 numaralı kanunun birinci
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir:
Temyiz mahkemesi dört hukuk, dört ceza, bir
ticaret ve bir icra ve iflâs dairesinden müteşekkil ve
dairelerden her birinin vazifesi bu kanun ve hukuk
ve ceza davaları usulü muhakemeleri ve sulh hâ
kimleri ve icra ve iflâs kanunlarile muayyendir.
MADDE 2 — 1221 numaralı kanunun üçüncü
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir:
Hukuk dairelerinin birincisi; tesise ve gayrimenkule ait aynî haklara müteallik davaları;
İkincisi; şahıs ve aile hukukuna, nafakaya, ve
sayet, kayyumluk ve müşavirliğe, mirasa ve Ölüme
bağlı tasarruflara ve nüfus kayitlerinin tashihine
müteallik asliye ve sulh mahkemelerinde görülen
davaları;
Üçüncüsü; sulh mahkemelerince görülüp ikinci
hukuk ve ticaret dairelerinin vazifeleri haricinde
bulunan hukuk davalarını,
Dördüncüsü; menkule ait aynî haklara ve dam
ga kanununa tevfikan alınacak para cezalarına mü
teallik davalarla nakli dava ve hukuk ve ticaret ve
iflâs dvalarına ve icra takiplerine ait tayini merci
hususlarını;
Ticaret dairesi; asliye ve sulh mahkemelerinden
ticarete müteallik verilmiş olan hüküm ve kararları;
icra ve iflâs dairesi dahi icra takipleri hukuku
na ve iflâsa dair ticaret mahkemelerile tetkik mer
cii erinden verilecek hüküm ve kararlarla tetkik mer
cilerinin verecekleri cezaî hükümleri tetkik ve rüyet
eder.
MADDE 3 — 1221 numaralı kanunun beşinci
mdadesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir:
Temyiz birinci reisi heyeti umumiyelere riyaset
ve bu heyetlere mevdu vazifeleri tanzim ve azayı
dairelere tefrik ve icabında işi nisbeten çok olan da
irelere diğerlerinden muvakkaten aza sevkeder.
Reislerin vazife ifa edecekleri dairenin tayin ve
tebdili birinci reisin mütaleası alındıktan sonra
Adliye vekili tarafından yapılır.
Dairelerden 'birinin işi aza şevki suretile tedvir
edilmiyecek derecede çoğaldığı takdirde birinci rei
sin teklifile o daireye ait vazifelerden bir kısmı Ad-
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üye vekâletince diğer bir daireye tevdi olunabilir. I
Birinci reisin göstereceği lüzum üzerine reis ve
azalardan biri veya bir kaçı heyeti umumiye vazi
fesinde kendisine muavenet eder.
Birinci reise mazereti halinde reislerden en kı
demlisi vekâlet eyler.
I
MADDE 4 — 1221 numaralı kanunun yedinci
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir:
Temyiz mahkemesi heyeti umumiyesi hukuk ve
ceza olmak üzere iki kısımdır.
I
Hukuk heyeti umumiyesi hukuk, ticaret ve icra
ve iflâs ve ceza heyeti umumiyesi ceza dairelerinden
teşekkül eder. Her iki kısımda mürettep adetlerin
üçte ikisinin içtimaile müzakere nisabı hâsıl olur ve
mürettep adetlerin mutlak ekseriyetile karar verilir.
Her iki heyeti umumiyede ekseriyet temin oluna :
mıyan mesailde o kısma mensup olup müzakereye
iştirak etmemiş olan aza celp ve keyfiyet tetkik olu
narak mutlak ekseriyetle karar verilir.
Alenî murafaa cereyan eden davalarda dahi
ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde yukarıki fıkra mu
cibince hareket olunur. Bu halde murafaanın tek
ririne hacet olmayıp evrakın okunmasile iktifa olu
nur.
MADDE 5 — Bu kanun 4 - IX -1932 tarihinden
muteberdir.
MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya Ad
liye vekili memurdur.

