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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 48 
2. — Havale edilen kâğıtlar 48:50 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 50 
1. — Ticaret ve Sanayi odaları, Tica

ret Borsaları ve Türkiye Ticaret ve Sana
yi odaları ve Ticaret Borsaları Birliği hak
kında Kanun tasarısı ve Ekonomi ve Tica
ret Komisyonları raporları (1/444) 50 

2. — Kamu alacaklarının tahsili hak
kındaki Kanun tasarısının geri velilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/437) 50 

3. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'-
ın, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına dair olan Kanunun 32 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tekli
finin geri verilmesine dair önergesi (4/179) 50 

4. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek Kanun teklifinin Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair Maliye 
Komisyonu raporu (2/191) 50:51 

5. — Subaylarla askerî ve mülki memur
lardan, yabancı tabiiyetindeki kız ve kadın
larla evlenenlerin haklarında müstafi sayıl
ma işlemi yapılmadan evvel boşanma dâ
vası açmaları veya boşanma ilâmı almaları 
halinde dâhi ilgiliyi müstafi saymak gere

kip gerekmiyeceğinin yorumlanmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/438) 

4. — Seçimler 
1. — Sayıştayda açık bulunan bir üye

lik için seçim yapılmasma dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe, Maliye ve 
Sayıştay Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/423) 

Sayfa 

51 

51 

51 

51 5. — Sorular ve cevaplar 
1. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Ka-

zancıoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Celâl 
Bayar'm 28 Ekim 1949 tarihli gazetelerde 
yayınlanan seçim hakkındaki beyanatına 
dair İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/382) 51 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 
Sadık Aldoğan'm, Denizli Milletvekili Re-
şad Aydınlı tarafından vukubulan ihbar 
üzerine evinde yapılan arama hakkındaki 
sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen ve 
hat Erim'in sözlü cevapları (6/397) 51 -.56 

3. — Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâ-
mid Tigrel'in, Bankaların mevduatı artır
mak için başvurdukları piyongo usulü hak
kındaki sorusuna Maliye Bakanı İsmail Rüş
tü Aksal'm sözlü cevabı (6/376) 56:58 



Sayfa 
4. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'-

m, Polatlı Belediye Başkanı Hakkı Mumcu-
oğlu hakkındaki kesinleşen hükmün infaz 
edilmemesi sebebine dair sorusuna Adalet 
Bakanı Fuad Sirmen'in sözlü cevabı 
(6/399) 58:62 

6. — Gprüşülen işler 

1. — Hâkimler Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Kanun ta
sarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/487) 

Sayfa 

62 

62:70 

* • * • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Paris'te toplanan XII nci Evrensel Fosta 
Kongresi kararlarını kapsıyan senetlerin; 

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiy
le buna bağlı Protokollerin onanmasına dair olan 
kanunlar, kabul olundu. 

Açık bulunan Sayıştay üyeliği için oylar top
landı. 

Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'-
nun, kuraklık yüzünden hayvanlarını yok paha
sına satan çiftçilerin durumu hakkındaki sözlü 
sorusuna, Tarım, Ekonomi ve Ticaret Bakanları 
cevap verdiler. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
adalet cihazı ile milletvekilliği dokunulmazlığı ve 
ara seçimleri hakkındaki sözlü sorusuna, Başba
kan Yardımcısı Nihat Erim'le Adalet Bakanı ce
vap verdiler. 

Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu'nun, 
Amerika'nın bâzı.memleket tütünlerine % 50 ta
rife tenzilâtı tatbik edeceği ve Türkiye'nin bun
dan faydalanamıyacağı şayiası hakkındaki sözlü 
sorusunu, Dışişleri Bakanı cevapladı. 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 6 ııcı ve 
16 nci maddelerinin yorumlanmasına lüzum bu
lunmadığına dair olan Bütçe Komisyonu raporu, 
kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisinin teşekkülünden evvel 
Millî Mücadeleye iştirak eden Müdafaai Hukuk 
Heyeti Reis ve Azaları ile bâzı Milis ve Mu
vazzaf subaylara vatani hizmet tertibinden maaş 

bağlanması hakkındaki Kanun teklifinin, tatbik 
kabiliyeti görülmediğinden, reddine dair olan 
Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu. 

İçel Milletvekilliğine seçilen Dr. Ali Menteş-
oğlu'nun seçim tutanağı hakkındaki Tutanakları 
inceleme Komisyonu raporu ve seçim tutanağı 
kabul edildi. 

ispirto ve İspirtolu İçkiler inhisarı hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair olan Kanun tasarısının birinci görüşül
mesi, bitirildi. 

istiklâl Harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkındaki Kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi tamamlandı. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
olan Kanun tasarısının birinci görüşülmesi, bi
tirildi. 

Açık bulunan Sayıştay Üyeliği için yapılan 
seçimde yetersayı bulunmadığı anlaşıldığından 
Başka birleşimde seçimin tekrarlanacağı bildi
rildi. 

5 . XII . 1949 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
C. K. încedayı C. Aksu 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

H. öztarhan 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Subaylarla askerî ve mülki memurlar

dan, yabancı tabiiyetindeki kız ve kadınlarla 

evlenenlerin haklarında müstafi sayılma işlemi 
yapılmadan evvel başonma dâvası açmaları ve
ya boşanma ilâmı almaları halinde dahi ilgiliyi 
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müstafi saymak gerekip gerekmiyeceğinin yo
rumlanmasına dair Baş/bakanlık tezkeresi 
(3/438) 

Raporlar 
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 

Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/334) (Gündeme); 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
özçoban'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başjbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/296) (Gündeme); 

4. — Ankara Milletvekil ilbrahim Rauf 
Ayaşlı'nın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/353) (Gündeme); 

5. — Ankara Milletvekili Dr. Ahmet Hâmit 
Selgil'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/401) (Gündeme) ; 

6% — Erzincan Milletvekili Rauf Bayındır'ın 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/402) (Gündeme); 

7. — Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid 
Tigrel'in Milletvekilliği dokunulmazlığmın kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/297) (Gündeme); 

8. — İsparta Milletvekili Sait Köksal'm, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/354) (Gündeme) 

9. — istanbul Milletvekili Cihad Baban'm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/404) (Gündeme); 

10. — istanbul Milletvekili Cihad Baban'm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/405) (Gündeme) 

İ l . — istanbul Milletvekili Cihad Baban'm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/406) (Gündeme) 

12. — istanbul Milletvekili Senihi Yürüten'-
in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/328) (Gündeme); 

13. — Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/362) (Gündeme); 

14. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada* 
let Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/348) (Gündeme); 

15. — Siird Milletvekili Etem izzet Benice'-
nin Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/288) (Gündeme); 

16. — Siird Milletvekili Etem izzet Benice'-
nin Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/300) (Gündeme); 

17. — Siird Milletvekili Etem izzet Benice'-
nin Milletvekilliği dokunulmazlığnm kaldırılmesı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/335) (Gündeme); 

18. — Zonguldak Milletvekili Ali Rıza în-
cealemdaroğlu'nun Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/408) (Gün
deme) ; 

19. — Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkında
ki 1086 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Kanun tastrısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/599) (Gündeme) ; 

20. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Geçici Dilekçe Komisyonunun 21 . I I . 
1949 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1114 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
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B : 13 5.12 .1949 O : 1 
önergesi ve Geçici Dilekçe ve Millî Savunma J olan 12^1 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-
Komisyonları raporları (4/142) (Gündeme); | ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet 

21. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair i Komisyonu raporu (1/600) (Gündeme) ; 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz. 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi öztarhan (Manisa), 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Bor
saları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği hakkında Kanun tasa
rısı ve Ekonomi ve Ticaret Komisyonları rapor
ları (1/444) [1] 

CEMİL ALEVLİ (Gaziantöb) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CEMİL 

ALEVLİ (Gazianteb) —Muhterem arkadaşlar; 
Ticaret ve Sanayi odaları, Ticaret Borsaları ve 
Türkiye Ticaret ve Sanayi odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği hakkındaki Kanun tasarısı 
gündeme alınmış bulunmaktadır. Yeni teşekkül 
eden Ticaret Komisyonu bunu bir kere daha 
gözden geçirmeyi muvafık bulmuştur, bunun 
komisyona iadesini teklif ediyorum, kabulünü 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon istiyor, geri veriyo
ruz. 

2. — Kamu alacaklarının tahsili hakkındaki 
Kanun tasarısının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/437) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 . II . 1945 tarihli ve 71 - 435/6 - 2406 sa

yılı yazımızla sunulmuş olan kamu alacakları
nın tahsili hakkındaki kanun tasarısının geri 
gönderilmesine müsaade Duyurulmasını saygıla-

[1] 3 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

rımla rica ederim. 
Başbakan 

Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Bunu da geri veriyoruz. 

3. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, 
Tababet ve Şuabatt Sanatlarının Tarzı terasına 
dair olan Kanunun 32 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanun teklifinin geri verilmesi
ne dair önergesi (4/179) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunca da

ha emin bir tarzı hal bulunduğundan Tababet 
ve Şuabatı hakkındaki Kanun teklifimin geri 
verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

BAŞKAN — Bunu da geri veriyoruz. 

4. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa ek Kanun teklifinin Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair Maliye Komisyonu raporu 
(2/191) 

BAŞKAN —• Maliye Komisyonu kararını 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa ek ola

rak Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ta
rafından hazırlanarak komisyonumuza tevdi bu-
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ÎB : İâ 8 . İ2 
yurulan Kanun teklifi incelendi. Sözü geçen 
kanun tasarısının aslı evvelce teşkil e'dilen Ge
çici bir komisyona incelenmiş ve kanunun he
yeti umumiyesi bütün komisyonları ilgilendir
mek bakımından yine aynı mahiyette Geçici Ko
misyonda incelenmesi İçtüzük hükümlerine de 
uygun bulunacağı düşünülmüş olduğundan işbu 
teklif hakkında da aynı şekilde muamele yapıl
ması hususunun arzına karar verilmiştir. Arzu
lunu?. 
Maliye Ko. Başkanı Bu rapor sözcüsü 

Gümüşane Kastamonu 
H. F. Ataç Â. Toközlü 

Çankırı Çorum Kastamonu 
R. Dolunay N. Atalay H. Çelen 

Malatya Tokad 
E. Doğan C. kovalı 

BAŞKAN — Geçen toplantının başında böy
le bir Geçici Komisyon kurulmuştu. Bu Geçici 
Komisyon; Adalet, Bütçe, Ekonomi, İçişleri, 
Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Ulaştırma Komisyonu olmak 

1. —• Sayıştayda açık bulunan bir üyelik için 
seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyon-
'larından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/423) 

BAŞKAN — Şimdi sorulara geçiyorum. Bir 
taraftan buna devam ederken diğer taraftan 
tensip buyurursanız geçen celsede çoğunluğu
muzun bulunmaması dolayısiyle bir neticeye 
bağlanamamış olan Sayıştayda açık bulunan 
bir âzalık için seçim yapılması hususu diğerle
rine takaddüm etsin. Evvelâ bu seçime başlıyo-

1. -— Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancı-
oğlu'nun, İstanbul Milletvekili Celâl Bayar'ın 
28 Ekim 1949 tarihli gazetelerde yayınlanan se
çim hakkındaki beyanatına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/382) 

BAŞKAN — İkinci defadır ki soru sahibi 
bulunmuyor. Binaenaleyh İçtüzük hükümleri-

. İÖ4Ö Ö : 1 
üzere 9 komisyondan ikişer kişi alınmak suretiy
le teşekkül, etmişti. Asıl kanun o komisyonda 
müzakere edilmişti. Binaenaleyh bu tadil tek
lifini de o komisyona havale edeceğiz. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

5. — Subaylarla askerî ve mülki memurlar
dan, yabancı tabiiyetindeki kız ve kadınlarla ev
lenenlerin haklarında müstafi sayılma işlemi ya
pılmadan evvel boşanma dâvası açmaları veya 
boşanma ilâmı almaları halinde dahi ilgiliyi 
müstafi saymak gerekip ğerekmiyeceğinin yo
rumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/438) 

BAŞKAN — Emeklilik Kanununun bir mad
desinin tefsiri hakkında bugünkü gelen evrakta 
Başbakanlığın bir tezkeresi vardır. Bu da bir 
tefsir talebidir. Karma Komisyonu ilgilendir
mektedir. Kabul buyurursanız bunu da o ko
misyona havale edelim. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ruü. 
Şimdi tasnife memur olacak arkadaşlar bel

li olacaktır. 
Atıf İnan (İzmir), Mustafa Reşit Tarakçı-

oğlu (Trabzon). 
Başlıyacağımız seçim çevresini çekiyoruz: 

İzmir. 
(İzmir seçim çevresinden oyların verilmesi-

n« başlandı) 
Oy vermiyen varsıa lütfen oylarını kullansın

lar. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

ne göre bu soru düşmüştür. 
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ol. Sadık 

Aldoğan'ın, Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı 
tarafından vukubulan ihbar üzerine evinde ya
pılan arama hakkındaki sorusuna Adalet Baka
nı Fuad Sirmen ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Nihat Erim'in sözlü cevapları 
(6/397) 

4. — SE 

5. —SORULAR VE CEVAPLAR 



S : lâ 8.12 
BAŞKAM — Sadık Aldoğan? (Burada ses

leri) 
Soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
inönü ve Bayar'a suikast tertip ettiğime da

ir Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı tarafın
dan vâki ihbar üzerine 16 Kasım 1949 günü 
hâkim karan ile evimde arama yapıldı, üstüm 
de arandı ve iki saat evimde tutulmuş oldum. 

Anayasanın Milletvekili dokunulmazlığına 
ait 17 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki: 

«Seçimden gerek önce ve gerek sonra üstü
ne suç atılan bir Milletvekili Kamutayın kararı 
olmadıkça, sanık olarak sorgulanamaz, tutula
maz ve yargılanamaz.» sarih hükmü hâkimin 
kararı ile çiğnendi. 

Teşrii masuniyetime dokunan bu tecavüze 
nasıl cüret edildiğini Adalet Bakanından ve 
Başbakandan sözlü soruyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Gl. Sadık Aldoğan 

ADALET BAKANI FUAD SÎBMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar, malûm suikast ihbarı 
üzerine Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan'm 
evinde yapılmış olan arama kararının ne Ana
yasa hükümlerine ve ne de Ceza Muhakemeleri 
Usulüne aykırı bir mahiyet taşımadığını geçen 
celsede diğer bir soru vesilesiyle arzetmiştim. 
Bu hususta ayrıca söyliyeceğim hiçbir şey yok
tur. 

Yalnız Afyon Milletvekili önergesinde, evin
de arama yapılması dolayısiyle kendisinin şah
si hürriyetinden mahrum kaldığını ve dolayısiy
le bu vaziyete düşürüldüğünü ifade etmektedir. 
Ankara Müddeiumumiliğinden aldığım malû
matta; arama hâkim karariyle yapılmıştır ve 
Ceza Muhakemeleri Usulüne tevfikan ikmal 
edilmiştir. Kendisi, evlerine gidildiği zaman 
evde imiş. Ailesi, kızı ve diğer bir misafiri 
ve zannediyorum; bir de hizmetçisi varmış. 

Arama lüzumu kendisine arzedildiği zaman, 
kendisi buna mümanaat etmiş. Aramaya me
mur olan Savcı Yardımcısının arama yapılması 
hakkında mahkeme kararı olduğunu ifade etmesi 
üzerine evin aranmasına mümaanat etmemiş 
ve ev aranmış. Bu arada kendilerinin evi terk 
etmek gibi, dışarı çıkmak gibi bir arzuları ol
mamış. Hattâ Müddeiumumiden aldığım malû
mata göre; kendilerine kolaylık dahi göstermiş 
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ve yorulduklarını ifade ederek kahve dahi ik
ram etmiştir. Binaenaleyh bu arama muamele
sinde her hangi bir hata olmadığı gibi, Anaya
sa hükümleri muvacehesinde de kanuna uymı-
yan bir muamele yoktur. 

Soru sahibi sorularını gerek Başbakandan 
ve gerek benden sordukları için* Başbakan ken
di adına da cevap vermeye beni memur ettiğin
den, bu cevabımı Başbakan ve kendi adıma ver
miş bulunuyorum. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar; benim sorduğum sual, 
yalnız benim şahsımı ilgilendiren bir mesele 
değildir. Burada Milletin hâkimiyet hakkını 
hepimiz kullanıyoruz, onun için bu, hepimizi il
gilendiren bir meseledir. 

Adalet Bakanı arkadaşımız diyor ki ; bu ih
bar üzerine hâkim karariyle -evinde arama ya
pıldı. 

Yani hâkim karariyle, arbitirer, (indi) bir 
kararla. 

Anayasa hükmü sarihtir. Anayasa teşriîma-
suniyeti şöyle anlatıyor: Seçimden önce veya 
seçimden sonra, bir Milletvekiline bir suç is
nat edilirse, Kamutayın kararı olmadıkça, o # 
Milletvekili sanık olarak ne isticvap edilebilir, 
ne tutulabilir, ne de yargılanabilir. 

Şimdi diyorlar k i ; efendim biz sizi isticvap 
etmedik ki! Bu çok gülünç bir şeydir. Üstümü 
arıyor benim evrakımı arıyor. Arama: Sual sor-. 
ma demektir. Cevabını da vesikalardan alıyor, 
vesikaları söyletiyor. Buna, isticvabın daniska
sı derler daniskası. 

Efendim, biz sizi icticvap etmedik diyorlar. 
Bana sormıyor, benden cevap almıyor ama, üs
tümü arıyor, vesikaları toplıyor onları söyleti
yor onları! Buna, çocuk bile güler çocuk bile! 
Arkadaşlar \ 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Onları söyleti
yor ama sizi de beraber söyletiyor. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Her 
konuşmada Ali Rıza Esen arkadaş işin içine bir 
şey atar. Fakat hepimiz benim kim ve nasıl bir 
adam olduğumu bilirsiniz. 

isticvap etmedik diyorlar, isticvap etmedi
ler ama arıyorlar, üzerimden kâğıt çıkarıyorlar 
sonra o kâğıtları söyletecekler. Yani benim ve
receğim cevabı kâğıtlardan, evrakımdan çıka
racaklar. Efendim, bu çok gülünç bir şey. Ada-
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let Bakanı arkadaşıma sorarım: Hukuk Profe
sörü Nihat Erim'e sorarım bu söyledikleri şeye 
bütün dünya güler dünya! Nasıl bir hukuk 
profesörü, isticvap, sorgu.. Şimdi sorgulama de
niyor ona.. Anayasada «Maznunen isticvap edil
mez, ona sual sorulamaz, ondan cevap istenemez 
maznun olarak... «Diyor. Ama ona sorarsanız 
onun üstü aranır, kâğıtları aranır, evrakına ba
kılır ve bakarız da diyor. îyi ama rica ederim, 
hepinizin vicdanına hassaten yüksek takdirinize 
müracaat ediyorum, bu benim başıma gelen şey 
hepinizin de birer birer başına gelecek bir şey
dir. Dünyada böyle şey olmaz! 

Gl. FÎKRÎ TÎRKEŞ (Sivas) — Her zaman 
olmaz, kolay şey değil... 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
bizim Anayasamızın 17 nei maddesine göre bu 
yapılan şey tamamen Anayasaya aykırıdır, Ana
yasanın ihtiva ettiği mânaya aykırıdır. 

Ve Anayasanın yapılışında bu maddenin 
içerisine «Arama» sözünü de sokalım demişler; 

s fakat reddedilmiş! Dünyanın hangi Anayasa-
( smda teşriî masuniyet tarif edilirken, üstü aran

maz, evi aranmaz diye bir şey konmuştur. Pek 
isabetli olarak o zamanki, Meclis, böyle müna-

# sebetsiz şey olmaz demiş ve maddenin içerisine 
bunları koymıya lüzum görmemiş! 

Şimdi aziz arkadaşım Nihat Erim'e hitab-
ediyorum: Geçende ben burada yokken, lüzu
mu da olmadığı halde, Fransız Anayasasından 
misaller getirmişsiniz. (Soldan, bize söyle ses
leri) Fransız Anayasasının 22 nci maddesini ay
nen okuyorum, önce Fransızçasını okuyacağım, 
sonra da Türkçesini: 

Fransızcası: «Aucum membre du parlement..» 
Türkçesi: 
Parlâmentonun hiçbir üyesi cinai ve terhibi 

hususlarda mensup olduğu Meclisin müsaadesi 
alınmaksızın hakkında ne takibatı kanuniye 
yapılabilir ne de tutulabilir. 

Başka memleketlerin Anayasasında da teş
riî masuniyetin tarifi aşağı yukarı böyledir. 
Anayasamızın 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasın
da gene bu böyledir. Safsataya, mugalataya ha
cet yoktur! Birbirimizi aldatacak değiliz. Dün
yanın bütün hukukçularına, bu memleketin 
Anayasa hukuk profesörlerine, bütün bu işlerle 
bir parçacık iştigal etmiş olan insanlara hitap 
ediyorum: 
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Adalet Bakanı arkadaşımızın bu söylediği 

şey ve gene geçen celsede Nihat Erim'in söy
ledikleri hiç ayakta duramaz. Anayasanın hiç
bir maddesi her hangi bir bahane ile savsak-
lanamaz! Anayasanın 17 nci maddesindeki teş
riî masuniyet, mevzuu bir arkadaşınızın aley
hine kullanılıyor Olabilir; beni sevmezsiniz. 
Ben sevdiğinize kaniim. (C. H. P. Milletvekil
lerini göstererek) Bu arkadaşların da beni sev
diklerine kailim. Ben, hepsinin samimî insan
lar olduklarına inanıyorum. Fakat şu bana ya
pılan muameleye hanginizin vicdanı razı olur? 

Anayasanın bu kadar sarih bir hükmü Aldo-
ğan'a tatbik ediliyor diye, nasıl çiğnenir? 
Fevkalâde mühim bir mesele üzerindeyiz ar
kadaşlar! Aldoğan, şu, bu, şahıslar bir şey 
ifade etmez. Fakat hepimiz millet hâkimiyetini 
kullanan insanlarız. Hepimizin şerefi ve şöhreti 
vardır. Bu, hal bütün dünyaya nasıl gider? Bir 
milletvekilinin evine giriliyor, üstü, evrakı ara
nıyor! Bütün dünya bize güler. 

Bunu düzeltemezsiniz, bu bir hatadır, yapıl
dı bir şey. Fakat bunu artık burada keselim! 
Ziyanı yok, benim şahsım birkaç gün için, şe
refim, şöhretim aleyhine dahi olsa yine Yüksek 
Meclisin, yine Millet hâkimiyetinin vermiş ol
duğu yüksek gurur ve şeref bahsedildiği zaman, 
yine yüreğinizin titreyeceğine eminim! 

Geçen gün burada bulunmadım, Nihat Erim 
arkadaşımız, demokrasiden bahsetmiş ve milletve
killerinin, imtiyazı istisnai mahiyettedir demiş! 

Milletvekilliği için konuşmuyorum. însan hak
larından bahsedeceğim: tnsan hakları beyan
namesinin 12 nci maddesinden bahsedeceğim. 
Biliyorsunuz ki, bizim memleketimiz de, Birleşmiş 
Milletler camiasına dâhildir, Birleşmiş Milletler 
Anayasasına hürmet edeceğini, insan haklarını 
tanıyacağını taahhüt etmiştir, ve nihayet geçen 
Mayıs ayında, resmî gazetede insan hakları 
beyannemesini yayınlamıştır; mekteplere, mü-
esseelere göndermiştir; bunların okunmasını, 
tefsir edilmesini, gazete ve radyolarda bunların 
anlatılmasını yayınlamıştır.. Bakınız ne kadar 
samimiyet göstermiştir. Hükümet! Ama bu ya
yınladığı şeyleri samimiyetle yapmayıp lâf ol
sun diye yapmışsa, ona diyeceğim yok. Ama sa
mimiyetle yaptığına eminim! 

Şimdi müsaadenizle sizlere, insan hakları 
beyannamesinin 12 nci maddesini okuyacağım: 

«Hiç kimse hususi hayatı, ailesi, meskeni 
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veya muhaberatı hususlarında, indî kararla ka
rışmalara indî kararla, (Arbitrer,) onu keyfi 
diye tercüme etmişler; keyfi değildir o; indî 
bir kararla karışmalara şeref ve şöhretine kar
şı tecavüzlere mâruz kalamaz. Herkesin bu ka
rışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunma
ya hakkı vardır.» 

Görüyorsunuz ki aziz arkadaşlarım; Hükü
met, Türk Milleti adına insan haklarına hürme
ti taahhüt etmiş; ve bunun için 12 nci madde 
mucibince hiçbir vatandaşın evine böyle arbit-
rer bir kararla girilemez. 

Şimdi; Adalet Bakanı arkadaşım diyor ki, 
hâkimin kararı vardır. 

Arkadaşlar, buna hâkim denmez, buna müf
tü denir. 

Hâkim demek, iki tarafı dinler demektir, 
bir duruşma yapılır, o duruşma neticesinde vic
danının emrettiğini, aklının şevki ile ve mev
cut olan mevzuatı nazarı dikkate alarak karar 
veren insandır. Yoksa, anlatılışa göre fetva ve
ren adam hâkim değildir. Hâkimin bu kararı 
indidir. Kimseyi dinlememiştir, yalnız yukar
dan altlığı bir ihbarı ele almış; anlatışa göre fet
va vermiştir, şu halde ona hâkim değil, müftü 
derler, müftü! 

Şimdiye kadar Anayasamızın ruh ve mahi
yeti üzerinde ve nihayet insan hakları üzerinde 
konuştum. Ya insan haklarını bu memlekette 
tanıyacak ve yerine getireceğiz, veyahut diye
ceğiz ki, biz bunları yapamayız! Bu memleket-
de bunlar yapılamaz diyelim; işin içinden çıka
lım. 

Arkadaşlar; bu memlekette muhalefet bir 
fedakârlıktır, hattâ bir fedailiktir diyeceğim! 
Biz bu fedakârlığı, fedailiği göze alarak muha
lefet ediyoruz! Bu muhalefet, hiç birinizin şah
sına değildir; hepinizin şahsı muhteremdir. He
pinizi kardeş biliyoruz. 

Ancak ve ancak sizin Hükümet anlayışına, 
zihniyetinize muhalifiz! Ve bunu samimiyetle 
söylüyoruz, bizim muhalefetimiz yapmacık mu
halefet değildir : Samimî muhalefettir. İçimiz, 
dışımız birdir: Karşımızdakilere, muarızlarımı
za her şeyi samimiyetle anlatıyoruz. Kardeş bir 
muhalifiz! 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar, Afyon Karahisar Mil
letvekili arkadaşımızla Anayasanın 17 nci mad-
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desine mâna vermekte maalesef ittifak edemiyo
ruz. Şüphesiz ki kendi görüşleri de muhterem
dir. Fakat benim görüşüm maalesef bu mahi
yette değildir. Yalnız buyurdular ki, Anayasa 
sarahaten isticvap olunmayı âmirdir, Arama ise 
vesaike, kâğıtlara lâf söyletmektir, isticvabın 
içinde mündemiçtir, dediler. 

Bu muhakeme bir an için varit olsa 17 nci 
maddede « isticvap olunamaz» dedikten sonra 
«tutulamaz, yargılanamaz» demezdi. Çünkü 
yargılama isticvabın kemalini ifade eder. Bu 
gibi terimlerin ayrı ayrı konmuş olmasının, ge
çen celsede arz ettiğim gibi Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa bütün bunların birer birer 
konmasının birer mânası vardır. Yargılama var
dır, isticvap vardır, tutulma vardır, arama var
dır. Her birisinin ayrı ayrı fasılları ve maddele
ri vardır. Binaenaleyh bendeniz maalesef Af
yon Milletvekilinin bu görüşüne iştirak edeme
mekteyim. Ve yargıç tarafından yapılmış olan 
muameleyi doğru telâkki etmekteyim. Bununla 
beraber arkadaşımız Anayasanın o maddesini 
başka şekilde telâkki ediyor ve bunun böyle 
olduğuna inanıyorsa, kendileri için gayet kolay 
bir yol vardır : 

Bu maddenin tefsiri için Meclise müracaat 
ederler, Anayasa Komisyonu bu tefsir talebini 
inceler ve Yüksek Kamutayın bu husustaki te
reddütlerini, eğer varsa, kökünden izale eder. 

Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-

DIMC1SI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar; Afyon Milletvekili, bendenizin 
geçen toplantıda, bir Milletvekilinin evinde 
arama yapılıp yapılmıyacağı hakkındaki müta
lâalarımı reddettiler, bu hususta bâzı fikirler 
öne sürdüler. 

Bendeniz kanaatlere hürmet ederim. Fakat 
şunu ifade edeyim ki; biraz evvel bu kürsüden 
öne sürdükleri fikirlere iştirak edemiyorum. Ge
çen toplantıda Büyük Mecliste arzettiğim nok
talar üzerinde aynen duruyorum. Bu arada bu
yurdular ki ; bu kürsüden şahıslarını müdafaa 
etmiyorlar, Milletvekilliği dokunulmazlığı mü
essesesini müdafaa ediyorlar. Ve en nihayet in
san. haklarından bahsile, insan haklarını müda
faa ediyorlar. Ve ilâve buyurdular, bu memle
kette muhalefet fedakârlıktır, fedailiktir. Bu 
vesile ile de, Hükümetin zihniyetine dokundu
la r Buna cevap arzetmek istiyorum; Milletve-



B : 13 5.1 
killiği dokunulmazlığı müessesesi bizim Anaya
samızda ve bizim adalet cihazımızın tatbikatın
da, bilhassa şu son çok partili hayat devrimiz
de, hiçbir memleketten daha dar ve geri bir şe
kilde anlaşılmış ve tatbik edilım? değildir. Hat
tâ geçen toplantımızda arzettiğim gibi, bâzı de
mokrat memleketlerden de daha ileri bir tatbik 
bulmaktadır. 

İnsan haklarına gelince; Sayın Milletveki
linin buradan okudukları madde keyfî, indî 
(arbdtrere) kararlardan bahsedilmektedir. Eğer 
btx memlekette bir Yargıcın verdiği karara da 
indî, keyfî diyeceksıek o zaman n«ye güveniyo
ruz, bu rejimi ne ile yerleştireceğiz, nasıl yer
leşecek? Biz, Hükümet anlayışı olarak, en kü
çük kademesinden en yüksek kademesine ka
dar tekmil adalet cihazımızın tam bir salâbetle 
ve tam bir anlayışla vazifelerini yaptıklarına 
kaniiz. Demokratik rejimin beka bulmasının. 
adalet cihazımızın vazife anlayışının yüksekli
ğinde düğümlendiği kanatini taşımaktayız. Ada
let cihazımıza her birimizin itimadı, ne kadar 
derin olur ve bunu her vesile ile hepimiz ne ka
dar çok tekrar edersek o sahada vazife gören 
insanları bu yolda teşvik etmiş oluruz. Karar
lar vardır bazan şahıslarımıza dokunur, fikirle
rimize uymıyabilir, ama onları hürmetle karşı
lamak, onlara riayetkar olmak, bu rejimin sa
mimî surette bekasını istiyen insanlar için borç 
olmak lâzımgelir. Binaenaleyh bizim de inana
rak, severek iltihak ettiğimiz İnsan Hakları Be
yannamesine aykırı bir muamele cereyan etme
miştir ve cereyan edemez. 

Üçüncü noktaya geçiyorum; Buyurdular ki 
bu memlekette muhalefet bir fedakârlıktır; bir 
fedailiktir. Değildir arkadaşlar.. Bu memlekette 
muhalefetin bir fedakârlık veya bir fedailik 
halinden çıkmış olması delil lazımsa, 1945 ten 
bugüne kadar hiçbir muhalifin hiçbir vatanda
şın burnunun kanamamış olması kâfi değil mi
dir? Bundan hepimiz muhalif muvafık iftihar 
duymalıyız. 

Bâzı muhalif arkadaşlarda böyle bir haleti 
ruhiye, böyle bir kompleks sezilmektedir. Âdeta 
yaptıkları işin bir fedailik, bir fedakârlık olması
nı istiyorlar, öyle olsa gibi bir temenni ifadele
rinde, tavırlarında sezilmektedir. Fakat insafla 
.mütalâa edilsin: Milletvekilliği dokunulmazlığı 
kisvesi, zırhı altına saklanarak toplantı meydan
larında küfürler edildiğini gazetelerde hepimiz 
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her gün okumaktayız. Hangisine en ufak bir ra
hatsızlık verdik?. Herşey Adalete terkedilmiştir. 
Adalet cihazı bunda gayrikanuni bir muamele 
görürse harekete geçmek istiyor. B. M. M. ne mü
racaat ediyor, evrak Milletvekilliği dokunulmaz
lığını kaldırmayı icabettirir mahiyette değilse o 
evrak burada kalıyor. Hangi Milletvekilini Hükü
met, idare veya adalet cihazı keyfî olarak men'i 
muamelesine girişmiştir; hangisini hattâ küfür
den alıkoymuştur?. Her şeyin kanun dairesinde 
yürütülmesine âzami itina gösterilmektedir. Bu 
vadide yürürken her şeyden evvel insaflı olalım 
ve millet karşısında, tarih karşısında hakikatları 
ifade etmekte^ çekinmiyelim. (Soldan, bravo ses
leri) . 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Gerek Adalet Bakanı arkadaşımızın gerekse 
Nihat Erim arkadaşımızın sözlerini siz de dinle
diniz, biz de dinledik. Mesele, sanık olarak bir 
Milletvekilinin üstünün aranması, evrakının aran
ması meselesidir. Bunun üzerinde uzun boylu 
duraryacağım. Adalet Bakanı arkadaşım diyor 
ki; Aldoğan böyle anlıyor, biz de böyle anlıyo
ruz. Efendim, bu iş ne benim anlamam ne de Ada
let Bakanı arkadaşımızın anlamasıdır. O kadar 
sarihtir, o kadar tefsiri ihtiyaç göstermiyen öyle 
vazıhtır ki.... Böyle bir vuzuh karşısında bu mad
denin yorumlanmasına insan güler. Anayasanın 
maddelerini yorumlanamaz. Onda vuzuh vardır. 
Yine burada iddia ediyorum ki, bir Milletvekili
nin üstünün aranması, evrakının aranması ve on
ların konuşturulması usulü isticvabın ta kendisi
dir. Hiç safsataya lüzum yok. Bu birinci kısmı 
burada kapatıyorum. 

İkincisi; arkadaşlar, benim burada bugün tat
lı konuşmamm sebebi, gerek Adalet Bakanı ve ge
rekse Nihat Erim arkadaşımızın güzel konuşmuş 
olmalarındandır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Sen de tatlıya 
bağla. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Ama 
dâva sarihtir, sarih. 

Azizim Fuad Sirmen; bu sizin anladığınız gibi 
değil; benim anladığım gibidir. Bütün dünyada, 
bunu nerede sorarsanız sorunuz, Aldoğan'm dedi
ği doğrudur. Fuad Sirmen arkadaşımızın anlayı-
vşı yanlıştır. 

Sonra; Nihat Erim arkadaşım benim insan 
'haklarından bahsetmeme geldi ve muhalefetin, 
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bu memlekette bir fedakârlık ve fedailik olma
dığını evet fedailik olmadığını anlattı. Yakın 
tarih gözümüzün önünde : Şu Terakkiperver 
Fırkasının nasıl başını yediğimizi, hep beraber 
nasıl başını yediğimizi biliriz. (Gülüşmeler) 
Sonra, Serbest Fırkanın 'başına gelenleri (biliyo
ruz! Bunların hepsi hâdisedir, tarihtir. Bunları 
söylemekle ne olacak? Hiç'bir şey! Yalnız şu var 
ki, hepimizin zihniyeti, maatteessüf, bundan 25 
yıl evvelki zihniyettir.! 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Onlar, başlarını kendileri yedi, kimse yemedi! 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
bu işler nasıl olmuş, nasıl gitmiş, 'bunları bıraka
lım, yalnız efkârı umumiye üzerinde, bir muha
lif partinin ne gibi 'tesir yaptığını, vatandaşın 
içine ne gibi korkuların girdiğini 'bu yüzden va
tandaşların ne kadar zarar gördüğünü bir dü
şünelim ! Yoksa, şu parti gitmiş, bu gelmiş, me
sele burada değil, mesele, marifet bu hâdiseler
den ders almaktır! 

Bu memlekette muhalefet; bir fedakârlıktır 
dediğim zaman niçin (bunu garip görüyorsunuz'!; 
Evet fedakârlıktır, fedakârlık olmaması gayet 
taibiî ama ne zaman olacak? Hepimiz kendi fi
kirlerimize aykırı fikirde olanlara tolâransla 
muamele yapmakla; muhalefeti bir zaruret ola
rak kabul etmekle! Ama bunda hiçbir tekâmül 
yok mu, hiçbir ilerleme yok mu, diyeceksiniz? 
Var efendim, var! Kim diyor yok diye! Elbet 
olacak! 

Ama biz istiyoruz ki, tam olacak tam! Hepi
miz birden tam olmasını istiyelim! 

Sonra bir noktaya daha geleceğim. Nihat 
Erim arkadaşımız diyor ki, muhtelif toplantı
larda biz küfür ediyormuşuz! Bu, serapa yalan
dı :\ (Soldan, uğultular). 

Müsaade buyurun efendim; hep tatlı tatlı 
konuşuyoruz. Beni kızdırıyorsunuz, güzel güzel 
konuşamıyorum, sinirlenince başka türlü konu
şuyorum, iyi olmuyor! 

Efendim ; siyasi toplantılarda fikir ortaya 
atılır, filere fikirle mukabele edilir! Karşınız
daki arkadaş herkesle samimiyetle açık bir su
rette münakaşa eden bir arkadaşınız. Karşısın
dakinin kalbini zerre kadar kırmaktan çekinen 
bir adamdır. Kim benimle münakaşa etmişse bu
nu bilir. Bırakalım dedikoduyu, Ali'yi. Veli'yi 
filân !. 

öyle zannediyorum ki, hem Fuad Sirmen j 
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hem de Nihat Erim arkadaşlarıma icabeden ce
nabı vermiş bulunuyorum! 

Hep temenni edeceğimiz şey; bu memleket
te Anayasa'nm, insan haklarının tam tanıma 
tatbiki ve yerine getirilmesidir! Bu mesele üze
rinde hepimiz birleşmiş bulunacağız, hepimizin 
kalbi bunun üzerinde aynı suretle toplanacak, 
aynı suretle çarpacak. Başka türlüsü yoktur. 

BAŞKAN — Konu bitmiştir efendim. 
Sayıştay üyeliği için verilen oyların netice

sini arzediyorum: Yapılan tasnif neticesinde, oya 
235 arkadaş iştirak etmiş, bunlardan 122 si Ah
met Rakım Savcı'ya 112 si Niyazi öncel'e oy 
vermiştir. Bir arkadaşımız müstenkiftir. Ahmet 
Rakm Sa^cı Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. 

3. — Diyarbakır Milletvekili ihsan Jlûmid 
Tigrel'in Bankaların mevduatı artırmak için baş-
vur duldan piyango us-ulü hakkındaki sorusuna 
Maliye Bakanı İsmail Rüştü Ak sal'in sözlü ceva
bı (6/376) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
7 . XI . 13-19 

Bakanların, kendilerine yatırılan mevduatı 
artırmak maksadiyle baş vurdukları piyango 
usulünün, cemiyet ahlâkına, halk menfaatine ve 
2279 sayılı Kanun hükümlerine uygun olduğuna 
Hükümet kani midir? Değilse kredi müessese
leri arasındaki bu yarışı önlemek için bir tedbir 
düşünüyor mu ? 

Bu mevzu etrafında Sayın Maliye Bakanının 
Hükümet adına Mecliste izahat vermesini saygı
larla arz ve rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
thsan Hâmid Tigrel 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) —- Bankaların tevdiatı artırmak 
için baş vurdukları ikramiye usulünün bir yarış 
mahiyetini alması, mevduat celbinin teşvikinde 
salim bir hattı hareket telâkki edilemez. 

İşin bugünkü manzara ve tatbikatının müta
lâasından çıkan netice, bankaların yabancı kay
naklar maliyetinin artması merkezindedir. Bu 
vaziyet onları kârlı plasman aramıya sevkederek, 
tevdiat membalarının daha büyük rizklere mâruz 
bırakabilir. 

Bilindiği üzere, bankalara ait nizamlayıcı 
hükümler, 2279 sayılı ödünç para verme kanunu 
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ile 2999 sayılı Bankalar Kanununda yer almıştır. 

ödünç Para verme Kanunu âzami faiz hadle
rini, Bankalar Kanunu da karşılıkları ve plas
man ölçülerini ve bankaların murakabesini der
piş eylemektedir. Her iki kanunda da tevdiata 
ikramiye verilmesini menedici kayıtlar mevcut 
değildir. 

2 Kasımda Merkez Bankasında yapılan Ban
kacılar toplantısında tevdiat celbinde ikramiye 
usulünün tesirleri münakaşa konusu olmuş ve 
toplantıya katılanların ekseriyeti, tevdiat celbi 
mevzuunda girişilen yarışın zararlı tesirlerine 
inandıklarını belirtmişlerdir. Konuşmalar sonun
da bu mevzuun seçilen bir komite tarafından 
incelenmesi ve mütaakıp toplantıda bir karara 
bağlanması uygun görülmüştür. 

Bankacılığımızın eriştiği merhaleyi, bankala
rın bu mevzuda da müştereken vâsıl olacakları 
bir anlaşma ile bu yarışı bertaraf edeceklerine 
kâfi bir teminat addediyorum. j 

Buna intizaren şimdiden her hangi bir tedbir 
almayı da doğru bulmuyorum. 

Şayet bu mevzuda bankalar arasında müsait 
bir anlaşmıya varılmazsa - ki buna ihtimal ver
mek için bir sebep yoktur - gerekli tedbirlerin 
derpiş edileceği tabiidir. 

İHSAN TTÂMID TÎGREL (Diyarbakır) -
Muhterem arkadaşlar, bankaların mevduat cel
betmek için başvurdukları piyango usulü gibi 
memleketin yalnız iktisadi bakımdan değil. 
içtimai ve ahlâki bakımdan da üzerinde durul
ması icabeden bir mevzuu, bir soru mekanizma
sının dar çerçevesi içinde hâl etmiye imkân 
olmadığını biliyorum. Ben ancak, bu mesele 
hakkında Hükümetin dikkatini çekmek ve bu
nun için kati bir hal çaresi aranmak üzere bu 
takriri vermiş bulunuyorum. 

Muhterem Maliye Bakanının vermiş olduğu 
izahata teşekkür ederim. Bu mevzudaki anla
yışları benim noktai nazarıma tamamen uygun
dur. Bu da benim için, büyük bir hazdır, ve 
mucibi şükrandır. 

Yalnız, sayın Maliye Bakanı, mevkilerinin 
icaabettirdiği ihtiyatla bundaki tehlikeyi vu
zuhla ifade etmedikleri için, ben, müsaade eder
seniz, bu noktayı bir az daha teşrih etmek isti
yorum. 

Meseleyi, dâvayı iki noktadan tetkik etmek 
ica-beder. Biri, cemiyetin ahlâkı ve terbiyesi ba-
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kınımdan: ötekisi halkın maddi menfaat v 
iktisadi bakımdan. 

\ 1947 bütçesi, Bütçe Komisyonunda müzake-
; re edilirken, bundan tam üç sene evvel, Millî 
; piyango mevzuu üzerinde görüştüğümüz sırada, 
' Millî Piyangonun Hazineye temin ettiği meıı-
i faata rağmen manen zararlı bir müessese oldu-
1 ğunu, halkı emeksiz para kazanmak, tesadüfi 
i bir yoldan para temin etmek gibi tenbelliğe vo 
i şark zihniyetine sevkettiği için, bunun kaldı-
I rılması lüzumu üzerinde durmuştum. O zamanki 
| Maliye Bakanı rahmetli Halit Nazmi Keşmir. 
! benim bu husustaki fikrime tamamen iştirak et 
! mis ve fakat Hazinenin bu sıkıntılı zamanında 
j "> - G milyon lira gibi bir gelir membamı fedaya 
j imkân bulunmadığından şimdilik bundan sarfı 
I nazar edilmesinin muvafık olacağını söylemişti. 
j Daha o zamandan beri Hazineye bir gelir raem-
! baı olan millî piyangoyu ortadan kaldırmak en 

dişesi kafamızda belirirken 3 - 4 seneden ber 
görüyoruz ki bu piyango usulü, kredi müessese
lerimizde yerleşmiş ve bunların hemen hemen 
esas meşgalelerinden birisini teşkil etmekte bu-

| lunmuştur. 
Arkadaşlarım, piyango tamamen bir kumam

dan başka birşey değildir. Öyle bir kumar ki, 
memleket bünyesinde tahribatını tedrici ve gay
ri mahsus bir surette yapar. Zaten hiçbir faziha 
re ahlâki redaet yoktur ki, birdenbire karşı
mıza had ve mütekâsif şekliyle çıkıversin bir 
kasa hırsızının hayatını tetkik ediniz, mektep
te arkadaşının kalemini çalmak veya mahalle 
bakkalından fıstık aşırmakla işe başlamıştır. 
Muhiti, ailesi onun bu hareketini müsamaha ile 
göürüse o adam cemiyete günün birinde en mu
zır bir şekilde katılmış olur. Kumarbazlık da 
böyledir. İliç kimse birdenbire Montekarlo ku
marhanelerine gitmez veyahut şu veya bu şehrin 
kumar bataklıklarına düşmez. Bu ruh, gayri 
mahsus surette işledikten sonra kumarbaz bi • 
cemiyetin karşımızda belirdiğini görürüz. îşte 
mânevi bakımdan bu, üzerinde ehemmiyetle du
rulması gereken mühim bir dâvadır. Şimdi, bu
nun iktisadi bakımdan teşrihine geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, piyango yoliyle mev
duat celbetmek keyfiyeti beş altı seneden beri 
memleketimizde baş göstermiş ve asıl rekabet 
1944 senesinde başlamıştır, Şimdi, acaba bunun 
faydası nedir, mahzuru nedir? Tahlil edersek 
iyi bir neticeye varmış oluruz. Piyango usulü 
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her kumar gibi cazip olduğundan bâzı ufak te
fek tasarrufları celbettiği muhakkaktır. Ama, ' 
10 senelik tevdiat istatistiklerini tahlil edersek j 
görürüz ki, bu temin ettiği menfaat bakımından 
o kadar mühim değildir. Harbe takaddüm eden 
1938 senesinde tevdiat hacmi, memleketteki ev
rakı nakdiye hacmmdaıı % 60 - 61 fazla olduğu J 
halde bugün ancak % 7 fazladır. Demek ki, bü- ] 
tün bu tedbirlere rğmon bankaların evrakı | 
nakdiye hacmimi nazaran büyük bir menfaat 
elde ettikleri iddia edilemez. Bir an için bunu 
düşünsek dahi zarariyle mukayese ettiğimiz 
zaman hakikat daha vuzuhiyle meydana çıkar. 

Zararı şudur* arkadaşlar: Bir defa bankalar 
verdikleri faiz haricinde birtakım masraflar ih
tiyar etmektedirler ve bu ihtiyar ettikleri mas
raflar paranın maliyetini yükseltmektedir. Ban
kalar bu suretle yükselen para maliyeti karşı
sında birtakım riskli işlere girişmek mecburiye
tinde bulunuyorlar. Bakarsınız her bankanın 
bir partisipasyonu, bir iştiraki vardır. Yol inşa
atına. otomabil ticaretine veyahut bina yapma
ğa kadar giderek ticarete kalkıyorlar. Günün 
birinde 1929 - 19.'30 senelerinde olduğu gibi, ik
tisadi bir buhran karşımıza çıktığı zaman bu 
mevduat sahiplerinin paralarını bu bankalar 
nasıl karşılıyabilecektir? Veyahut siyasi bir 
ihtilâl karşısında mevduat sahipleri bankalara 
koştukları zaman, bunlar nasıl temin edilecek
tir1? Vakaa tasarruf sandıkları hakkında bir ka
nun vard.ır. Orada, tasarruf sandıklarına yatı
rılan paraları Hükümet kendi kefaleti altında 
bulundurmuştur. Fakat bankalar için böyle bir 
şey yoktur. Binaenaleyh günün birinde banka
lar mudilerine paralarını veremediği zaman, 
Hükümet onların bu haklarını temin edemiye-
cektir. Bâzı kanunlarımız mevduatın % 20 si
nin Devlet tahviline yatırılmasını âmir ise de 
geriye kalan % 80 inin daima tehlikede olması 
melhuzdur. Bahusus arkadaşlarım; bu bahset
tiğim bankalardan birçoğu bugünden riskli iş
lere girmişlerdir. Geçenlerde gazetelerde şöyle 
bir havadis vardı: «İstanbul ticaret piyasasının 
çok iyi tanıdığı milyonluk bir firmanın iflâsı 
yolundaki haber malî ve ticari çevrelerde derin 
akisler yapmıştır. Bu hâdise yüzünden 4 ban
kanın ve 15 - 20 kadar ticaret ve sanayi işlet
mesinin mühim zararlar karşısında kaldığı an
laşılmaktadır.» Ilâahiri.. Eğer Hükümet 2999 
sayılı Bankalar Kanununu zamanın icaplarına 
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göre tadil etmez ve tasarruf sahiplerinin hakla
rını himaye edecek tedbirler almazsa, günün 
birinde binlerce, on binlerce vatandaşın tevdiat
ları dişlerinden, tırnaklarından artırmak sure
tiyle bankalara yaptıkları tevdiatın heba ol
duğunu görmeleri ihtimali daima varittir. Hü
kümetin bunu nazarı dikkate almasını bilhassa 
rica ederim. 

Sayın Maliye Bakanı, Bankalar bu ikramiye 
işini, kendi aralarında halletmeleri hususunda 
ümitvar olduklarını söylediler. Ben de aynı 
ümit ve temenniyi izhar ederim. Eğer kısa bir 
zamanda bunu halletmezlerse Hükümetin bil
hassa bu nokta üzerinde ehemmiyetle durmasını 
ve yeni tedbirlerle huzurunuza gelmelerini ken
dilerinden temenni ederim. 

Millî Piyango üzerinde uzun boylu konuş
mak mümkündür. Ancak, 15 - 20 dakika içinde 
bu işi halletmeye imkân olmadığından, müsaa
denizle bunu Bütçe müzakeresi sırasında ken
dileriyle konuşacağım. 

4. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'ın, Polat
lı Belediye Başkanı Hakkı Mumcuoğlu hakkında
ki kesinleşen hükmün infaz edilmemesi sebebine. 
dair sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen'in 
sötfü cevabı (6/399) 

Yüksek Başkanlığa 
Polatlı Cumhuriyet Halk Partisi, ve Belediye 

Başkanı ve Ankara İli Genel Meclisi Üyesi Hak
kı Mumcuoğlu, kendisini ve başkasını askerlik
ten kurtarmak gayesiyle, hakikata aykırı beyan
name vermek suçundan Eskişehir Askerî Mın-
taka Komutanlık Mahkemesince 4 . 10 . 1941 
tarihinde verilen hapis cezası Askerî Yargıta-
yın 2J' . 12 . 1941 tarihli ilâıniyle onanmak sure
tiyle kesinleştiği halde cezasının 1949 senesine 
kadar* infaz edilmemesi, sebebinin Hükümet adı-
m\ Adalet Bakanlığınca «sözlü olarak» cevap
landırılmasını saygiyle rica ederim. 

Muğla Milletvekili. 
Nuri özsan 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar; kendisini ve başkası
nı askerlikten kurtarmak maksadiyle, fabrika
da ustp, olduğuna dair hilafı hakikat beyanna
me tanzim, etmekten mahkûm edilmiş olan, es
ki Polatlı Belediye Başkanı hakkındaki ilâmın, 
1942 senesinde katiyet kesbetmiş olan bir ilâ-
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mın 1949 senesine kadar niçin infaz edilmediğini 
Nuri özsan arkadaşım, bundan bir müddet ev
vel bu sorularını tahriri olarak Hükümete tev
cih etmiş, kendilerine yine tahriri olarak cevap 
verilmişti. ; 

Şimdi şifahen sorduklarına göre, ben de ken
dilerine şifahen cevap arz ediyorum. j 

Bu zat 4 . 10 . 1941 de Eskişehir Askerî Mm- | 
taka Komutanlık Mahkemesinde bir ay 20 güne ;, 
mahkûm edilmiş, o tarihte bu /,at Belediye Baş- ; 
kanı değildi, ticaretle meşgul, bir un fabrikası : 

veyahut bir un değirmeni işletmekte idi. I 
Bu karar 24 . 12 . 1941 tarihinde Askerî Tem- ; 

yiz Mahkemesince tasdik edilmiştir. J 
21 . 1 . 1942 de ilâm infaz edilmek üzere Es- i 

kişehir Askerî Mmtaka Komutanlığından Polat- j 
b Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir. 

26 . 1 . 1942 tarihinde Polatlı Cumhuriyet | 
Savcılığı kendisine davetiye göndermiştir. Müd- j 
deiumumiliklev, eğer mahkûmiyeti tazammun j 
eden ilâm hafif ve mahkûmun kaçma tehlikesi | 
yoksa, teamül olduğu veçhile, derhal, yakalama J 
emri çıkarmaz, davetiye gönderir. Bunun mah- I 
kûmiyeti de bir ay 20 gündür, kaçma tehlikesi I 
do görmediği için davetiye çıkarmıştır. j 

11 . 2 . 1942 de Mmtaka Komutanlığı, kara- I 
rın tashihi talebi vâki olduğu için infazın geri ı 
bırakılmasını Polatlı C. Savcılığa bildirmiştir. I 
7 . III . 1942 de kararı tashih talebinin redde- | 
dildiği ıbildirilmiş, binaenaleyh tekrar aleyhin- j 
de infaz durumu hâsıl olmuştur. 14 . III . 1942 j 
de Polatlı Savcılığı tekar mahkûma davetiye çı- i 
kartmıştır. 26 . I I I . 1942 de değirmen hesapla
rını tasfiye edeceğinden ve esasen iadei muhake- j 
me talebinde bulunduğundan bahisle Savcılığa i 
müracaat etmiş ve tehir istemişti. Savcılık bu 
müracaat üzerine 29 . III . 1942 tarihinde, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun savcılara j 
verdiği yetkiye istinaden cezasının infazını dört 
ay tehir etmiştir. 30 . VII . 1942 tarihinde 
müddet bittiği halde 28 . VIII . 1942 ye kadar 
yanı bir ay savcılık her hangi bir muamele yap
mamıştır. 28 . VIII . 1942 de iadei muhakeme 
neticesine kaidar infazın geri bırakılmasına Po-
latlı Müddeiumumiliği karar vermiştir. 17 . XTT . 
1942 de iadei muhakeme neticesini askerî mm
taka komutanlığından sormuş; 25.11.1943 te 
iadenin reddedildiği bildirilmiş. 16 . III . 1943 
te hükümlünün müracaatının temini için zabı- j 
taya tezkere yazmış, hükümlünün İstanbul'da ı 
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olduğunun bildirilmesi üzerine 19 . III . 1943 
t e ilâmı Eskişehir Mmtaka Komutanlığına iade 
etmiştir. 29 . III . 1943 te Eskişehir Askerî 
Mmtaka Komutanlığı ilâmı infaz edilmek üzere 
İstanbul Savcılığına göndermiştir. 24 . V . 
1943 te zabıtaya yazılmış, 27 . X . ve 13 . XI . 
1943 te tekit edilmiş ve hu arada mahkûmun 
Bilecik'te olduğu bildirilmesi üzerine 15 . I . 
1944 te ilâm infaz için Bilecik'e gönderilmiş, 
22 . I . 1944 te Bilecik'te olmadığı mütalâa-
siyle Bilecik'ten ilâm bilâinfaz iade edilmiş, 3 . 
III . 1944 te za'bıtaya yazılmıştır. 31 . III . 
1944 te tekit edilmiş ve maalesef 1944 ten son
ra İstanbul Savcılığınca hiçbir muamele yapıl
mamıştır. Bu arada 23 . VI . 1947 tarihinde, 
aradan seneler geçtikten sonra, Niyazi Araoy 
adında bir zat, ki, Polatlı'da ikamet eder, bu 
zat Millî Savunma Bakanlığına müracaat ede
rek demiş k i ; 

«Şu işten dolayı mahkûm olan adamın ilâ
mı hâlâ infaz edilmedi», böylece haber vermiş. 

Millî Savunma Bakanlığı 23 . VI . 1947 ta
rihinde buna muttali olunca, 30 . VI . 1947 de 
Adalet Bakanlığına bir tezkere yazmış ve Ada
let Bakanlığı da aynı gün Ankara Savcılığına 
bu tezkereyi göndermiştir. 

22 . VTT . 1947 de Ankara Savcılığından alı
nan cevapta 19 . III . 1947 de Eskişehir'e iade 
edildiği bildirilmiştir. " 

8 . VIII . 1947 de Adalet Bakanlığından Mil
lî Savunma Bakanlığına yazılmış ve ilâmın ne 
yapıldığı sorulmuştur. Savunma Bakanlığı ka
yıtları tetkik etmiş bunu biz Eskişehir'e iade 
ettik, demiş. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı 
bu vaziyeti bildirerek ne yapıldığını Askerî 
Mmtaka Komutanlığından tahkik edin demiş. 

19 . II . 1948 de Askerî Mmtaka Komutan
lığının lağvı dolayısiyle dosyanın bulunamadığı 
ve tahkik edilmekte olduğuna dair Adalet Ba
kanlığına, Millî Savunmadan cevap gelmiş ve 
24 . V . 1948 de Adalet Bakanlığı tetkik etmiş 
ve 10 . VI . 1948 de aldığı cevapta, ilâmın İs
tanbul Savcılığına gönderildiği bildirilmiştir. 

18 . VI . 1948 de Adalet Bakanlığı, İstanbul 
Savcılığından sormuş. 29 . VII . 1948 de tekit 
edilmiş, 3 . VIII . 1948 de alman cevapta müta-
addit takiplere rağmen bulunamadığı ve bunun 
üzerine Emniyete yazıldığı ve sivil memurlar 
tarafından arandığı bildirilmiştir. 
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27 . IX . 1948 tarihinde İstanbul'dan ikinci 

bir tezkere gelmiş ve Zonguldak kömür maden
lerinde memur olduğu anlaşıldığından, ilânım 
Zonguldak'a gönderildiği bildirilmiştir. 

7 . II . 1948 tarihinde vâki soruya Zongul
dak ' tan alman cevapta bu adamın gösterilen 
yerde buklunmadığı ve ilâmın 2 . XI . 1948 ta
rihinde İstanbul'a iade edildiği bildirilmiş, tek
rar 18 . XII . 1948 de istanbul Savcılığından 
sorulduğunda, 29 . XII . 1948 de alman cevap
ta. Ankara ve Polatlı'da bulunduğu bildirilmiş, 
oralardan da sorulmuş, orada da olmadığı bildi
rilmiş, bunun üzerine Adalet Bakanlığı 7 . 1 . 
1948 tarihli Ulus Gazetesinde bu zatın kızının 
nikâhı mı, nişanı mı yapıldığını görmüş, kızı
nın nikâhı veyahut nişanı yapılan adam nasıl 
olur da bulunmuyor diye Ankara Müddei Umu
miliğinin nazarı dikkatini celbetmiştir. 

27 . I I . 1949 ve 5 . I I I . 1949 da aranıyor diye 
cevap verilmiş. Fakat 15 . I I I . 1949 da hükümlü
nün Adana'da olduğu tesbit edildiğinden 
29 .1.1949 tarihinde Adana'da yakalanmış ve o 
tarihte 20 . I I I . 1949 tarihine kadar bir ay 20 
gün hapis yatarak cezasını çekmiş ve ilâm infaz 
edilmiştir. (Gülüşmeler). 

Adalet Bakanlığı, Niyazi Arısoy ismindeki bir 
vatandaşın Millî Savunma Bakanlığ-na vâki olan 
ihbarı üzerine bu işe muttali olup tahkik ettik
ten sonra şimdi safahatını kısaca arzettiğim mu
amelede, teselsül halinde, mütaaddit adlî ve za
bıta makamlarının mesuliyetini görmüş, ve -1941 
tarihinde Polatlı Cumhuriyet Savcısı olan kimse 
ile bilâhara ikinci defa kendisine bu ilâm gelmiş 
olan yine Polatlı'nın diğer Cumhuriyet Savcısı 
hakkında ve İstanbul'da ilâmat işlerine bakan 
iki memur hakkmda Hâkimler Kanunu mucibin
ce gereken kanuni muamelenin ifası için, 2 tem
yiz' hâkimi ile ceza işleri ve teftiş heyeti başkan
larından mürekkep İnzibat Komisyonu, 1944 den 
19-48 tarihme kadar bütün muamelâtı takip etme
miş olan ilâmattaki iki memurla zabıtanın bu işe 
memur ettiği emniyet kadrosu muamelât memu
runu muhakeme altına almış ve bunların muhake
meleri beş altı aydan beri devam etmekte bulun
muştur. Ş,u izahatımdan anlaşılacağı üzere, bu 
mahkûm olan zatın Polatlı Cumhuriyet Savcılı
ğınca az çok himaye edildiği ve bilâhara İstan
bul'da da dört sene ilânınım peşi kovalanmamak 
dolayısiyle her halde kanun dışı himayeye mazhar 
edildiği aşikârdır. Vaziyetleri bu şekilde tesbit 
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! edilmiş olan kimseler kendi tâbi oldukları kanun 
i hükümlerine göre mahkemeye verilmiş ve ilgili 
; inzibat komisyonlarına tevdi edilmişlerdir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar; Polatlı'da un fabrikası sahibi İsmail 
Hakkı Mumcuoğlu'nım, İkinci Cihan Harbi içer
sinde kendisini ve arkadaşlarını askerlikten kur-

I tarmak maksadiyle hilafı hakikat beyanname ver-
| inekten, Eskişehir mıntaka komutanlık mahkeme-
j since mahkûm edildiğini ve bu hükmün 1941 se-
| nesi sonlarında yargıtayca tasdik edilmesi sure

tiyle kesinleştiği halde bu infaz keyfiyetinin 1949 
senesine kadar yani 7 sene müddetle bir gecikme 
gösterdiğini sayın Bakan açıklamış bulunuyor. 

Şurasını arzedeyim ki; bana verilen malûma
ta göre Adana'daki bu infaz keyfiyeti ceza evin
de değil, hastanede geçiştirmiştir. 

Askerlikten kurtulmak gibi bir maksatla yüz 
kızartıcı sahtecilik suçundan mahkûm bulunan bu 

I zat, Cumhuriyet Halk Partisinin Polatlı Başkanı 
ve ayni zamanda bu partinin Polatlı Belediye 
Reisi ve Ankara Meclisi Umumi âzasıdır. Bu 
kadar mühim vazifeleri üzerinde toplıyan İkti
dar Partisinin bu kalburüstü elemanı Mumcuoğ-
lu'nu 7 sene gibi uzun müddet adaletin eli yaka
layıp hapse atmaktan izharı aczediyor. Arkadaş
lar; bu haklı raporlara müsteniden Mümtaz Fa
ik Fenik'in cezasının altı ay infaz edilmemesin-
<len müteessir olan Sahir Kurutluoğlu arkadaşım 
umarım ki, daha büyük hassasiyet duyacaklardır. 
Bu kadar müddetle mahkûmların adaletten kaç
tıkları her zaman ve her yerde vâki ve görülen 
hallerdendir. Fakat asıl şayanı dikkat olan taraf 
bu adam arandığı sırada Polatl'da Cumhuriyet 
Halk Partisi Başkanlığını ifa etmekte, Belediye 
Reisliği koltuğunda oturmaktadır. Bunun dışnda 
da 1946 senesinden 1948 senesine kadar Ankara 
11. Genel Meclisinde, Polatl 'yi temsilen üye olarak 
iştirak etmekte ve Ankara caddelerinde de elle
rini, kollarını sallıyarak dolaşmaktadır. 

Zabıtanın Rauf Onursal'ı üç ay tutamama-
smdan mütevellit büyük hassasiyet gösteren Se-
dad Pek arkadaşımız herhalde şu vaziyette, yedi 
sene gibi uzun bir müddet zabıtanın aczinden do
layı benden daha çok üzüntü duyarlar, zannede
rini. Duydukları üzüntüye ben de iştirak ederim. 

Arkadaşlar, şu vaziyet gayri ihtiyari, bil
âhara mazharı af olan Edremid Belediye Reisini 
hatırlatmaktadır. Bu sual takririmi daha evvelce 
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yazılı olarak vermiştim. Sayın Bakan da tebarüz 
ettirdiler. Bil âhara sözlüye çevirdim. Sözlüye 
çevirdiğim zaman henüz cevabını almamıştım. 
25 . II . 1949 tarihli tutanağın sonuna ilâve 
edilmiştir. 

Arkadaşlar; böyle bir sual takririni bu kür
süye getirmekten cidden müteessirim, çünkü 
bu gibi hâdiselerin fou kürsüde yer bulmaması 
lüzumuna ben de kaani bulunuyorum. Bunu ge
tirmekteki asıl maksadım; bu gibi şahsi ve fer
dî 'bâzı kusurları vesile ittihaz etmek suretiyle 
muhalefete karşı hücuma geçmek istiyen bâzı 
milletvekili arkadaşların tuttuğu yolun ne ka-
da hatalı olduğunu hatırlatmak, bu suretle hü
cuma uğrıyanlarm da aynı silahı kullanmak ik
tidarında olduklarını ikaz için yüzlerce emsali 
arasından bir misal olarak huzurunuza getir
dim. Fakat ben kendileri gibi bunu iktidara bir 
hücum vesilesi yapmak niyetinde değilim, çün
kü bir heyeti içtimaiye arasında buna mümasil 
hâdiseler daima vardır ve her zaman olur. Bu
nun olmamasını temenni etmek bir idealden 
başka bir şey değildir. 

Fakat arkadaşlar; hu gibi hâdiseler; günde
lik politika oyunlarına bir alet olarak kullanıl
mamalıdır. Millet Meclisi kürsüsünü küçük he
sapların oyunlarına sahne etmemek hepimizin 
müşterek vazife ve borcudur. Haksız itham ve 
kötülemelerin sonu gelmez. Fakat maalesef, ge
rek burada ve gerek dışarda muhalefetin hak
sız ve yersiz hücum kampanyasına tâbi tutul
masından şahsan üzüntü ve endişe duymakta
yım. 

Bu yol takdir buyurursunuz ki, iyi bir yol 
değildir. 

Eğer bu, iktidarın muhalefeti arzu etmedi
ğinin bir işareti ise, memleket için çok hazindir. 

Bu soru önergemi vesile sayarak şahsi üzün
tülerini ifade etmeyi kendime borç saydım. 

Bu yolda devam ettiğimiz müddetçe, yani 
mütemadiyen haksız, yersiz ve' icapsız birbiri
mizi itham etmek, olmamasını tavsiye arzu et
mediğimiz vatandaşlar arasında ikilik ve düş
manlığa götüren yoldur. 

Bu zemini maalesef bugün için iktidar ayak
ta tutmakta ve hazırlamaktadır. Ve böyle bir 
mesuliyet altına girdiğini de bir gün tarih kay
dedecektir. (Sağdan bravo sesleri). 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN . liize) 
— Say m Nuri özsan arkadaşımı bir nokta d a ce-
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vaplandırmak için tekrar huzurunuza gelrrv'ş bu
lunuyorum. Bendeniz Adalet Bakanınız olarak 
adlî cihazın kastı mahsusla işletilmesinde yolsuz? 
luk yapanlara muttali olursam ıttılaı bendeniz 
Meclise intikal ettirmekte fayda umarım. Çün
kü hepimizin hedefi ve gayesi, kanunların emri 
dairesinde ve hitap ettiği, taallûk ettiği şahsın 
hüviyeti ne olursa olsun, istisnasız eşit bir şe
kilde muamele yapılmasını temin etmektir Bu 
bakımdan bu kürsüden, ilk defa bu ilâmın 
infaz edilmediğini haber veren Niyazi Er-
soy ismindeki vatandaşa teşekkürlerimi bil
dirmekle beraber Nuri Özsan arkadaşımızın 
da bu meseleyi buraya getirmesinden dolayı an
cak memnuniyet duyarım. Benim, bu hâuiseyi 
daha evvel yazılı soru önergesiyle sormuşlardı de
memden, her hangi bir tariz mânasını anlamama
larını ı ica ederim. Çünkü o önergeye verilen yazılı 
cevap ayın 25 inde kendilerine verilmiş, bu sözlü 
soru takririni 28 inde veriyorlar. Verme sebebini 
izah için söylediklerine bu hususta ayrı birşey 
dem iveceğim. 

Yalnız bir noktanın, hakikat olduğu için, 
millet muvacehesinde tezahür ettirilmesi lâzımdır. 
Hakkında mahkûmiyet kararı yerilmiş olan zat, 
mahkûmiyet kararının katiyet kesbettiği 1942 se
nesinde belediye başkanı değildi. 28 V. 1948 de 
belediye başkanı olmuştur. Yani muamelenin 
durduğu ve geciktiği bir zamanda, 4 senelik böy
le bir zamanda belediye riyaseti sandalyasmda 
oturup vazife gören bir adam değildir; hattâ şunu 
da söylemeye vesile verdikleri için kendilerine 
müteşekkirim: Belediye başkanlığına seçilmiş 
olan bu zat, ilânım infaz edilmediğine dair vâki 
olan ihbar üzerine, sıkıştırılması üzerine olacak, 
7 . I 1949 tarihinde belediye başkanlığından is
tifa etmiş, ayrılmıştır. Bunun avnı zamanda 
böyle bîr mahkûmiyeti ortaya çıktığı için il genel 
kurulundaki vazifesinin devam edip etmiyeceği 
mütalâa edilmiş ve Ankara Valiliği bu mahkû
miyetin muhilli haysiyet olması itibariyle orada
ki vazifesinin devam edebileceğine dair olan ka
rarı tiler İdaresi Kanununun verdiği yetkiye da
yanarak ref,'etmiştir. 

O erek idari muamele bakımından, gerek ya
pılan diğer muameleler bakımından bu zatın, bah
settikleri gibi, bir yandan belediye reisliği ya
par, bir yandan bulunamaz gibi bîr durumu yok
tur. Sırf bu noktayı tavzih için arzediyorum. 
Şüphesiz böyle bir durum olsaydı bu takdirde 
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biz bu savcıları yalnız Hâkimler Kanununa göre 
teessüs edecek inzibat komisyonuna vermeKİe de
ğil, müruruzaman yoksa, mahkeme altına almakta 
da tereddüt etmeyiz ve Ankara Valiliği, idari bir 
icra organı olan bu makam, bu zatın bu vaziyet 
ve hüviyetine muttali olur olmaz, kanuni yet
kisini kullanmış ve bütün bu vazifelerden uzak-
laştırmıştır. 

Arkadaşım dediler ki; Adana'da bunun cezası 
hapishanede değil, hastanede infaz edilmiştir. Bu
na şu anda muttali oluyorum, eğer daha evvel 
sormuş olsalardı, tabiî onun da cevabını arzeder-
dim. Mamafih tahkik edeceğim; şifahen kendile
rine bildirdiğim zaman mutmain olurlarsa mesele 
yoktur. 

O ciheti avrıca tahkik edeceğim tabiîdir. 
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NURİ ÖZSAN (Muğla)-- . Efendim, iki nok

tayı tavzih etmek isterim. 
Sayın Bakana yazılı cevap 25 de verildi, sual 

önergesi 28 de verilmiştir, buyurdular. Yazılı 
önergenin cevabı 25 tarihli Meclis Tutanak Der-
gisindedir. Bilirsiniz ki aynı gün intişar etmez. 
Bir hafta sonra intişar eder. Bu itibarla daha 
evvelden muttali olmuş değilim. Mamafih mutta
li olmuş bulunsaydım evvelce de arzettğim se
beple yine bir sözlü soru ile vaziyeti soracaktım. 

İkincisi, bu vatandaş 4-5 ay kadar Polatlı 
Belediye Başkanlığı yapmış ve bilâhara kendi
sinin bu şekilde takip edilmesi üzerine istifa et
meye mecbur kalmış ve binaenaleyh kendisinin 
Belediye Başkanlığı ve Ankara il Meclisi âzalı-
ğı sıralarında aranmış ve yoktur denilmiştir. 

BAŞKAN — Soru bitmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

1. — Hâkimler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/487) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
ını 1 

Necati Erdem, Hasan Dinçer, başka söz isti
yen var mı? 

Necatj Erdem. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Muhterem ar
kadaşlar, Hâkimler Kanununun Devlet mevzu
atı meyanmda mühim bir mevki işgal ettiği 
cümlenizce malûmdur. Bu mühim kanun tâdil 
edilirken, gerek âmme müesseselerinin vatan
daşlar üzerindeki tahakkümü ve gerek vatan
daşların, fertlerin âmme müessesesi üzerine ta
hakküm ve tagallübü meselesi üzerinde çok ti
tiz davranmak icabederken her nedense kanun
da tadilât yapılırken bu mevzuda müsamaha 
gösterilmiş ve hâkimlere verilmesi lâzımgelen 
teminat da ihmal edilmiştir. 

Gerçi yeni tesis edilen hükümlerde şayanı 
şükran noktalar var, bunu inkâr edemeyiz. Bil
hassa ikinci sınıftan birinci sınıfa terfi edebil
mek, Yargıtaya üye olabilmek için ya Yargıtay-
da kadronun bulunmamasından veyahut da 

[1] 23 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

ikinci sınıf hâkimlikte kalması icabeden 12 se
nelik müddeti doldurmuş bulunmasından dola
yı terfie müstahak bulunan bir hâkim, eski 
hükme göre, yerinde kalıyordu. Yeni tesis edi
len hükümde 100 kadro ihdas edilmiş ve arzet-
tiğim sebeplerden yükselemiyen hâkim yüksel- > 
ti imiş ve kendisine lâyık olduğu maaş veril
miştir. Bunu şükranla kaydederim. Fakat bu
nun muvacehesinde ihmal edilen dikkat edilmi-
yen noktalar da vardır. Ezcümle, Yüksek Mec
lisçe de malûmdur ki, bir ayırma komisyonu 
vardır. Bu ayırma komisyonu hâkimlerin terfih 
ve tefeyyüzünde mühim rol oynar. Fakat bu 
ayırma komisyonu Yargıtay birinci başkanının 
riyasetinde Cumhuriyet Savcısı. Bakanlık Heye
ti Teftişiye Reisi, Hukuk, Ceza, Zatişleri mü
dürleri ve Yargıtaydan seçilen 4 üyeden mü
rekkep bir komisyondur. Yani 10 kişiden teşek
kül etmektedir. Şimdi şu komisyonu bir tetkik 
edelim; reise bir diyeceğim yok, elbetteki Yar
gıtay birinci- başkanı bitaraftır. Üyelerden 
Cumhuriyet Savcısına da bir diyeceğim yok. 
Bunun da bitaraflığını kabul ederim. Fakat 
Adalet Bakanlığı kadrosuna dâhil bulunan 4 
tane müdürün bitaraf olacağını kabul edemem. 
Bunlar elbette Adalet Bakanlığı nüfuz ve tesi
ri altında kalabilirler. Çünkü bunların tefey
yüzleri, hattâ mevkilerini muhafaza edebilme
leri bakımından Adalet Bakanlığına müdara 
etmek mecburiyetini hissettirir. «f 
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NAZIM POROY (Tokad) — Müdâra keli

mesinin yeri değildir burası. 
NECATİ ERDEM (Devamla) — Müdara 

kelimesi lûgatta çok mülayim bir kelimedir, 
maslahata göre hareket etmektir: 

Bâ dostân telâttuf 
Bâ düşmenân müdârâ.. 
Beytinde olduğu gibi.. Mamafih müsaade bu

yurun da başka bilenlerden sorarsınız. 
Ayırma Komisyonuna Yargıtaydan seçilecek 

dört hâkimin de bitaraf olduğunda şüphe yok
tur. Fakat bunların Adalet Bakanı tarafından 
seçilmesi, kur 'a ile seçilmemesi ve bu seçimin 
Yargıtaya verilmemesi, bence hâkimler temina
tını ihlâl eden hükümler cümlesindendir. Eğer 
mâruzâtım doğru ise Adalet Bakanlığı kadro
suna dâhil olan dört müdürün bitaraf olmadık
ları ve Yargıtaydan seçilecek dört hâkimin. 
Adalet Bakanlığınca bir maksadı mahsusla se
çilebilmek ihtimali kabul edilirse artık Adalet 
Bakanının emri, rızası ve muvafakati bulunma
dıkça mahkemei temyizin kapısından içeri gir
mek müşkül olur. Binaenaleyh komisyon hâ
kimler Kanunu hükümlerini tadil ederken bu 
noktalara dikkat etmek üzere bu dertlere de 
çare bulmaları icabeder. 

Aday tâyini, Yüksek Meclisin malûmu oldu
ğu üzere, Adalet Bakanlığına ait bir keyfiyettir. 
Ve adaylık hâkimlik meslekinin birinci kade
mesidir. 

Aday olmıyan hâkim olamaz. Gerçi Adalet 
Bakanlığınca aday tâyin edilirken yine Heyeti 
Teftişiye, Hukuk, Ceza ve Zatişleri müdürle
rinden teşekkül etmiş olan bir heyetin mütalâ
aları alınır. Fakat vaktinizi işgal etmiyeyim • 
demin arzettiğim sebepten dolayı bu heyet eğer 
bitaraf değilse, oradaki fikrim doğru ise, aynı 
sual burada da varittir. 

Sonra; Adalet Bakanının, müdiranm müta
lâasını aldıktan sonra kanunun hükümlerini 
tatbik etmekten içtinap etmesi mümkündür. Bu 
takdirde aday olarak tâyin olunmak istiyenle-
rin bu talepleri için bir itiraz kabul edilmesi, 
bir itiraz mercii gösterilmesi icap ederdi. Ada
let Bakanı ihtiyaç yoktur, yer yoktur, sizi tâyin 
etmem dedi mi artık bu adaylığa talip olan 
vatandaşın söz söylemek hakkı kalmıyor. Her 
adayın kendi mukadderatını anlaması, mukad
deratına hâkim olması ve nerelerde kaç adaylık 
münhal olduğunu bilmesi icabeder. Binaenaleyh 
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adaylık inhilâl ettikçe, münhallerin Resmî Ga
zete ile ilân edilmesi ve Adalet Bakanlığınca 
talik edilecek kara tahtaya münhal yerlerin 
yazılması ve münhal olan yerlerin bu suretle 
herkese teşhir edilmesi muvafık olurdu. Bunlar 
da yapılmamıştır. 

Bir de, münhal yok, adaylara ihtiyaç yok, 
fakat talip çok olursa hangisinin tâyin edileceği 
hakkında bir kaide konulmuştur. Bu kaideye 
göre, doktora yapan aday birinci, pek iyi dere
ceyi ihraz eden ikinci, iyi dereceyi ihraz eden 
üçüncü, orta dereceyi ihraz eden aday dördüncü 
mertebede düşünülür. Doktora yapan talip du
rurken pek iyi derece, pek iyi derece dururken, 
iyi derece, iyi derece dururken orta dereceli 
alınmaz. Fakat orta dereceli bir talibin üç sını
fı birden aşarak kendisine adaylık tâyin ettir
mesine imkân tasavvur edemem. Dördüncü yani 
orta derecede bulunan adayın artık hâkimlik 
mesleğinde nasibinin bulunmıyacağı bugün ka
nuna konan hükümlerle tesbit etmek demektir. 

Bir taraftan eline şahadetname vermek, dip
loma vermek, bir taraftan bunu artık hâkimlik 
mesleğinden büsbütün uzaklaştırmak; hemdc 
hâkimlik teminatını kaldırmak... Bunlar, birine 
karşı tenakuz ifa eden hükümlerden ibarettir. 
Düşündüm, düşündüm. Doktora yapanlar bu
lunmıyacak, pek iyi dereceliler bulunmıyacak, 
iyi dereceliler bulunmıyacak da orta dereceli
lere sıra gelecek. Orta derecelinin kendisini tâ
yin ettirmesi pek müşküldür. Artık mektepten 
orta derecede çıkmak felâketine mâruz kalan 
bir vatandaşın hâkimlik meslekinden ümidini 
kesmesi icap eder. 

Arkadaşlar rahvan at bazan sürçer. Mekte
bin birinci, ikinci sınıflarında liyakat göster
diği halde dördüncü sınıfında sürçen ve orta 
dereceye düşen bir vatandaş bulunabilir. Bunla
rı da mülâhaza etmek, bunlara da bir çare dü
şünmek icap eder. Orta derecede kalmak maaş 
üzerine veya adaylık vazifesini yapacağı her 
yerde, meselâ bu yerlerin yakın veya uzak olma
sında müessir olabileceğini kabul «derim. Fakat 
meslekten büsbütün ihraç mahiyetinde bir neti
ceye müncer olmasına rıza gösteremem. Bu da ih
mal edilmiştir. 

Yüksek Meclisçe malûmdur ki, adaylığını biti
renler yardımcı sınıfına girerler. Yardımcı sını
fına girerler yardımcı sınıfına girenler icra me-
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murluğuna, sorgu hâkimliğine, hâkim muavinlik
lerine tâvin olunurlar. 

Adaylığını bitirip de yardımcı sınıfına giren
lerin ve fakat yardımcı sınıfındaki vazifelerden 
birisine tâyin edilmiyenleri, meselâ henüz sorgu 
hâkimliğine, icra memurluğuna, hâkim muavinli
ğine tâyin edilmiyenleri Adalet Bakanlığının em
riyle bu memuriyetlerden birisine tâyin edilmesi 
caizdir. Fakat şurasını hatırlatayım ki, adaylık 
sınıfından, adaylıktan yardımcılık sınıfına ge
çerken Hâkimler Kanununun 13 ncü maddesi 
hükmüne göre muamele edilmelidir. Yani adayın 
ahlâkı, adaylıkta gösterdiği ehliyet kabiliyet na
zarı itibara alınır. Ayırma Komisyonunda aday
lıktan yardımcılığa geçerken, bir yardımcının ah
lâki vaziyeti, adaylıkta gösterdiği ehliyet ve ka
biliyet nazarı itibara alınarak birinci sıraya aldı
ğı halde Adalet Bakam altıncı, yedinci, sekizinci, 
yirminci adayı yani sınıfa girmiş fakat memuri
yete tâyin edilmemiş olan bir adayı icra memur
luğuna, sorgu hâkimliğine tâyin eder. Bu suret
le müsavatı ihlâl edebilir, işte bu, Adalet Ba
kanına verilen fazla bir avantajdır, önlenmesi 
icabederken komisyon bunu da nazarı itibara al
mamıştır. 

Bir de muhterem arkadaşlar, yükselmeye is
tihkak kespedenler terfi listesine kaydedilir. Bir 
yardımcı hâkim ve üçüncü snrf bir hâkim veya 
üçüncü sınıf bir savcı terfie müstahak olduğu hal
de, her nedense Adalet Bakanlığınca terfi liste
sine ithal edilmemiştir. Bu takdirde malûmunuz
dur ki, bu hâkimler, terfi listesine ithal edilmele
ri lüzumuna dair bir itirazname ile ayırma mec
lisine müracaat edebilirler. 

Ayırma meclisi iki karar karşısında kalacak
tır : 

1. itirazın reddine ve Adalet Bakanlığınca 
yapılan muamelenin doğruluğuna karar verdiği 
takdirde bu hüküm muterizler için katidir. Ar-
tık başka müracaat edilecek yer kalmamıştır. Yok 
Ayırma Komisyonu itirazın kabulüne ve bu hâ
kimlerin terfi listesine ithal edilmeleri lâzım gel
diğine karar verdi mi bu karar kesin değildir. 
Adalet Bakanı hâdiseyi Ayırma Meclisinin heye
ti umumiyesine arzettirebilir. 

Ayırma Meclisinde tekrar düşünülerek itira
zın reddine karar verilir veyahut terfi listesine 
ithal edilmesi icabeder derse bu karar kesindir. 

Görülüyor ki, itirazın reddine mütedair olan 
karar katî oluyor da itirazın varit olduğuna dair 
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verilen karar katî olmuyor. Bu da Adalet Bakan
lığına müteveccih bir avantajdır. Bu nokta da 
düşünülmemiştir. 

Yüksek Meclisçe malûmdur ki ; Adalet Baka
nı hizmet icaplarına göre savcılık meslekinde 
olanlardan lüzum gördüklerini veya istiyen-
lerden tensip edeceğini yargıçlık mesleki için
de derecelerinin dengi bir vazifye tâyin edebi
leceği gibi, gerekli hallerde savcılık meslekinde 
bulunanların yerlerini değiştirebilir. 

Yine Yüksek Meclisçe malûmdur ki ; bir kim
se, bir hâkim, hâkimlikte mi, savcılıkta mı feyz-
alacağmı kendisi tâyin eder. Bundan başka 
ayırma meclisi bu işin savcılık veya hâkimlik 
mesleklerinden hangisine tâyin edilmesi lüzu
munu tâyin eder. Ayırma meclisi tetkikatı ka
nuniye neticesinde bir hâkimin, sevcılık mesle
kinde kalmasını kabul etmiş. Fakat Adalet Ba
kanı ayırma meclisinin kararını hiçe sayarak o 
savcıyı hâkimliğe geçirebilir. Benim anlayışıma 
göre Adalet Bakanı için bu da bir avantajdır. 
Eğer bu vatandaş savcılıkta tefeyyüz edecekse, 
realite, hakikat bu ise, bunun ayırma meclisinin 
kararma bağlanması icabeder. Adalet Bakanı
nın kendi kendine savcıyı kaldırıp hâkim yap
ması, ayırma meclisinin kararma karşı bir nevi 
hürmetsizliktir. 

Bir de Adalet Bakanı, kanunun sarahat ve 
ıtlakma göre, hiçbir sebep bulunmaksızın bir 
savcıyı yerinden kaldırarak, diğer bir yere gön
deriyor. Hani iller Kanununda da böyle bir 
hükme tesadüf etmiştik. 

Şu halde, meselâ Eğe bölgesinde, oldukça 
mümtaz bir memlekette memuriyet yapmakta 
olan bir savcıyı Adalet Bakanı hiçbir makama 
danışmadan, hiçbir müesseseden karar almadan 
kendi kendine kaldırıp Erzurum'un falan yeri
ne atacaksa artık hâkime verilen teminatı, be
liren bu iddiayı ben affınıza mağruren kabul 
edemem. 

Arkadaşlar, bu Hâkimler Kanununda bu
nun misali çoktur. Ben bunları birer birer sa
yarsam hem akşam olur, hem de söz istiyen ar
kadaşlar da söz söylemeye muvaffak olamazlar. 
Ben bu kadarını Yüksek Meclise arzettim. Di
ğer arkadaşlar da bunu ikmal edeceklerdir. Be
nim arzum şu: Hâkimler Kanunu komisyona 
iade edilerek arkadaşlarım ve bendenizce gös
terilen mahzurlar ve şimdiye kadar mütaaddit 
defalar vâki olan şikâyetlerin nazarı itibara 
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alınarak mahzurların Önlenmesi için tedbir
lerin ittihaz edilmesine müsaade buyurmanızı 
rica ederim. 

. HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, adaletin iyi işliyebilmesi 
için adlî istiklâlin tam ve kâmil olarak tatbik 
edilmesi lâzımgelir. Hâkimler Kanuniyle bah
şedilen teminatın sebep ve hikmeti de adlî istik
lâlin tam ve kâmil olarak tatbik edilmesi düşün
cesine bağlıdır. Yaşıyan Hâkimler Kanununda 
teminatı zedeliyen birçok hükümler vardır. Gö
nül isterdi ki bu tadil teklifi ile, teminatı zede
liyen, kısmen teminatsız vaziyete düşüren bu 
hükümler kaldırılmış olsun. 

Fakat tasarıyı mütalâa ettiğimiz de görüyo
ruz ki bu hükümler kaldırılmamış, aksine takviye 
edilmiş durumdadır. Tasarının ihtiva ettiği 
maddeler üzerinde konuşulması icabeden bir
çok noktalar mevcuttur. Fakat bunları madde
lere geçildiği zaman teker teker arzetmek üze-
:re şimdilik bunları ihmal ediyorum. Yalnız ta
darının tümü üzerinde konuşurken, adlî temi
natı zedeliyen hükümlere işaret etmeyi bir va
zife ve zaruret telâkki ediyorum. Hâkimlerin 
vicdan huzuru için endişesiz vazife görebilmele
ri kendilerine Adliye "Vekilinin veya başka her 
hangi bir nüfuz sahibi şahsın veya makamın 

; açıktan veya gizli yollarla tesir edememesi lâ
zımdır . Hâkime gerek menfaati, gerek işgal 
»ettiği mevkii muhafazası, gerek istikbali, terfi 
.ve tefeyyüzü bakımından açıktan veya gizli 
- olarak hiçbir zarar yapılamıyacağı, hiçbir hak-
• sizlik edilemiyeceği kanaati tam şekilde yerleş-
: melidir ki o hâkim tam teminat altında çalışı-
; yor denebilsin. Halbuki yaşamakta olan Hâkim-
Mer Kanunumuzda olduğu gibi bu tasarı ile 
J,teklif edilen hükümlerde de hâkimlerin temi
nâtını zedeleyici birçok hükümler vardır. Bun
l a r ı teker teker sıralamaktansa birkaç misal 
vermekle fikrimi izah edeaceğim. 

Bir hâkim terfie müstahak olduğu zaman, 
.Ayırma Meclisinden ve saireden geçtikten, for
malitesi ikmal edildikten sonra ya kadro veril
mek suretiyle terfi eder, yani maaşı yükselir, 
kadro yoksa, verilemiyorsa verilmek istenmi
yorsa sadece son çıkan kanuna tâbi olarak iki 
üst dereceye kadar maaş verilebilir. Şimdiye 
kadarki tatbikatımız içerisinde maalesef bu kad
ro verilmek meselesinde, kadro tahsis etme 
meselesinde birçok haksızlık ve yolsuzluklar 

.1949 O : 1 
olduğunu acı acı şikâyet tarzında işitmişizdir. 
Aynı kararname ile terfi eden, aynı sınıf iki 
hâkimden birisi kadro verilmek suretiyle terfi 
ettirilmiş, diğerinin de sadece kanunu mahsusa 
göre bir üst derece maaşı verilmek suretiyle ter
fii temin, edilmiştir. 

Şimdi, birisinin kadro aldığı için hem derece 
ve sınıf değişikliği, üstünlüğü temin edilmiş, bin-
netice dereceden istifade etmiş, derece karşılığı 
olan ödenek hakkından faydalanmış, bu suretle 
kanunun kendisine bahşettiği bütün hakların 
hepsini almıştır. Diğer arkadaşı sadece bir üs
tün derece maaşa kavuşmak suretiyle maaş far
kını almış, fakat ödenek farkını alamamış ve 
kadro olmadığı için de derece ve sınıfını değişe-
memiş vaziyette kalmıştır. 

Görüyorsunuz ki, Adalet Bakanının kadroyu 
verip vermemekle hâkimin mukadderatı üzerinde 
bir salâhiyeti vardır. Bu salâhiyeti teminat ışığı 
altında mütalâa edersek o zaman daha müessir 
vaziyetlerin doğduğu görülür. Malûmuâliniz te
minat 60 lira maaştan başlıyor-. Şimdi 50* lira 
asli maaşı olan bir hâkimin Adliye Vekili - geçen 
tatbikattan misaller bildiğim için arzediyorum -
Adliye Vekili kadro vermek suretiyle 60 a ge
çirmesi ve bu suretle teminatlı hâkim vaziyetine 
sokması imkânına malik olduğu gibi sadece iki 
derece, 60 bir üst derece maaş verip kadro ver
memek suretiyle 50 liranın tekabül ettiği derecede 
bırakmak ve teminatlı sınıfa geçirmek imkânın
dan mahrum da bırakabilir. 

Bir hâkimin vazife görürken, vekil isterse kad
ro vermez binnetice teminata müessir olur diye 
bir endişe duyması, onun teminatlı vazife görme
sine mânidir. 

Sonra terfi zamanında yer teklifi meselesi 
de; hâkimlerin teminatı üzerinde zedeleyici tesir
ler yapmaktadır, tatbikatta. Kanuna göre; Ada
let Bakanı hâkimin terfii gelmediği zaman bir 
yer teklif eder, kabul etmezse defterin altına 
geçer ve şayet tercihli ise kendisinden sonra gelen 
defterin altına yazılmak suretiyle tercihini kay
beder. Bu hal Bakanın her hangi bir tesirle kö
tü yerler teklif etmek suretiyle hâkim ve müd
deiumumi üzerinde bir nüfuz tesis etmesine im
kân vermektedir. Aksi mütalâa olarak teklif edi
len yere gitmek istemiyen her hangi bir hâkime 
yerinde terfi ettirmek doğru mudur, denebilir. 
Fakat bu mahzuru önliyecek ve Adliye Bakanı
nın hâkimin düşünceleri üzerinde, müstakil karar 
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alma keyfiyeti üzerinde ve kendisini teminatlı his
setmesini zedeleyici her hangi bir fikri nefsinde 
duymasını önliyeeek bâzı usulleri kabul etmemiz 
lâzımdır. 

Adayların seçiminde, ayırma komisyonunda 
daha teminatlı hükümler kabul etmek lâzımdır. 
Bunu arkadaşım tafsilâtlı olarak izah ettiği için 
bunun hakkında bir şey söylemiyeceğim. 

Tasarının diğer hükümlerine ait fikirlerimi 
maddelerinde arzetmek üzere sözüme nihayet 
veriyorum. 

BAŞKAN — Nuri Özsan. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar, şimdiye kadar mütaaddit tadillerle çe
şitli yamalar alan Hâkimler Kanunu, bu tadil 
tasarısı ile yeniden bir yama yapılmak için hu
zurunuza arzedilmiş bulunmaktadır. 

30 maddeyi ihtiva eden bu tadil tasarısının 
gerekçesinden anlaşılıyor ki, maddelerin büyük 
bir kısmı esas prensiplere ilişmemekte, ancak 
mevcut maddelere bâzı vuzuh vermek bakımın
dan ufak tefek değişmeleri ihtiva etmektedir. 

Hâkimler Kanununun ehemmiyeti malûmdur. 
Bilhassa son seçim Kanununda kabul edilen 
prensiple i' muvacehesinde bu ehemmiyeti daha 
çok nezaket kesbetmiştir. Binaenaleyh, bu yol
da bâzı ufak tefek teferruat üzerinde tadil ya
pılması lüzumundan ziyade gönül çok isterki Se
çim Kanununda gösterilen hassasiyet bu kanun
da da gösterilsin ve ileri milletlerin bu hususta
ki mevzuatı gözden geçirilmek suretiyle kendi 
bünyemize uygun, bilhassa Seçim Kanununda 
kabul edilen esprilere muvafık bir şekilde yeni
den Hâkimler Kanunu tetkik edilmiş bulunsun. 
Bu arada askerî Yargıçlar da ele alınmak s u 
retiyle Anayasanın teminatına uj'gun bir şekil
de bir veçhe verilsin. Hattâ tevhidi kaza işi de 
ele alınmak suretiyle halledilmiş olsun. Mahke
meler, bu cümleden olarak hâkimlerin bağımsız
lıkları Anayasa teminatı altındadır. İleri mem
leketler, bilhassa Fransa ve italya Anayasala
rında olduğu gibi, siyasi bir mevkii olan Ba
kanlığın hâkim üzerindeki tesirini tamamiyle 
bertaraf etmişlerdir. Bu tesiri tamamiyle ber
taraf edecek Anayasalarına hükümler vazetmiş
lerdir. Hâkimlerin tâyin, terfi, nakil tecziye gi
bi işlerini Hâkimler kuruluna bırakmış ve hâ
kimleri onore etmek bakımından da Reisicum
huru bu kurulun başına başkan olarak getirmiş
tir. 
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HULKI KARAGÜLLE (Konya) — Muavini 

Adalet Bakanı. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Binaenaleyh b i 
zim yaşıyan Hâkimler Kanununda tamamen tat
min edici mahiyette olmıyan bu hususlar ele alı
narak, hakikaten siyasi mevki sahibi Bakanın 
her türlü şüpheden azade, tesirini sureti kafiye
de bertaraf edici şekilde bir teminat sistemi kur
mak gerekiyor. 

Arkadaşlarım birçok misaller verdiler, aynı 
misalleri tekrar etmek istemiyorum, fakat onla
rın ele almadıkları bâzı misalleri ben de arzede-
bilirim. Bilfarz, adaylık mevcut Hâkimler Ka
nununda büyük bir faslı ihtiva etmektedir. Fa
kat 18 - 19 sene oluyor, bu staj işi çıkalı. 
Bu zamandan beri müspet bir netice alındığını 
ben müşahede etmedim. 

Evvelce altı aylık bir müddete tâbi idi. Son
ra da iki seneye çıkarıldı. Müşahedelerime göre 
bu iki sene müddet bir hukuk mezununun ad
liye kaleminde başkâtibin maiyetinde celbna-
me doldurmaktan ileri giden bir istifade ve tec
rübeleri olmamaktadır. Ben hâkim iken bir sav
cı geldi. Dekiki, sözde altı ay staj gördüm, fa
kat mahkemeye uğramadım, bu itibarla çok 
acemiliklerim var, bana yol gösterecek, hoca
lık edeceksin. Bir hafta her şeyi öğrenmesine 
kâfi geldi ve bugün gayet kıymetli bir hâ
kimdir. Binaenaleyh bilgilerine bilgi katma 
bakımından iki sene kalem köşesinde ömür tü
ketmeleri fayda vermemektedir. Bilâkis kendi 
müktesebatmı unutmaktadır. Bu itibarla bu 
durumun da ele alınarak realiteye uygun bir 
şekilde ve bu müddetin kısaltılması suretiyle, 
eğer lüzum görülüyorsa bir imtihan sistemi 
ihdas etmek daha faydalı olur. 

35 nci madde, Yargıtayca hâkimler hakkın
da verilen not iyi tatbik edilmemektedir. Tat
bik şekline göre bir hâkimin kararının bozul
ması orta not verilmesine müsaittir. Orta dere
cede not alan hâkimler terfi ediyor, terfi etme
mesi için de kötü not olmış olması lâzımdır ki, 
bu da gayt bariz ve aşikâr bir şekilde kanun
lara muhalefet takdirinde verilir ki, bu da pek 
enderdir. Bu itibarla bir hâkimin bütün karar
larının bozulması terfiine mâni değildir. Bunun 
da ıslah edilmesi lâzımdır. 

Yargıtay üyelerinin seçilmesi keyfiyeti; mev
cut kanunda hatalıdır. Ayırma meclisi birinci 
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sınıfa geçeeek hâkimlere ait bir defter tanzim 
eder ve Adalet Bakanına verir. Adalet Bakanı 
da Temyiz âzalığı açıldığı takdirde kendisine 
verilen bu defterler içerisinden istediği şahsı 
alır ve Temyiz âzası olarak tâyin eder. Ben 
şahsan Adalet Bakanının bu salâhiyet sebebi
ni anlıyamıyorum. Yargıtaya yardımcı olabile
cek ve orada muvaffak olabilecek şahsı ancak 
Yargıtay kendisi tâyin eder. Adalet Bakanı 
hattâ hukukçu dahi olmıyabilir. Yargıtayda va
zife görecek şahsın kıymeti ilmiyesini bilebile
cek takdir yetkisi yoktur, olmamalıdır. Bu iti
bârla Temyizde inhilâl vukubulduğu takdirde 
Yargıtay azaları, mevcut liste üzerinden en 
ely&kını kendisi seçmelidir. Bu itibarla, 49 ve 
60 ncı maddelerin ele alınmak suretiyle değişti
rilmesi lâzımdı, değiştirilmemşitir. 

Mevcut Hâkimler Kanununun 65 nci mad
desine göre: Baş Müddei Umumiyi Temyiz Aza
ları ve İkinci başkanları arasından Adalet Ba
kanı seçer. Kanaatimce bu da olmamalı ve bu 
yetki Yargıtaya bırakılmalıdır. 

İkinci reisler Temyiz azaları arasından Ada
let Bakanlığınca seçilir. 

Arkadaşlar, her topluluk kendi başkanını 
kendisi seçer. Başkanlığın kendisine has husu
siyetleri vardır, yalnız ilim kâfi değildir. Oto
riter olması, arkadaşlarını çalıştırma kudretin
de bulunması ve müzakereyi sevkü idare kabili
yetinde bulunması icabeder. Bunları da Yargı
tay ancak kendisi takdir eder. İçlerinden en lâ-
yıkmı alır kendisıi seçer. Halbuki mevcut kanun 
bu yetkiyi Adalet Bakanına bırakmaktadır, bu
da doğru değildir. Bu sebeple 65 nci madde ele 
alınıp tetkik etmek bu yolda hükümler va'zey-
lemek ieabeder. 

66 ncı maddeye göre Temyiz Birinci. Reisini 
yine Adalet Bakanı seçer. Bakanlar Kuruluna 
arzedeı*. Bunun Adalet Bakanı tarafından se
çilmesinin bir mânası yoktur. Adalet Bakanı 
nihayet siyasi bir şahsiyettir. Birinci Reisin el
bette Yargıtay tarafından ve aralarından seçil
mesi en doğru yoldur. 66 ncı maddenin bu se
beple ele alınması gerekir. 

Hâkimlerin emekliye ayrılma işlerinin tak
dirini Ayırma Komisyonlarına bırakmak lâzım
dır. Bu sebeple 69. maddesinin de buna göre 
düzeltilmesi lâzımdır Halbuki bu ele alınmamış
tı?. 

28 nci maddeye göre hâkimler hakkında in-
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zibat Komisyonunun mütalâası alındıktan sonra 
bir hâkime işten el çektirilebilir. Fakat savcılar 
hakkında böyle değildir. Teminatı yoktur. Ada- * 
let Bakanı savcıya istediği zaman işten el çek-
tirebilir. Hâkimler hakkında düşünülen bu te
minatın savcılar hakkında da olması lâzımdır. 
Binaenaleyh 82 ncd maddenin de bu şekilde de
ğiştirilmesi icap eder. 

83 ncü maddeye göre Adalet Bakanı istedi
ği hâkimi her hangi bir fiilinden dolayı ayağı
na kadar çağırmak yetkisini haizdir. Tesbît edi
len. madde hâkimlerin Adalet Bakanının ayağı
na kadar gitmesini istemektedir. Bir hâkimin 
böyle bir mecburiyet altında bulundurulmaması 
lâzımdır ve bulundurulmamalıdır. Onun için 
83 ncü madde de yeniden ele alınmalıdır. 

85 nci madde yine bütün müddeiumumilik 
teşkilâtının Adalet Bakanının idaresi altında 
bulunduğunu gösterir. Bu hükmün de kalkması 
icap eder. Savcıların da hâkimlerde olduğu gibi 
teminata bağlanması lâzımdır ve bunun birçok 
mahzurları görülmüştür. 94 ncü maddeye göre 
inzibat meclislerine seçilecek yargıtay üyeleri
ni Adliye Bakanı intihap etmektedir. İnzibat 
Meclisi hâkimin (mukadderatı üzerinde müessir
dir. Binaenaleyh bunun seçilmesi keyfiyetini 
Adalet Bakanlığına değil, Yargıtaym kendisine 
vermek lâzımdır. 

Bu tasarıda kur 'a ile seçilme prensipi vaz'e-
dilmiş bulunuyor. 94 ncü maddenin son fıkrası 
aynen şöyledir: «92 nci maddede gösterilen hal
ler haricinde 86 ncı maddenin B. C. D. E. bent
lerinde gösterilen cezaların her hangi biri dere
ce gösterilmeksizin tatbik olunabilir. Halbuki 
bu tasarı ile 86 ncı maddenin (C) bendinden 
sonraki bentleri değişmiştir. Binaenaleyh 94 ncü 
maddenin bu atfı karşısında bu değişiklikten 
bir karışıklık vardır. Binaenaleyh bu maddenin 
sureti katiyede değişmesi lâzımdır. 

112 nci maddeye göre muavinlerle ikinci ve 
3 ncü sınıf savcı ve 7 nci derecenin altında bu
lunan hâkimler hakkında isten el çektirme yet
kisini Adalet Bakanına vermektedir. Bunun da 
İnzibat Meclisine verilmesi gerekir. 

Arkadaşlar; bu söylediklerim birkaç misal
den ibarettir. Görülüyor ki Hâkimler Kanunun
da ele alınması gerekli birçok maddeler mevcut
tu* ve alınmamıştır. Bu sebeple şu tadil teklifi 
tatmin edici mahiyette değildir. Teminat mü-
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essesesinin ele alınıp bunun hakkiyle tedvin I 
edilmesi lâzımdır. Velhâsıl bu tadil teklifi tat
min edici bir mahiyet taşımamaktadır. Yüksek 
Meclisçe tasarı komisyona iade edilerek yeni 
baştan bir Hâkimler Kanunu ele almasını ve bu 
arada arzettiğim maddelerin de bir defa gözden 
geçirilmesini arzediyorıım. Bu hususta bir de 
önerge veriyorum. 

(Sağdan ekseriyet yok sesleri) 
BAŞKAN — Ekseriyet var şimdi davet edi

yorum. 
Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, geçen günkü sual takririmle mah
kemelerin, yani adalet cihazının icra kuvvetine 
mi, yoksa Büyük Millet Meclisine mi bağlı ol
ması lâzımgeldiğini sormuştum, O gün Sayın 
Adalet Bakanı buna cevap vermemişlerdi. Şim
di, bu fırsattan istifade ederek bu bahsi deşe-
ceağim. 

Arkadaşlar, elimizdeki Anayasa, Kaza kuv
vetinin millete ait olduğunu söylüyor. Binaena
leyh, acaba Adalet Bakanı îcra kuvvaetinin 
içinde olursa Millet adma o mahkeme icrayı 
ahkâm edebilir mi? Şimdiye kadar söz almış 
olan arkadaşlarım, Adalet Bakanının getirmiş 
olduğu Hâkimler Kanununu değiştiren tasarıyı 
burada didiklediler. îcra kuvveti içinde bulu
nan Adalet Bakanı, öyle görüyoruz ki, hâkim
lere hiçbir salâhiyet bırakmamış, hâkimlerin 
elinden her salâhiyeti almıştır. Millete ait olan, 
millet namına icrayı ahkâm etmeye memur 
olan, Türk Ulusu namına icrayı kaza etmeye me
mur olan bu mahkemeleri, mahkeme hâkimie-
rinai, memurlrmı Adalet Bakanı kendi emrine 
tâbi birer unsur haline koymuştur. 

Şimdi, burada görüyoruz ki ; meselâ eski
den teminatlı hâkimler sınıfı vardı, fakat bunu 
zaten Adalet Bakanı kaldırmıştı, o mahkeme
leri lâğveder, açıkta kalan hâkimleri de istedi
ği yere tâyin eder, veyahut bâzı münhaller var
dır, icabedenleri oraya tâyin eder, bunlar da 
buralara gitmeyiz, diyemezler, sonra da nasıl
sınız, memnun musunuz diye sorar, memnun 
mudur, elbette memnun değildir ama ne yap
sın. 

işte bizim elimize Anayasayı veren o titiz 
Birinci Meclis, bu hâkim sınıfını, kaza kuvveti
ni ; milletin kendisine inhisar ettirmiştir. Teşriî 
kuvveti de Meclisin murakabesine koymuştur, j 
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Şimdi, Anayasanın sekizinci maddesi diyo? 

ki, geıçi bunu hepimiz biliyoruz ama, okumak 
icabediyor, bendeniz adliyeci değilim ama hu
kukçuyum, yalnız bir kusurum varsa Roma'da 
tahsil görmedim. 

Sekizinci madde: «Yargı hakkı, millet adma 
usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler ta
rafından kullanılır.» 

Arkadaşlar, bağımsız mahkemeleri bağımsız 
hâkimler yapar., Bağımlı hâkimler her gün Ada
let Bakanının korkusu altındadır, bağımsız ola
rak vazife göremezler. Fakat B. M. Meclisi on
ları bağımsız olarak tanımıştır. Onlar müsta
kildir. Müsterih olsunlar, emin olsunlar, onlar 
bu memleketin mukadderatının üzerlerine yük
lenmiş yüksek şahsiyetlerdir. 

Şimdi müsaade ederseniz içtüzüğün 37 nci 
maddesini okuyacağım. 

«Komisyonlar kendilerine havale edilmiş 
tasarı veya tekliflerin, ilk önce, Anayasanın 
metnine ve ruhuna aykırı olup olmadığını ince
lemek ödevindedirler. 

Bir tasarı veya teklifin Anayasaya aykırı 
olduğu görülürse, gerekçesini açıkça bildirerek 
maddelerinin görüşülmesine geçmeden onu red
dederler». 

Şimdi arkadaşlar; Anayasanın sekizinci 
maddesine göre şu teklif Anayasaya aykırı mı
dır, değil midir?. Aykırıdır. Binaenaleyh bunun 
maddelerine dâhi geçilmez. Bendeniz bir teklif 
yapıyorum, bir önerge veriyorum, bu kanun ta
sarısı komisyona tekrar iade edilsin, bunun içeri
sindeki, Anayasaya aykırı olan maddeler çıkarıl
masın ve tekrar geri gelsin. 

Sonra arkadaşlar, burada görüyoruz ki, hâ
kimlerin hiçbir istikrarı kalmıyor. Bir müddeiu
mumiyi Adalet Bakanı istediği zaman başka bir 
yere nakledebilecek, müddeiumumiyi hâkim yapa
cak, hâkimi müddeiumumi yapabilecektir. Yani 
teminat ortadan kalkmış olacaktır. 

Binaenaleyh yüksek huzurunuzda bu tasarının 
Anayasaya aykırı olduğunu tebarüz ettiriyor ve 
komisyona iadesi hususundaki reylerinizin izha
rını rica ediyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Reis 
Bey ekseriyet yoktur. 

BAŞKAN — Her an ve her dakika Meclis 
umumi salonunda ekseriyet bulmaya maddeten 
imkân olamaz. Ya komisyonlarda, ya su içmek 
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için veya teneffüs etmek için çıkan arkadaşları- I 
mız bulunabilir. 

Hiçbir zaman müzakerenin ceryanı sırasında, 
ekseriyeti mutlaka burada oturacaktır diye cebre-
demeyiz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Beş 
kişi isterse yoklama yapmaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Arkadaşlardan başka itiraz eden 
yoktur. 

Bunu Başkanlık Divanı takdir eder. Peyder 
pey geliyorlar. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Söz 
istiyorum. I 

BAŞKAN — Bundan sonra söz sizindir. 
KOMİSYON ADINA KÂMlL COŞKUNOĞ-

LU (Manisa) — Efendim Yargıçlar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan bu 
kanun tasarısı hakkında söz alan arkadaşlarımı
zın mütalâalarının hepsi maddelere taallûk et
mektedir. Bunları sırası geldikçe, maddelerin tet-
kikmda cevaplandıracağım. Umumi olarak bura
da şunu arzetmek faydadan hali değildir. Bizim 
Yüksek Meclisin huzuruna getirdiğimiz bu tasa
rı, yeni bir kanun teklifi değildir. Mevcut Hâ
kimler Kanununun tatbikmda görülen boşlukları 
doldurmak maksadiyle ileri sürülmüş bir tâdil 
teklifidir. Bugün arkadaşlarımızın bir kısmının 
şu veya bu mülâhaza ile hâkimlik teminatını ze
delediğini iddia ettikleri hükümler varsa bunlar 
maddeler üzerindeki tetkiklerde incelenebilir. 
Bendenizce böyle bir hüküm mevzuubahis olma
maktadır. Biz, bu tasarı ile, mevcut olan ve te
minatı zedeleyici hükünfleri, hâkimler lehine ta
dil etmiş bulunuyoruz. Bu tasarıda ele alınacak 
birinci nokta, adayların durumunu tesbit, ikinci
si: Taliplerin adaylığa ne şekilde kabul edilecek
lerini tâyindir. Bilhassa bu nokta üzerinde dur
duk. 

Teminat mevzuuna temas eden arkadaşımız 
hâkimlerin teminatı yoktur dediler ve bunun 
üzerinde birkaç misal verdiler, isimlerine değil 
ve fakat doğrudan doğruya temas ettikleri hâdi
selere bendeniz de temas ederek cevaplandırmak 
istiyorum. ( 

Bir hâkim terfie müstahak olunca ya onun 
Bakanlıkça kadrosu verilir; veya verilmez. Kad
rosu verilirse şüphesiz bu maaşını alır. Kadrosu 
verilmezse bu takdirde 4598 sayılı Kanuna göre 
iki üst derece terfi edebilir. Burada kadronun 
verilmesinde Bakanın takdiri büyük rol oyna- I 
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maktadır ve bu da teminatı zedeliyor dediler. 
Halbuki arkadaşlar bu tâdil tasarısını tetkik ede
cek olursanız, mevcut hükmü de bu sebeple tâdil 
etmekteyiz. Bakanın takdirine yer verilmemek
tedir. Tadil tasarısının 60 ncı maddesinde görü
lecektir ki, Bakanın takdirine yer bırakılmıya-
cak, doğrudan doğruya yüksek dereceli, birinci 
sınıf yargıçların, ayırma komisyonunun kara-
riyle tesbit edilen sıranın haricinde Bakan bir 
tâyin ve terfi yapamıyacaktır. Binaenaleyh bu
nun tâyin ve terfi teminatının zedelediği iddiası 
yerinde değildir. " i 

İkinci nokta olarak terfi zamanı gelen yargı
cın, yerinde terfi ettirilmeden başka bir yerde 
kendisine hizmet teklif olunması; bu da teminatı 
zedelemektedir iddiası vardır. Hattâ bir arkada
şın kullandığı tâbiri aynen kullanayım; kötü bir 
yer teklif edilmekle.. Ben şahsan vatanın hiçbir 
köşesini kötü telâkki etmiyorum. Diğer bir yer 
teklif edilmesne gelince bunu hâkimin kendi ar
zusuna bırakmak bendenizce mümkün değildir. 
Yargıcın kendi arzusuna bıraktığımız takdirde 
bir kısım yerlere yargıç bulamamak ve orada 
kaza hakkının kullanılmasına imkân bırakmamak 
lâzımgelir. Bunu da arkadaşlarımız takdir eder
ler. Bu başka yere tâyin keyfiyeti de mutlak de
ğildir. Üç defaya kadar kendisine yapılan teklifi 
reddetme hakkını haizdir, hâkim. 

Diğer bir kısım itirazlar ise, bu tâdil tasarı
sında mevzuubahis olan hususlara taallûk et
mektedir. Eğer arkadaşlarımız bunun hakkında 
kendilerinin bir noktai nazarı varsa ya yeni bir 
tadil tasarısı teklif ederler, veyahut o maddelerin 
müzakere sırası geldiği zaman tâdil teklifi ya
parlar. 

Bilhassa bu adayların durumu üzerinde, ar
kadaşlarımız fazlaca durdular. 

Nuri özsan arkadaşımız adaylığını iki sene 
olmasını çok buldular. Arkadaşlar; hâkimlik mes
leki bilgi ve vukuf istiyen bir meslek olmakla 
beraber aynı zamanda tecrübe istiyen bir mes
lektir. Bu tecrübeyi staj devresinde aday iken 
iktisap etmesi, hâkimliğe geçtiği zaman bu ka
za hakkını daha isabetli olarak kullanması için 
zaruridir. Filhakika şimdiye kadar altı ay bir 
sene gibi staj yapılmaktaydı. Bunun tatbikat
ta mahzurları görülmüş stajın mutlaka iki yıl 
olarak yapılması lüzumu üzerinde ittifak edil
miştir. 

Adaylık şekline de itiraz ettiler. Doktora yap-
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mış iyi ve pek iyi derecede sınıf geçmiş arka- I 
daşlar dururken orta derecede sınıf geçmiş ar
kadaşları onlara tercih edemeyiz, binaenaleyh 
ömrünün sonuna kadar Yargıçlığa geçmek im
kânı oimrvacaktır dediler. a 

Bendenizce bu itiraz, bu meslekin yükselme
si bakımından doğru değildir. Ezcümle arkada
şımız şöyle diyorlar: Bu sene müracaat edenle
rin hepsi bitsin ondan sonra diğer seneye geçil
sin. Bu noktai nazar kabul edildiği takdirde or
ta dereceli talipler karşısında doktorasını yap
mış, mektebini *pekiyi olarak bitirmiş, veya iyi 
olarak geçmiş olanları ikinci plâna almış ola
cağız. Meselâ bu sene Adalet Bakanlığına 300 
kişi müracaat etmiş. Bunun 30 u pekiyi, 70 i iyi, 
200 ü de mektebi orta derecede bitirmiştir. Tak
dir edersiniz ki Adalet Bakanlığı bunların hep
sini bu sene tâyin edemez. 100 açığa pekiyi ve 
iyi derecedekileri tâyin eder. İkinci şene yeni
den pekiyi ve iyi derecedekiler müracaat ettik
leri zaman sizi şimdi tâyin edemiyeceğiz, diye
cek. Niye? Çünkü geçen seneden müracaat et
miş orta dereceli talipler var. Halbuki bunların 
tâyini de üç senede bitmez. Bu suretle pekiyi 
ve iyi derecedekileri bekletmek icabedr. Şu hal
de mesleki pekiyi ve iyi derecedekilerle dol
durmak imkânı ve arzusu tahakkuk etmemiş 
olacaktır. Ama bu arada bâzı vatandaşlar, şu 
veya bu sebeple pekiyi ve iyi dereceden ortaya 
düşmüş olanlar bulunabilir ama bunlar istisna-
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dır, biz istisna üzerine bina kuramayız. 

Bir noktada; arkadaşlarımız Yargıtay üye 
ve başkanlarının tâyininin Adalet Bakanı tara
fından yapılmasına itiraz ettiler. Bu mevzu eli
mizdeki tasarının tadilinde derpiş edilen deği
şiklikler arasında mevcut değildir. Bunun üze
rine lehte ve aleyhte konuşulabilir, benim de 
şahsi kanaatim vardır. Fakat hemen şimdi bu 
hususta görüşülmesini yersiz bulurum. 

Bu kanunun tadili tasarısı dolayısiyle arka
daşlarımızdan biri askerî yargıçlar ve tevhidi 
kazanın da ele alınıp halledilmesini istediler. 
Takdir edersiniz ki bu doğrudan doğruya Hâ
kimler Kanununun tadili için Adalet Bakanlığı 
tarafından sevkedilmişı bir kanundur. Bu tadil 
dolayısiyle tevhidi kaza veya askerî yargıçlar 
işi halledilmez. Tevhidi kaza ve askerî yargıç
lar meselesinin doğrudan doğruya başkaca ele 
alınması ve halledilmesi icabeder. Bu mevzu ile 
ilgisi olmadığı kanaatindeyim. 

Diğer itirazlar, arzettiğim gibi, maddelere 
taallûk etmekterir. Her maddenin okunması sı
rasında arkadaşlarıma arzı malûmat edeceğim. 

BAŞKAN — Bir arkadaş daha söz istemiştir. 
Ayrıca önergeler vardır. Gerek salonda ve ge
rekse dışarda koridorlarda bulunan arkadaşla
rın yekûnu çokluğu temine yetmediğinden Çar
şamba günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

T. B. M. M. Basımevi 
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Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Bankaları ve Türkiye Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve Ticaret Bankası Birliği hakkında kanun tasarısı 

ve Ekonomi ve Ticaret Komisyonları raporları (1/444) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . XI . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1185 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunuldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliği Kanunu gerekçesi 

18 . I . 1943 tarihinde yürürlüğe giren 4355 sayılı Kanunun tatbikatından edinilen kanaat
lere göre bu kanunun değiştirilmesi lüzumu duyulmuş ve bu sebeple hazırlanan Kanun tasarısı 
Ankara, istanbul, izmir, Mersin, Samsun, Trabzon, Manisa, Konya, Adana Ticaret ve Sanayi Oda
ları temsilcilerinin iştirakleriyle yapılan toplantılarda incelenmiş, mahallî tacirlerin bu konudaki 
mütalâaları not edilmiştir. 

Kanun tasarısı üzerinde yapılan uzun bir çalışmadan sonra Ankara, İstanbul ve İzmir Tica
ret ve Sanayi Odaları temsilcilerinin iştirakiyle 14 . VIII . 1948 tarihinden itibaren yapılan mütaaddit 
toplantılarda Kanun tasarısı son bir defa tetkik edilmiş ve Ticaret ve Sanayi Odalariyle Ticaret 
Borsalarının muhtar birer teşekkül haline sokulmaları Bakanlığa bu teşekküller üzerinde yalnız 
murakabe hakkının verilmesi ve Oda ve Borsaların Bakanlığın hem müşavir ve hem de icra or
ganı olarak görevlendirilmesi memleket ihtiyaçlarına daha uygun bulunmuş ve bu esas üzerinde 
mutabakat hâsıl olmuştur. 

İlişik olarak takdim olunan «Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret Borsaları ve Türkiye Tica
ret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu tasarısı» bu ana prensipe sadık ka
lınmak suretiyle hazırlanmıştır. , 

Tasarı on bölümde 60 madde ile üç geçici maddeyi ihtiva etmektedir. ,., 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 

Borsaları Birliği Kanunu tasarısı aşağıdaki hükümleri ihtiva etmektedir. . r r 
Birinci madde : Oda, borsa ve birlik kuruluş maksatlarına göre tarif olunmuş ve bunların tü

zel kişiliği haiz birer kamu müessesesi oldukları açıklanmıştır. • -r n 
İkinci madde: Oda kurulması, oda kurulması istenilen yerde mevcut tacirlerin % 70 inin talep 

ve açılacak odanın yaşaması için lüzumlu miktarda geliri sağlamayı taahhüt etmeleri şartiyle Ticaret 
Bakanlığının iznine bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında bir kısım ticari muameleleri inzibat altına alarak gelişmelerini sağ-
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lamak maksadını güden borsaların kurulmaları, ticari ihtiyaca istinad ettirilmiş ve bu hususun tak
diri de Ticaret Bakanlığına bırakılmıştır. 

Odaların tüzelkişiliği haiz okluğuna göre, faaliyet hudutları diğer odaların hudutlariyle mahdut 
olmak lâzım gelirse de il merkezinde veya bir ilçede açılan odanın faaliyet hududunun önceden çizil
mesi, husule gelecek salâhiyet anlaşmazlıklarını önlemek bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Bu tajrin yapılırken odanın bulunduğu bölgenin ticari ve iktisadi durumunun gözönüne alınması 
gerektiğinden odaların faaliyet hudutlarının tayininde Ticaret Bakanlığı daha salahiyetli bulunmuş 
ve maddenin üçüncü fıkrasiyle bu yetki Bakanlığa verilmiştir. 

Borsaların faaliyetleri, alış verişlerin temerküz ettiği şdhir içine inhisar ettiği cihetle bunların 
faaliyet hudutlarının da belediye hududu olarak tâyini uygun görülmüş ve maddenin dördüncü 
fıkrasiyle bu husus tesbit edilmiştir. 

Üçüncü madde: Odaların görevleri tâyin olunmuştur. 
Dördüncü madde: Borsaların görevleri gösterilmiştir. 
Beşinci madde: Tüzelkişiliği haiz olan oda ve Borsaları kimlerin temsil edeceği ve hangi imzala

rın ilzam edeceği, bunlara vücut veren mevzuatta yer alması gerektiğinden tasarının beşinci madde
sinde bu hususlara yer verilmiştir. 

Altıncı madde: Kamu kurumlarının ne gibi işlerle iştigal edeceklerinin, yetkilerinin ve ehliyet
lerinin mevzuatta gösterilmesi ve mevzuatta bulunmıyan hususların bu müesseseler tarafından yapıl
ması tabiî bulunduğundan kamu kurumları oldukları kabul edilen Oda ve Borsaların da ehliyetle
rinin tesbiti lüzumlu görülmüş ve tasarının altıncı maddesinde ehliyetleri gösterilmiştir. 

Yedinci madde : Odaların, mahallî tacir ile sanayiciye hizmet yapan kurumlar olmaları do-
layısiyle bir mahalde oda tesis edilememesi halinde o mahaldeki tacirleri odaların hizmetlerinden 
mahrum bırakmamak maksadiyle mevcut odalara bölgeleri içinde ajanlık açmak yetkisinin ve
rilmesi faydalı bulunmuştur. . 

Ajanlık açılması halinde muamelâtının mahallî tacirlerden seçilecek bir kimse veya Odaca 
görevlendirilecek bir memur tarafından yürütülmesi ve ajanlıkların faaliyet bölgesinin görev ve 
yetkilerinin Oda meclisince' tâyini hüküm altına alınmıştır. 

Borsaların faaliyet bölgeleri belediye hududiyle çevrelenmiş bulunduğundan bu kadar dar bir 
saha içinde bunlar tarafından ajanlık açılması düşünülmemiştir. 

Sekizinci madde : Tacir sıfatını haiz gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri ve fabrikalar 
ve Devletin, özel İdarelerin ve belediyelerin sermayeleriyle kurulmuş veya bunların iştirakleri 
olan tüzel kişiliği haiz, kanun veya sözleşme ilemüesses kurumlarla şubeleri bulundukları yerin 
ticaret ve sanayi odalarına veya ajanlıklarına kayda tâbi tutulmuştur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, şube tâbiri tarif olunmuş ve bir teşkilin şube olarak kabul edi
lebilmesi için: 

a) Müstakil sermayesi veya müstakil muhasebesi olmak, 
b) Kendi nam ve hesabına ticari muamelelerde bulunmak, 
şartlarının veya bunlardan birisinin mevcudiyeti kâfi görülmüştür. 
Ticaret borsalarına dâhil maddelerin alım veya satımiy4e uğraşanlar tacir olmaları dolayısiyle 

ticaret ve sanayi odalarına kaydedilmekle beraber, ayrıca, ticaret borsalarına da kayıt zorunda 
bulundukları maddenin dördüncü fıkrasında yer almıştır. 

Oda ve borsalara kayıt zorunda oldukları halde bu mecburiyete riayet etmiyenlerin kayıt
larının oda ve borsalarea re'sen yapılarak ilgililere tebliğ edilmesi maddenin beşinci fıkrasiyle 
sağlanmıştır. 
3 oda ve borsalara kayıtlı olanların ticari durumlarında, Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı ge
reken, bir değişiklik vukua geldiği takdirde bu değişikliğin vukuundan itibaren bir ay içinde 

a ve Borsalara bildirilmesi mecburiyeti maddenin altıncı fıkrasında gösterilmiştir. 
Dokuzuncu madde : Oda ve Borsaların bütçeleriyle muhasebe kayıtlarının aynı usuller dâhi-

ve bir tipe uygun olarak tesbiti sağlanmıştır. 
Ajanlıkların gelir ve giderleri bağlı oldukları odalara ait olmakla beraber bunların da malî 
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durumlarının bir bütçe ile tesbiti uygun görülmüştür. 

Ve nihayet, bütçeler dâhilinde ne suretle sarfiyat yapılabileceği gösterilmiştir. 
Onuncu madde : Oda ve borsaların idare uzuvları tesbit olunmuştur. Uzuvlara seçileceklerde 

aranacak vasıflar ve seçim usulleri maddenin ikinci fıkrasiyle tüzüğe bırakılmıştır. 
On birinci madde : Meslek kurulları, her meslek grupunca, tüzükte gösterilecek esaslara göre, 

seçilecek en az beş en çok yedi kişi olarak tesbit olunmuştur. Bu hükme göre Oda ve borsalarda 
ticaret ve sanatın çeşidine nazaran mütaaddit meslek grupu ve dolayısiyle meslek kurulu olabi
lecektir. Bunların adedlerinin tahdidinde bir fayda mülâhaza edilmemiştir. 

Meslek kurulu üyeliğinin zevali halinde açılan üyeliğe yeni bir seçime mahal kalmadan üye 
alınması sağlanmak üzere her meslek kurulu üyeliği adedince de yedek seçilmesi mecburiyeti 
maddede yer almıştır. 

TTer meslek kurulu kendi arasından bir başkan ve başkanın gaybubetinde kurulu idare et
mek üzere bir başkanvekili seçmesi maddenin ikinci fıkrasında ifade olunmuştur. 

On ikinci madde : Meslek kurullarının görevleri gösterilmiştir. 
On üçüncü madde : Oda meclislerinin ithalâtçı, ihracatçı ve sanayicileri ih'tiva eden meslek 

kurullarından üçer ve diğer meslek kurullarından tüzükte gösterilecek iktisadi önemlerine göre 
ikişer veya birer kişiden ibaret olması hususunda kabul olunan hükümle oda meclislerinin teşek
kül tarzlarında dnha geniş ticari muamelelere sahip olan bellibaşlı ticaret şubelerinin temsillerine 
önem verilmiştir. 

Borsa meclislerinde böyle bir tefrika lüzum görülmediğinden meslek kurullarında seçilecek 
iki kişi ile borsa meclislerinin teşkili maddenin ikinci fıkrasında yer almıştır. 

Oda veya borsa meclisi üyeliklerinin zevali halinde bunların yerlerini doldurmak maksadıyla 
her meslek kurulunca seçilen asıl üye miktarı kadar da yedek üye seçilmesi maddenin üçüncü fık
rasında kabul edilmiştir. 

Oda ve borsa meclislerinin muayyen bir müddet vazife gördükten sonra yenilenmesi, bu teşek
külleri muayyen şahislarm idareleri altında kalmaktan kurtarmak maksadiyle lüzumlu görülmüş 
ve meclislerin süreleri maddenin dördüncü fıkrasiyle üç yıl olarak tesbit olunmuştur. 

Meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için bir başkan ve bir başkanvekili seçmesi maddenin 
beşinci fıkrasında yer almıştır. 

On dördüncü madde : Oda ve borsa meclislerinin görevleri tesbit olunmuştur. Meclis kendisine 
tahmil olunan görevlere nazaran yönetim kurullarının murakıbı ve binnetice oda ve borsa mua
melâtının yürütülmesinde yetkili en yüksek merci olarak mütalâa olunmuştur. 

Onbeşinci madde: Oda ve borsa yönetim kurullarının, kendilerine verilen işlerin çokluğu göz 
önüne alınarak en çok on bir ve en az beş kişiden teşekkül etmeleri ve meclisin kendi aralarından 
yönetim kurulu üyelerini bir yıl içinde seçmesi kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulları başkan ve başkan vekillerinin kurul tarafından seçilmesi de uygun mütalâa 
edilmiştir. 

On altıncı madde: Oda ve borsa yönetim kurullarının görevleri gösterilmiştir. Bu hükme göre 
yönetim kurulları oda ve borsaların icra organları olarak mütalâa edilmiş ve yaptıkları işler 
hakkında bazen işin ifasından önce ve bazen de yıl sonunda meclise hesap vermek zorunda 
bırakılmışlardır. 

On yedinci madde: Oda ve borsa muamelelerinin daha süratle ifası sağlanmak üzere yö
netim kurullarının görev ve yetkilerinden bâzılarının kurul üyelerinden birine veya genel kâ
tibe devri lüzumlu görülmüştür. 

On sekizinci madde: Oda ve borsa uzuvlarının toplantıları tesbit olunmuştur. Uzuvların mu
ayyen zamanlarda toplanmaları hususunda*kabul olunan hükümlerin birçok sebeplerle tatbik 
edilmemesi dolayısiyle bu tasarıda uzuvlara muayyen bir süre içinde muayyen toplantı yapmaları 
mecburiyeti tahmil edilmiş olmakla beraber bu toplantı adedleri dışında uzuvların her zaman 
toplanmalarımda mümkün kılınmıştır. 

Toplantılara iştirak etmiyenler hakkında tatbik olunacak muameleler tasarının onuncu mad-
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desindeki «Uzuvlara seçileceklerde aranılacak vasıflar ve seçim usulleri tüzükte gösterilir.» hük
miyle tüzüğe bırakılmıştır. 

On dokuzuncu madde: Oda ve borsa muamelelerinin mesul bir kimse tarafından tedviri, mua
melelerin mevzuat dâhilinde yürütülmesini sağlamak bakımından lüzumlu görülmüş ve bu mak
satla oda veya borsa genel kâtipleri on dokuzuncu maddede yer almıştır. 

Genel kâtiplerin yönetim kurulları tarafından tâyinleri kabul olunduğundan yünetim kurul
larına karşı mesul olmaları oda ve borsalar memur ve hizmetlilerinin âmiri bulunmaları dolayı-
siyle de memur ve hizmetlilerin emirleri Genel Kâtipten almaları tabiî bulunmuştur. 

Yirminci madde : Borsalarda numune veya tanınmış tipler üzerine alım veya satım yapılması 
esası vaz'edilmekle beraber, misliyetten olan veya mahallî ihtiyaçları karşılıyan maddelerle canlı 
hayvanların Borsalarda muamele görecek maddeler arasına alınmaları da uygun bulunmuştur. 

Yirmi birinci madde : Bâzı bölgelerin zirai durumları bakımından mahdut miktarda istihsa-
lâtı olduğu ve bu çeşit istihsalâtm bellibaşlı ihraç maddelerinden bulunduğu göz önüne alına
rak, bu gibi maddeler için borsa kurulması lüzumlu görüldüğü hallerde buna imkân verilmesi 
yirminci maddeyle sağlanmıştır. Bu hükme göre, Trabzon, Giresun ve Ordu'da fındık borsaları 
Konya, Adana ve Uzunköprü'de hububat borsaları açılabilecektir. 

Bir veya birkaç madde üzerine çalışan borsalarda meslek kurulları olamıyacağmdan meclisin 
borsalara kayıtlı olanlar tarafından seçilmesi ve meslek kurulları görevlerinin meclis veya mec
lisçe seçilecek komisyonlar tarafından görülmesi derpiş edilmiş ve bu hususların tesbiti tüzüğe 
bırakılmıştır. 

.x Yirmi ikinci madde : Hangi maddelerin ve ne kadar miktarının Borsada muamele göreceği ve 
bunların ne suretle tesbit edileceği yirmi ikinci maddede gösterilmiştir. 

Borsaya tâbi maddelerin borsalarda alınıp satılmalarını sağlamak maksadiyle borsaya tâbi 
maddelerin borsaların faaliyet bölgeleri içinde Borsa yerinin dışında alınıp satılmaları madde
nin ikinci fıkrasiyle yasak edilmiştir. Bâzı maddelerin borsaya tâbi olmakla beraber borsa ye
rinde satılmalarının mahallî icaplara göre mümkün olamadığı tatbikattan anlaşılmıştır. Bu hal 
bugünkü mevzuata göre cezai takibatı gerektirmektedir, tşte mevzuata ve tatbikata uygun bir şe
kil verilmek maksadiyle maddenin üçüncü fıkrasında borsa meclislerince alınacak istisnai karar
ları gereğince bâzı maddelerin Borsa yerinin dışında alınıp satılmaları, aynı günde Borsaya tescil 
ettirilmeleri şartiyle, kabul edilmiştir. 

Bu yolda alınacak istisna kararlarının Borsa muamelâtını ihlâl edecek mahiyet almasını önle
mek maksadiyle de maddenin dördüncü fıkrasında bu gibi istisna kararlarını kısmen veya tama
men geçici veya daimî olarak yürürlükten kaldırmak hususunda Ticaret Bakanlığına yetki veril
miştir. 

Bâzı muamelelerin tacirler arasında mektuplaşma veya telefonla anlaşma suretiyle yapılagel-
diği ve bu sebeple alım ve satımların Borsalarda yapılamadığı görüldüğünden bu gibi muamelele
rin Borsalardan geçirilip geçirilmemesi maddenin beşinci fıkrasiyle alıcı veya satıcının ihtiyarına 
bırakılmıştır. 

Yirmi üçüncü madde: Borsalarda alım veya satımları bir nizam altına almak, bu muamelelere 
tavassut edecekleri tâyin etmekle mümkün görüldüğünden yirmi üçüncü maddeyle Borsa Ajanları 
ihdas olunmuştur. Bu Ajanların kendi nam ve hesaplarına muamele yapmalarını aracılık edecekleri 
muamelelerde şahsi menfaatlerini gütmelerini Önlemek lüzumlu görülmüş ve maddeye bunu önle
yici hüküm konulmuştur. 

Borsaya kayıtlı tacirlerin bizzat alım veya satım yapmaları da maddenin ikinci fıkrasiyle müm
kün kılınmıştır. 

Borsa Ajanlarının görev ve hakları, riayet edecekleri kaideler, tâbi olacakları şartlar ve haiz 
olacakları vasıflar, günün icaplarına göre daima değişebileceğinden, maddenin üçüncü fıkrasiyle 
tüzüğe bırakılmıştır. Borsa Ajanlarının Borsaların aylıklı memuru olarak çalışmaları mahzurlu 
görüldüğünden, aracılık ettikleri muamelâtın alış veya satış bedeli üzerinden Borsa Yönetim Kuru- / 
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kınca teklif ve birlikçe tasdik olunacak nispete göre ve en çok % 1,5 a kadar ücret almaları mad
denin dördüncü fıkrasında tesbit edilmiştir. 

Yirmi dördüncü madde : Borsalardaki alım veya satım usulleri Meclislerce ihzar ve Birlikçe tas
dik olunacak yönetmeliklere bırakılmıştır. 

Borsaya tâbi maddeler üzerine yapılan vadeli satışların Borsalarea ne snretle tescil olunacağı
nın tüzükte gösterilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Yirmi beşinci madde : Oda ve Borsaların gelirleri tesbit olunmuştur. 
Yirmi altıncı madde : Bu maddenin birinci fıkrasında Oda ve Borsalara kayıt edileceklerden tü

zükte tesbit edilecek derecelerine göre alınacak ücrete kayıt ücreti ve kayıtlı olanlardan her yıl 
alınacak ücrete de yıllık aidat denilmiş ve bunların miktarları bir tarifeyle tesbit olunmuştur. 

Fevkalâde dereceye girenlerden sermayelerinin binde birinden ve her halde beş bin liradan çok 
kayıt ücreti veya yıllık aidat alınmaması maddenin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır. 

Derecelerini durumlarına uygun görmiyenlere maddenin üçüncü fıkrasiyle Meclis ve Birliğe 
karşı itiraz hakkı tanınmıştır. 

Yirmi yedinci madde : Oda ve Borsaların gelirleri arasında bulunan munzam aidatın Kazanç 
Vergisi asıllarının •% 2 sini geçmemek üzere tesbit olunacak nispet üzerinden tahsili bu maddenin 
birinci fıkrasında derpiş edilmiş ve ancak asgari mükellefiyet esası üzerinden Kazanç Vergisi 
ödeyenlerden munzam aidat alınmaması da fıkrada yer almıştır. Diğer taraftan fevkalâde derece
ye girenlerin munzam aidatlarının yıllık aidatlarını geçmesi, bu müesseselerden alman munzam 
aidat miktarının yüz bin liraya yakın bir miktara çıkması önlenmiştir. 

Kazanç Vergisine tâbi olmıyan veya bu vergiden muaf olup Oda veya Borsalara kayıtlı bulu
nan gerçek veya tüzel kişilerin munzam aidatları yıllık aidatlarının % 10 u olması maddenin ikin
ci fıkrasiyle kabul edilmiştir. Oda ve Borsaya kayıtlı olan tacirleri yalnız Odalara kayıtlı olanlar
dan farklı munzam aidat ödemeye mecbur etmemek maksadiyle maddenin üçüncü fıkrasında bu 
gibilere munzam aidatlarını Oda veya Borsaya ödemekte hıyar hakkı verilmiş ve munzam aidat 
tahsil etmemiş olan oda veya borsa ikinci bir munzam aidat istemekten menedilmistir. 

Maddenin dördüncü fıkrasiyle mütaaddit şubeleri olan tacir veya müesseselerin merkez ve şu
belerine ait munzam aidatlarını merkez ve şubelerinin bulundukları ticaret ve sanayi odalariyle 
ticaret borsalarına ödemeleri mümkün kılınmıştır. 

Bu suretle merkezin bulunduğu yerdeki ticaret ve sanayi odalariyle ticaret borsalarının şube
lerin bulundukları yerlerdeki Oda ve borsaların munzam aidatlarını tahsil etmeleri önlenmiş
tir. 

Yirmi sekizinci madde : Ne gibi hizmetler karşılığında ücret alınacağı ile hangi vesikalardan 
bedel alınacağı hususları tüzüğe bırakılmış ve ücret ve bedel miktarlarının yönetim kurulların
ca teklif ve meclislerce onanacak tarifelerle tesbiti bu maddeyle hüküm altına alınmıştır. 

Yirmi dokuzuncu madde : Oda ve borsalar tarafından kurulacak birliğin bu kanunla ifa 
edeceği hizmetler dolayısiyle yapacağı masraflara karşılık olmak üzere her oda ve borsanın her 
yıl tahakkuk eden bütçelerinin % 10 nu fon olarak Ticaret Bakanlığının göstereceği bir banka
ya birlik adına yatırılması mecburiyeti bu maddenin birinci fıkrasında kabul edilmiştir. 

Fonlar birlik adına bankaya yatırmakla beraber birliğin bu fonlar üzerindeki tasarruf hak
kı yıllık bütçesi miktariyle tahdit olunmuş ve bunun dışında kalan miktardan sarfiyat yapıl
ması maddenin ikinci fıkrasiyle Ticaret Bakanlığının yazılı iznine bağlanmıştır. 

Bu suretle fon olarak bankaya yatırılan paralardan Ticaret Bakanlığınca takdir edilecek lü
zum ve zarurete göre oda ve borsaların faydalanmalarına imkân verilmiştir. 

Otuzuncu madde : Oda ve borsaların uzuvlarının Ticaret Bakanlığınca doğrudan doğruya fes
hedilmesi için Bakanlığın bu hususta asliye ticaret mahkemesinden karar alması lüzumlu görül
müştür. Ancak Bakanlığın oda veya borsa meclislerinin üçte ikisinin yazılı taleplerini haklı bul
duğu takdirde her hangi bir uzuvu veya uzuvları feshedebilmesi de yerinde bulunmuştur. 

Otuz birinci madde: Oda veya borsalara kayıtlı üyelerin % 50 sinin talebi üzerine maclisle-
rin dörtte üç ekseriyetle lağıv kararı almaları mümkün kılınmıştır. 
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Müzakere nisabının elde edilememesi halinde keyfiyetin birlikçe karara bağlanması, kayıtlı ta

cirlerden lağıv talebinde bulunan % 50 sinin hakkının korunması maksadiyle uygun bulunmuş 
ve birlik lağva veya devama karar yermekte serbest bırakılmıştır. 

Lağva karar verilen oda veya borsanın. Ticaret Kanununun Anonim Ortaklıkların tasfiye
leri hakkındaki hükümleri dairesinde tasfiye edilmeleri ve bu suretle elde edilecek, nakdin oda ve a r 
saların görevlerinin ifası maksadına sarfedilmek üzere birlik emrine Ticaret Bakanlığının göste
receği bir bankaya tevdii maddede yer almıştır. 

Otuz ikinci madde: Oda ve borsaların inkişaf ve tekâmüllerini sağlamak maksadiyle birlik 
vücuda getirmeleri bu madde ile mümkün kılınmıştır. Birliğin dünya iktisat ve ticaretiyle ya
kından ilgilenmesi bakımından merkezinin ticari faaliyetlerimizin tekasüf ettiği İstanbul'da ol
ması da kabul edilmiştir. 

Otuz üçüncü madde: Birliğin görevleri bu maddede tesbit edilmiştir. Bu maddeye göre Birlik, 
oda ve borsaları memleket içinde ve dışında temsil etmek, oda ve borsalar üzerinde nâzındık yap
makla görevlidir. 

Otuz dördüncü madde: Birliğin uzuvları gösterilmiştir. 
Otuz beşinci madde: Birlik genel kurulunun, oda ve borsa meclisleri tarafından teşkil edile

ceği tespit edilmiştir. 
Genel kurulun en az yılda iki defa Ankara'da toplanması maddede yer almıştır. 
Otuz altıncı madde: Genel kurulun görevleri tespit edilmiştir. 
Otuz yedinci madde: Birlik yönetim kurulu birlik genel kurulu tarafından seçilecek dokuz 

kişi olarak kabul edilmiştir. 
Yönetim kurulunun en az üç ayda iki defa toplanması uygun görülmüştür. Ancak lüzumu ha

linde başkana her zaman toplantı yapmak yetkisi verilmiştir. 
Otuz sekizinci madde : Yönetim Kurulunun görevleri gösterilmiştir. 
Otuz dokuzuncu madde : Birlik muamelâtının uzuvlar tarafından alınacak kararlar dâhilinde 

yürütülmesi yönetim kurulunca tâyin olunacak bir genel kâtibe verilmiştir. Genel kâtip bu su
retle birlik memur ve hizmetlilerinin âmiri olduğu gibi yönetim kuruluna karşı da sorumlu ad
dedilmiştir. 

Kırkıncı madde : Oda ve borsalar tarafından alman kararlara riayet etmiyenler hakkında di
siplin cezaları verilmesi mümkün kılınmıştır. Oda veya borsalardan çıkarma gibi ağır bir müeyyi
denin tatbiki Ticaret Bakanlığının tasvibine bağlanmıştır. Bu suretle, bu yolda alınan kararların 
tarafsız bir merci tarafından incelenmesi sağlanmıştır. 

Kırk birinci madde : Oda ve borsalar hakkında kararlar almak yetkisini haiz bulunan birliğin 
kararlarına riayet etmiyen oda ve borsalar hakkında da lağıv ve tasfiye voliyle takibat yapılma
sı birlik kararlarının infazını sağlamak maksadiyle uygun görülmüştür. 

Kırk ikinci madde : Oda ve borsalara kayıt zorunda olup da işe başladıkları tarihten itibaren 
bir ay içinde kayıt olnnyanlardan veya kayıtları oda ve borsalarca. re'sen yapılanlardan tebligat 
tarihinden itibaren bir ay içinde kayıt ücretlerini ödemiyenlerden veya yıllık aidatlarını Mart so
nuna kadar tediye etmiyenlerden vermeye mecbur oldukları kayıt ücretiyle yıllık aidatın iki mis
line kadar artırılarak tahsili, hususunda yönetim kurullarına yetki verilmiştir. Bu ödememenin 
makbul bir mazerete dayanması halinde misil zammının alınıp alınmaması hususunda yönetim ku
rulları serbest bırakılmıştır. 

Borsaya tâbi maddelerin borsa yerinin dışında satılması veya. borsaya gününde tescili mecbu
ri bulunan satışların tescil ettirilmemeleri hallerinde, tescil ücretinin iki misil olarak tahsili mad
denin ikinci fıkrasında derpiş edilmiştir. Bu suretle artırılan tescil ücretinin tahsilini kolaylaş
tırmak ve müeyyideye tatbik imkânını vermek maksadiyle alıcı veya satıcıdan lahsili uygun gö
rülmüştür. 

Borsalarda alım ve satımlar n borsa ajanları tarafından yapılması kabul edilmiş ve borsa ajan
ları olmıyanların aracılık yapmaları menolunmuştur. Maddenin üçüncü fıkrasiyle borsa ajanı ol-
mıyan.lardan aracılık yapanlar için müeyyide vaz'edilmiştir. 

( S. Sayısı : o ) 
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Bu hükme göre alınacak misil zamlarının muamele ile ilgili aracı, satıcı veya alıcıdan tahsili 

hususunda borsalara hıyar hakkı tanınması suretiyle borsa ajanı olmıyanların aracılıklarının alıcı 
veya satıcı tarafından kabul edilmesinin önlenmesi düşünülmüştür. 

Kırküçüncü madde : Oda veya borsalara, mevzuata uygun olarak aldıkları kararlara riayet et-
miyenler hakkında disiplin cezalarından başka para cezası vermeleri yetkisi verilmiştir. 100 lira
dan yukarı olan para cezaları için. ilgiliye mahallî ticaret mahkemesine müracaat hakkı tanınmış
tır. 

Kırk dördüncü madde : Oda veya borsalarca paraya mütaallik alınan kararları İcra ve İflâs 
Kanununun 38 nci maddesinde yazılı vesikalar addolunmuş ve infazı, icra dairelerinin görevlerine 
eklenmiştir. Bu suretle icra organı olmıyan bu teşkilâtın kararlarının süratle infazı sağlanmış
tır. 

Kırk beşinci madde : Yurt içinde yabancılar tarafından kurulan ticaret odadan, Demekler Ka
nununa tâbi olmakla beraber bunların memleketimiz ticaret ve iktisadiyatı ile yakından ilgili olmar 
lan dolayısiyle alacakları kararların önemi göz önünde tutularak bu gibi teşekküllerin kurulmala
rı Ticaret Bakanlığının iznine bağlanmıştır. 

Eğer bu yabancıların tâbi oldukları Devlet Kanunlannda, vatandaşlarımız tarafından Ticaret 
odası kurulması menedilmiş ise veya odanın kuruluşu memleketimizle yabaneı memleket arasındaki 
ticaret münasebatının devam ve inkişafından başka bir maksada matuf ise böyle bir odanın memleke
timizde kurulması uygun görülmemiştir. 

Kırk altıncı madde : Yurt dışında vatandaşlarımız tarafından kurulan ticaret odalarının Tica
ret Bakanlığınca bâzı kayıtlarla tanınması, odanın bulunduğu memleket ile memleketimiz arasında
ki ticaret münasebetlerinin gelişmesine yardım etmesi bakımından lüzumlu göırülmüştür. 

Kırk yedinci madde : Oda ve borsalarla birlik ve memleketimizdeki yabancı veya Türk - Ya
bancı ticaret odalarının, Ticaret Bakanlığının teftiş ve murakabesine bağlanması, bunların mev
zuata uygun hareket edip etmediklerini araştırmak bakımından lüzumlu ve faydalı bulunmuştur. 

Bununla beraber bu teftiş ve murakabe yabancı veya Türk - Yabancı odalannın Dernekler 
Kanununa göre teftiş ve murakabelerine mâni görülmemiştir. 

Kırk sekizinei madde : Kamu kurumu olarak vasıflandırılan ve kendilerine tevdi olunan gö
revler bakımından genel menfaatleri sağlamak durumunda bulunan oda, borsa ve birlik organ
larına dâhil olanlarla bunların memur ve hizmetlilerinden muayyen suçları işleyen
ler hakkında daha süratli ve daha ağır cezaların tatbiki lüzumlu görülmüştür. 

Kırk dokuzuncu madde : Genel menfaatlere uygun faaliyetlerde bulunan oda, borsa ve birli
ğin istiyeeekleri malûmatı kolaylıkla elde etmeleri, görevlerinin ifasını sağlamak maksadiyle lü
zumlu görülmüş ve resmî daire ve müesseselerle Devlet ekonomi kurumlarına ve hususi şahıs 
ve müesseselere bunlar tarafından istenecek bilgileri vermeleri mecburiyeti tahmil olunmuştur. 

Ellinci madde : Memleket iktisat ve ticareti üzerinde önemli kararlar almak zorunda olan oda 
ve borsaların bulundukları yerlerdeki ticari durumu yakından takip etmeleri ve bu konuda her 
çeşit malûmata sahip bulunmaları lüzumlu görülmüş ve bu sebeple iflâs ve konkordato karar
larının oda ve borsalara bildirilmesi mecburiyeti vaz'olunmuştur. 

Elli birinci madde : Oda ve borsalara, memleket içinde veya dışında fahrî ve muhabir üye 
seçmeleri yetkisi verilmiştir. 

Elli ikinci madde : Oda ve borsaların iç teşkilâtlarının ve bu teşkilâtta çalışacakların görev 
ve yetkilerinin bir yönetmelikle tesbiti faydalı bulunmuştur. 

Elli üçüncü madde: Oda memur ve müstahdemlerinin tâyin, terfi, nakil ve işten çıkarılmaları
nın bir usule bağlanması, bu teşekküllerde çalışacakların haklarının korunması suretiyle görevle
rinin teminat altına alınması lüzumlu görülmüştür. 

Elli dördüncü madde: Oda, borsa ve birlik birer kamu kurumu olmakla beraber her .birinin 
tacirlere ait oluşu göz önüne alınarak bu teşekküllerin barem kanunları hükümleri dışında bırakıl
maları zaruri bulunmuştur. 

Elli beşinci madde: Ticaret Kanununun tatbik sureti hakkındaki 866 sayılı Kanunun geçici 

( S. Sayısı : 3 ) 
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maddesi; ticaret sicili teşkilâtı kurulmıyan yerlerde bu işlerin mahallî ticaret odalarınca yapıl
masını âmir Olduğu gibi 0d«- bulunmiyan yerlerde bu İşlerin kimler tarafından tedvir edileceğine 
dair bir hüküm bulunmadığından bu cihetin bu tasarıda yer alması faydalı bulunmuş ve 655 sayılı 
Ticaret Odaları Kanununun ticaret odası bulunmiyan yerlerdeki esnafın sicilinin mahallî beledi
yelerince tutulmasına dair olan 4 ncü maddesinde faydalanılarak ticaret ve sanayi odası olmıyan 
yerlerde ticaret sicili işlerinin mahallî belediyelerince yapılması uygun görülmüştür. 

Elli altıncı madde: Ekonomi Bakanlığınca «Sanayi Kanunu» tasarısı hazırlanmış ve T. B. M. 
Meclisine sunulmuş bulunmaktadır. Bu tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde « sanayi odaları » 
teşkili mümkün olacaktır. 

Bu durum karşısında, sanayiciler hem ticaret ve sanayi odalarına ve hem de sanayi odalarına 
kayıt olunacaklar ve aynı zamanda bu iki müessese tarafından sanayiciler hakkında ayrı ayrı 
kararlar alınacaktır. 

Bu ikiliği önlemek maksadiyle sanayi odaları kurulan yerlerde sanayiciler hakkında sanayi 
kanunu hükümlerinin tatbiki zaruri görülmüştür. 

Elli yedinci madde: Ticaret ve sanayi odalariyle ticaret borsaları hakkında halen uygulan
makta bulunan mevcut mevzuat kaldırılmıştır. 

Elli sekizinci madde: Bu tasarı kanuniyet kesbettikten sonra ne suretle tatbik olunacağını gös
terir bir tüzük yapılması derpiş edilmiştir. 

Geçici birinci madde: Mevcut ticaret ve sanayi odalariyle ticaret borsalarının bu tasarıdaki 
hükümlere intibakları için Ankara, İstanbul ve îzmir gibi büyük şehirlerdeki teşekküllere bir 
ay ve diğerlerine bir yıl süre tâyin olunmuştur. 

Geçici ikinci madde: Memleket içindeki «yabancı veya Türk - yabancı» ticaret odalarına bu 
tasarıdaki hükümlere intibak edebilmek üzere bir yıllık süre verilmiştir. 

Memleket dışındaki Türk veya Türk - yabancı tacaret odalarını tanınmaları için muayyen bir 
süreye ihtiyaç bulunmamaktadır. Tanımak yetkisini haiz bulunan Ticaret Bakanlığının bu husus-
daki yetkisini her zaman kullanması mümkün g ülmüştür. 

Geçici üçüncü madde: Oda ve borsalar tarafından ayrılıp Ticaret Bakanlığı emrine yediemin 
bankaya yatırılan fonlrın bu tasarıya göre ayrılacak fonlarla bir muameleye tâbi tutulması sağ
lanmıştır. 

Elli dokuzuncu madde: Tasan kanuniyet kesbettikten sonra yürürlüğe gireceği tarih gösteril
miştir. 

Altmışıncı madde: Tasarı kanuniyet kesbettikten sonra Hükümet tarafından yürütülmesi ta
biî olmakla beraber hususi hükümleri dolayısiyle bilhassa ilgili dört bakanlığın kanunun tatbika
tına memur edilmesi faydalı bulunmuştur. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Ekonomi Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 12 . I . 1949 

Esas tfo. 1/444 
Karar No; 13 

Yüksek Başkanlığa 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlık
ça 30 . XI . 1948 tarihinde Yüksek Meclise su
nularak Komisyonumuza havale buyurudan, « Ti
caret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği » Kanunu tasarısı Ticaret Ba
kanı da hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

Hükümet teklifinde göz önünde tutulan esas
ları yerinde bulan Komisyonumuz, tasarıyı, aşa
ğıdaki bâzı değişikliklerle kabul etmiş bulun
maktadır : 

Madde 1 : Hükümet teklifinde « ve tesanü-
dü » tâbiri eklenmek suretiyle kurulacak oda 
veya borsaların, tacirlerin, meslekî ahlâkları 
yanında meslekî tesanütlerini de korumaları 
mümkün kılınmıştır. 

Madde 2 : Oda kurulmasını istiyecek ma
hallî tacirler için Hükümet teklifinde tesbit 
edilen % 70 nispeti fazla görüldüğünden bu 
miktar % 60 a indirilmiştir. 

Madde 3 : Bu maddenin (a) bendinde « ve 
tesanüdü » tâbiri eklenerek meslekî -ahlâk ile 
meslekî tesanüt birlikte yürütülmek istenilmiş
tir. 

Yine bu maddenin ikinci bölümünün (a) 
bendinde ifade değişikliği yapılmıştır. 

Madde 4 : Bu maddenin (e) bendinin başına 
« kendi işleriyle ilgili » ibaresi eklenmek sure
tiyle Ticaret Bakanlığınca borsalara devredile
bilecek görevlerin borsaların iştigal mevzula-
riyle alâkalı hususlar olması sağlanmak isten
miştir. 

Madde 5 : Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 6 : Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 7 : «Meclis» tâbiri «Oda meclisi» ola
rak düzeltilmek suretiyle maddeye vuzuh veril
miştir. 

Madde 8 : Oda ve borsalara kayıt olunacak
ları tesbit eden bu maddedeki «tacir» mefhumu
na sanayicinin de dâhil olduğu kabul edilmekle 

beraber, teşekkülün adının «Ticaret ve Sanayi 
Odası» olması göz önüne alınarak bu odalara sa
nayicilerin de kayıt olunacaklarının tavzihi fay
dalı görülmüş ve maddeye «ve sanayici» ibaresi 
eklenmiştir. 

Ayrıca, oda ve borsalara kayda tâbi tutulan 
müesseseler yanında «fabrikalar» da kayıt zo
runda bırakılmış ise de, bu fabrikaların kayda 
tâbi tutulan kimselere aidiyetlerini sağlamak 
üzere «fabrikalar» kelimesi «fabrikaları» hali
ne sokulmuştur. 

Madde 9 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 10 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 11 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 12 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 13 : Hükümet teklifinde oda ve bor
sa meclisleri için üç yıl olarak tesbit edilen süre 
fazla görüldüğünden iki yıla indirilmiştir. 

Madde 14 : (d) bendinden «Oda meclislerin
ce» tâbiri zait görüldüğünden çıkarılmış, (e) 
bendi daha vazıh vir hale konulmak maksadiyle 
iki bende bölünmüş ve ibra edilmemek suretiy
le mesuliyeti kabul olunan yönetim kurulu hak
kında takibata geçilmeyi sağlamak üzere (h) 
bendine «ve mesuliyeti görülenler hakkında 
takibata karar vermek» ibaresi eklenmiş ve vu
zuh verilmek maksadiyle (k) bendinde ifade 
değişikliği yapılmıştır. Ayrıca bentler, yeni şek
le göre harflendirilmiştir. 

Madde 15 : Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 16 : (d) bendinde, ihtar, tevbih ile 
para cezalarının istinat ettikleri maddelere atıf 
yapılması faydalı bulunmuştur, (f) bendinde 
«gösterilecek» kelimesi «gösterilen» olarak dü
zeltilmiştir. 

Madde 17 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Madde 18 : Uzuvların toplantı zamanlarını 

tâyin eden bu maddede, bu uzuvların oda ve 
borsalara aidiyetleri gösterilmek üzere madde
nin başına «Oda ve borsa» tâbiri eklenmiş, 
«Yönetim kurulu» «Yönetim kurulları» ve 
«Meclis» «Meclisler» haline sokulmuştur. 

Madde 19 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 20 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 21 : Maddenin başlığındaki «Az1» tâ
biri «Mahdutfr> olarak değiştirilmiştir. 

Madde 22 : Dördüncü fıkra üçüncü fıkraya 
ait olduğundan her iki fıkra birleştirilmiş ve 
beşinci fıkrada, vuzuh verilmek maksadiyle, ifa
de değişikliği yapılmıştır. 

Madde 23 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 24 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 25 : Bir tacir ticaret ve sanayi oda
sına kaydedildikten başka, borsaya tâbi madde
ler üzerine çalışıyorsa ayrıca bulunduğu yerin 
ticaret borsasına da kaydedileceğinden hem 
odaya ve hem de borsaya yıllık aidat vermek 
mecburiyetinde kalmaktadır. 

ö Borsalar tescil ettikleri muameleler için ay
rıca tescil ücreti aldıkları cihetle giderlerini 
bu Suretle sağladıkları gelirlerle karşılayabi
lirler. 

Bu durumu göz önüne alan komisyonumuz, 
borsaların ilk defa kaydedileceklerden kayıt 
ücreti almalarını ve ayrıca odalar gibi yıllık 
aidat almamalarını uygun görmüş ve maddeye 
bu maksadı sağlıyacak bir fıkra eklemiştir. 

Madde 26 : Yirmi beşinci maddeye mütena
zır olarak yeniden yazılmıştır. 

Madde 27 : Hükümet teklifinde, Kazanç 
Vergisi üzerinden alınması düşünülen mun
zam aidatın bu verginin kaldırılması karşı
sında matrahı kalmıyacağı göz önüne alınarak 
yıllık aidatın bir mislinden fazla olmamak 
üzere tesbiti uygun görülmüş ve madde bu esa
sa göre yeniden yazılmıştır. 

Madde 28 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 29 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 30 : Uzuvların fesihlerine karar al
dıktan sonra yeni uzuvlar teşekkül edinciye ka

dar geçecek müddet içinde oda veya borsa mua
melelerinin devamını sağlamak maksadiyle Hü
kümet teklifine « yeni uzuv teşekkül edinciye 
kadar eski uzuv görevine devam eder » hükmü 
eklenmiştir. 

Madde 31 : Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 32 : Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 33 : Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 34 : Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 35 : Maddenin son fıkrası birlik ge
nel kurulunun Ankara'da toplanması şeklinde 
bir inhisarı ifade ettiğinden, birlik genel kuru
lu toplantılarının lüzum ve ihtiyaca göre mem
leketin her yerinde toplanmasının mümkün kılın
ması isabetli görülmüş ve fıkraya « Ankara'da » 
yerine « Ticaret Bakanının tâyin edeceği yerde 
toplanır » hükmü eklenmiştir. 

Madde 36 : (d) bendi, icabında derhal ka
rar almayı lüzumlu kılacak bir iş olduğundan 
bu bent daha kolay toplanıp karar alması müm
kün bulunan yönetim kuruluna devredilmiştir. 

Madde 37 : Son fıkradaki « Toplanmak zo
rundadır » tâbiri « toplanır » şeklinde düzeltil
miştir. 

Madde 38 : (f, g, h, i) bentleri, tabiî görev
ler olmak dolayısiyle kanunda ifade edilmeleri
ne lüzum görülmediğinden maddeden çıkarılmış 
ve 36 ncı maddenin (d) bendi bu maddeye eklen
miştir. 

Ayrıca bentler yeni duruma göre harflendi-
rilmiştir. 

Madde 39 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 40 : Bölüm başlığındaki « misil zam
ları » tâbiri « para zamları » olarak değiştiril
miştir. 

Madde 41 : Hükümetin teklifi aynen, kabul 
edilmiştir. 

Madde 42 : Maddenin başlığındaki « misil 
zamları » tâbiri « para zamları » olarak değiş
tirilmiş ve son fıkra, borsa ajanı olmıyanlara 
ait bir cezanın alıcı veya satıcıdan alıımıası gibi 
uygun görülmiyen bir adaletsizliğe yol açtığın
dan maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 4!3 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Madde 44 : «Misil zamları ve para cezaları

nın» tâbiri «Para zamları ve cezalarının» şek
linde değiştirilmiştir. 

Madde 45 : (b) bendindeki «ana sözleşme» 
tâbiri, Dernekler Kanununa mütenazır olarak 
«tüzüklerinde» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 46 : Maddedeki «ana sözleşme» tâbi
ri, Dernekler Kanununa mütenazır olarak «tü
zük» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 47 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 48 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 49 : Oda ve borsalarca istenilecek 
malûmat, tacirlerin meslekî sırlarına kadar ge
niş tutulmaması maksadiyle maddeye «görevle
rinin ifası maksadiyle» tâbiri yerine «meslekî 
sırra taallûk etmemek üzere» tâbiri ikame edil
miştir. 

Madde 50 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Maddo ,51. : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde *52 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 53 : Memur ve müstahdemlerin tâ
yinlerine ait olan bu maddeye «Birlik» memur 
ve müstahdemleri de eklenmiştir. 

Madde 54 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 55 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 56 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 57 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 58 • Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 1 : Ankara, istanbul ve tzmir 
Ticaret, ve Sanayi Odalariyle Ticaret borsaları
nın intibakları için teshit edilen bir aylık süre 
az görüldüğünden iki aya. çıkarılmıştır. 

Geçici madde 2 : Hükümet tekilifi ayen ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 3 : Muayyen bir süre içinde1 

bu kanuna intibaka mecbur tutulan oda ve bor
salardan süresi içinde intibak etmiyenler için 
bir müeyyide kabulü lüzumlu görülmüş ve bu 
gibi oda veya borsaların münfesih addolunacak
ları muvakkat üçüncü madde olarak tasarıya ek
lenmiştir. 

Bu suretle münfesih sayılacak oda veya bor
salar hakkında bu kanunun 31 nci maddesinin 
son fıkrası ve yabancı veya Türk - Yabancı Ti
caret ve Sanayi Odaları hakkında da bunların 
tâbi oldukları Dernekler Kanunu hükümleri dâ
hilinde muamele yapılması tabiî bulunmuştur. 

Geçici madde 4 : Hükümet teklifinin geçici 
üçüncü maddesi, başlığı «fonlar ve yedekler» 
olarak düzeltilmek suretiyle geçici dördüncü 
madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

Madde 59 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 60 : Kanunun tatbikatını muayyen 
Bakanlıklara bırakmaktan ise Bakanlar Kurulu
na vermek daha uygun görülmüş ve madde bu 
şekilde düzeltilmiştir. 

Bu suretle düzenlenen Kanun tasarısı hava
lesi gereğince Ticaret Komisyonuna gönderil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ekonomi Komisyonu Başkanı Kâtip 

Giresun Zonguldak 
/ . Sabuncu N. Kromer 

Bursa Çorum Denizli 
A. M. Erhan J)r. N. Yücer C. Çalgüner 

Elâzığ Gümüşane 
M. Arpacı T. T üzün 

Gazianteb Gümüşane 
C. Alevli Ş. Sökmensüer 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
îzmir îzmir 

B. N. Anman L. B. Çeyrekbaşı 
imzada bulunamadı 

Kayseri Malatya Ordu 
Ö. Taşçıoğlu A. Taşangil M. Furtun 

Ordu Hatay 
A. H. Onat R. Yurdman 

imzada bulunamadı 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu - 31 . V . 1949 

Esas No. 1/444 
Karar No. 35 

Yüksek Başkanlığa 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lıkça 30 . XI . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunularak Ekonomi Komisyonu metni ile bera
ber komisyonumuza havale Duyurulan (Ticaret 
r e sanayi odaları, ticaret borsaları) ve (Tür
kiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliği) Kanunu tasarısı Ticaret ve Eko
nomi Bakanının ve mümessilinin huzuru ile 
muhtelif toplantılarda görüşüldü: 

İstanbul, Ankara ve îzmir Ticaret Odaları 
ve sanayicileri mümessilllerinin görüşleri ko
misyon huurunda dinlendi. 

Diğer birçok ticaret odalarının yazılı gö
rüşleri nazarı dikkate alındı. 

655 ve 4355 sayılı kanunların umumi esas
ları, bu esasların değiştirilmesini gerektiren 
âmiller hususunda komisyonumuz dikkatle 
durmuş ve Hükümetin bu hususta ileri sürdüğü 
görüşleri tasvip etmiştir. 

Ancak tasarının heyeti umumiyesinde mev-
zuubahis olan iki prensipte komisyonumuz, Hü
kümet görüşünden ayrılmış, bu bakımdan ta
sarıda gerekli değişiklikleri yapmıştır. 

1. Hükümet tasarısında sanayicilerin tacir
lerle aynı esaslar dâhilinde ve müşterek oda 
kurmaları esası düşünülmüştür, istanbul, An
kara, izmir scanayieilerinden mürekkep bir he
yet komisyonumuza müracaat ederek sanayici
lerin tacirlerden ayrı olarak oda ve birlik kur
maları prensipinin kabulünü istemişlerdir. 

Filhakika, sanayi yurdumuzda günden gü
ne inkişaf etmiş, bu sebeple sanayi erbabı ço
ğalmış ve bir odayı başlı başına idare edebile
cek keyfiyet ve kemmiyete yükselmiş bulun-
maktadır. 

Diğer taraftan sanayicilerin mevzu ve mese
leleriyle tacirlerin mevzu ve meseleleri değin
mektedir. Sanayicilerin ham madde, amele, 
gündelik, iş kanunu muvacehesinde hükümetle 
münasebetleri gibi birçok meseleleri tacirleri 
ilgilendirmemektedir. 

Hattâ bâzı ithalât ve ihracat rejimlerinde, 

fiyatların murakabe ve tahdit edilip edilmeme
sinde sanayici ile tacirlerin menfaatleri birbir
lerine zıt iki istikamet alması tabiî bulunmak
tadır. Bu sebeplerle komisyonumuz sanayici
lerin, tacirlerden ayrı olarak, yine bu kanun 
esasları dâhilinde Oda ve Birlik kurumlan 
prensipini uygun görmüş ve tasarıya gerekli 
hükümleri koymuş bulunmaktadır. 

2. Komisyonumuz hükümetten ikinci bir 
esasta ayrılmış bulunmaktadır. Hükümet tasa
rısının 8 nci bölümünde yurt içinde yabancı, 
Türk - Yabancı Ticaret Odalarının kurulmas1. 
esasları izah edilmektedir. 

Cereyan eden gayet uzun görüşmeler sonun
da komisyonumuz tasarı metninde bu bölümün 
bulunmasını yurt menfaatlerine aykırı bulmuş 
ve tasarıdan çıkarmıştır. 

Filhakika, bir âmme müessesesi olarak müta
lâa edilen Türk Ticaret Odaları kuruluşunu 
nizamlıyan kanun metni içinde yabancı Ticaret 
Odalarının kurulmasına ait hükümlerin yer 
almış bulunması, Türk Ticaret Odalarına tanı
nan hak ve yetkilerin yabancı-Ticaret Odaları
na da tanınması zehabını uyandırmaya müsait 
görülmüştür. 

Komisyonumuz böyle bir zehabın kapitüler 
iddiaların tehlikeli bir mebdei olabileceğini dü
şünmüş ve 8 nci kısmın tasarıdan tamamen çıka
rılmasına karar vermiştir. Ancak, Türk ticare
tinin- gelişmesi için yabancı tacirlerle Türk ta
cirlerinin elbirliği yapması da zaruret olarak 
kabul edilmiş, bu esası sağlamak üzere 51 nci 
madde konmuştur. 

Komisyonumuzca* düşünülen şekle göre. 
Türk - Yabancı, yabancı tacirlerin kuracaklar; 
teşekküller Oda olmıyaeak, ancak 3512 sayılı 
Kamun esasları dâhilinde teşekkül etmiş Der
nekler olacaktır. Bu derneklerin teşekkülü, 
3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 10 ncu mad
desi mucibince Bakanlar Kurulu kararına göre 
olacak ve tasarımızın 52 nci maddesi gereğince 
yalnız ticari faaliyetlerinden dolayı Ticaret ve 
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Ekonomi Bakanlığı tarafından teftiş ve mura
kabe edileceklerdir. Diğer bakımlardan İçişleri 
Bakanlığının murakabesine tâbi olacaklardır. 

Arzedilen bu iki esasta Hükümet ve Ekono
mi Komisyonu metninden ayrılan Komisyonu
muz maddelerde aşağıdaki tadilleri yapmış bu
lunmaktadır : 

Başlık : 
Hükümet tasarısında, tacirlerle sanayicilerin 

-aynı odada birleştirilmesi esasından hareket edi
lerek (Ticaret ve sanayi odaları, ticaret bor
saları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birlikleri) şeklinde yazılan 
başlık, sanayicilerin ayrı oda kurmaları esası 
kabul edildiği düşünülerek; (Ticaret odaları, 
sanayi odaları ve ticaret borsaları, ile Türkiye 
Ticaret odaları ve ticaret borsaları birlikleri 
ile sanayi odaları birlikleri) kurulmasına dair 
kanun tas-arısı şekline konmuştur. 

Birinci madde : Ekonomi Komisyonu metni 
kabul edilmiştir. 

İkinci madde : Komisyonumuz, odaların ku
rulabilmesi için o yerde mevcut tacirlerin % 70 
inin muracaati nispetini fazla görerek, % 60 ı 
daha uygun bulmuştur. 

Odaların kurulabilmesi, için, (Lüzumlu geli
ri sağlamak) taahhüdü kabili tatbik görülmiye-
rek madde metninden çıkarılmıştır. 

Üçüncü madde : Hükümet tasarısında: 
a fıkrasına « tesanüdü > kelimesi, c ve ç fık

ralarına « sanayie.» kelimesi ilâve edilmiş h fık
rasının a bendinde; kemiyetin tâyini için lâbo-
ratuvar tesisine lüzum olmıyacağı düşüncesiyle 
« kemiyet » kelimesi çıkarılmıştır. 

Dördüncü madde : Hükümet tasarısının b 
bendinde, tüccarlar arasındaki ihtilâf halinde 
odalarca yapılacak tahkimin ihtiyari olmasını 
Komisyonumuz doğru bulmamıştır. Bu tahkimin 
tüccarın ihtiyarına kalmadan sağlam esaslara da
yanan bir sistem olarak devamını uygun bulmuş 
ve metindeki « ihtiyari » kelimesi kaldırılmıştır. 

Beşinci madde : Hükümet metni olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

Altıncı madde : Odalar ve borsaların ehliye
tinin Meclis kararına istinadı uygun görülerek 
birinci satıra « Meclisleri karariyle » kelimeleri 
ilâve edilmiş, « bağışta » bulunmanın ta,tbikat-
ta bugüne kadar gösterdiği birçok aksaklıklar dü
şünülerek « bağış » kelimesi çıkarılmış ve yerine 

«.sosyal yardımlarda » kelimeleri ilâve edilmiş
tir, 

Yedinci madde : Hükümet metninin birinci 
fıkrasında küçük bir cümle tashihi yapılmıştır. 

İkinci fıkrada, oda ve borsa ajanlarının bir 
memur yasıtasiyle idaresini komisyonumuz uy
gun görmemiş, ajanlığın betahsis mahallî tacir 
veya sanayiciden birisine verilmesini tepin mak-
sadiyle tadilât yapmıştır. 

Sekizinci madde : Birinci fıkraya «sanayici» 
kelimesi ilâve edilmiştir. 

Dokuzuncu madde : «Birlikçe hazırlanacak» 
kelimeleri lüzumsuz görülmüştür. 

Onuncu madde : Tüzüğün «Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığınca» hazırlanacağı açıklanmıştır. 

On birinci madde : Meslek "kurulları için, 
diğer seçim sürelerine muvazi olmak üzere, (üç 
senelik süre) kabul edilmiştir. 

On ikinci madde : Hükümet metni kabul 
edilmiştir. 

On üçüncü madde : Oda meclisine dâhil üye 
adedinin azalmasında, çalışma ve toplanmayı 
sağlama bakımından, fayda düşünjilmekle bera
ber, meclis bünyesi içinde bütün zümrelerin mu
vazeneli şekilde temsil edilmelerini sağlamak 
için ithalâtçı, ihracatçı ve odaya katıldıkları 
takdirde sanayicilerin mümessil adedleri ikiye, 
diğer meslek zümreleri mümessillerinin adedleri 
birere indirilmiştir. 

On dördüncü madde : Muhtelif fıkralarda 
küçük tâdiller yapılmıştır. 

Hükümet tasarısının (k) fıkrasında borsa
ya tescil için üç gün müddet tanınmıştır. 

Ayrıca m ve n fıkraları ilâve edilerek yeni 
görevler verilmiştir. 

On beşinci madde : Oda yönetim kurulu, iş-
güc sahibi insanlardan teşekkül edeceği bir baş-
kanvekilinin her zaman bulunamıyacağı dikka
te alınarak icabında iki başkanvekili seçilmesi 
için meclise yetki tanınmıştır. 

On altıncı madde : Hükümetin f fıkrasına 
ticari kefaletleri tasdik yetkisi konmuştur. Di
ğer maddelerde küçük tadiller yapılmıştır. 

On yedinci madde : Hükümet metni aynen 
kabul edilmiştir. 

On sekizinci madde: Toplanmayı daha «k-
laştırıcı bir şekle konmuştur. 

On dokuzuncu madde: Yönetim kurulla- • 
rının lüzumu halinde birden fazla Genel Kâ
tip yardımcısı tâyin yetkisi Komisyonumuzca 
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da faydalı görülmüştür. Ancak bu yetkinin bâ
zı ölçülere bağlanması lüzumlu görülerek 
100 000 nüfustan fazla yerlerdeki odalar için 
genel kâtip yardımcısı tâyin edilebileceği zik
redilmiştir. 

Yirminci madde: Hükümet teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yirmi birinci madde: Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde: Üçüncü fıkrada borsa 
dışında yapılan alım ve satımların tescili için 
iki iş günlük bir müddet tanınması faydalı gö
rülmüştür. 

Son fıkrada, Hükümet teklifine aykırı ola
rak, tacirler arasında telefon veya yazışma ile 
yapılan alım satımların borsadan geçirilmesi 
mecburiyeti kabul edilmiştir. Ankara, İstanbul 
borsacılarından alman mütalâada, bu mecburi
yet kabul edilmediği takdirde borsaların ha
kiki vazifelerini yapamıyacakları, borsa vari
datının azalacağı, muamelelerin borsa dışına 
intikal edeceği ileri sürülmüş, Komisyonumuz
da bu görüşlere katılarak «Mecburiyet» hük
münü kabul etmiştir. 

Yirmi üçüncü madde: Bu maddenin son 
fıkrası şu suretle değiştirilmiştir: 

Muamele hacmi geniş olan borsalarda bor
sa ajanları aracılık yaptıkları muamele bedel
leri üzerinden nispî ücret almak suretiyle kâfi 
kazanç elde etmektedirler. İstanbul ve İzmir'
deki gibi mütekâmil ticaret borsalarında görü
len bu hale mukabil, henüz bu seviyeye erişe
memiş olan birtakım memleket ticaret borsa
larında ajanlığın borsaca ödenen aylık ücret 
mukabilinde gördürüldüğü de bir vakıa olarak 
göz önünde tutulmuş ve aylık maktu ücret mu
kabilinde ajanlık yapılmasına da imkân veril
miştir. Bu iki türlü ajanlık şekillerinden biri
nin ihtiyarına karar vermek borsa meclislerinin 
kararma ve birlik yönetim kurulunun tasdi-
kma bırakılmıştır. Aylık maktu ücret muka
bilinde borsa ajanlığı usulü kabul olunacak 
yerlerde borsaya mallarını getirenler doğru
dan doğruya satış yapmak yoluna gitmeyip 
ajanların aracılığı ile borsa muamelelerinin ya
pılmasını kabul etmeleri halinde bu1 aracılık 
ücreti borsa idaresince tahsil olunacaktır. 

Bu suretle alınacak aracılık ücretlerinin sene 
sonunda bu ajanlara verilen maktu ücret tuta-
ran4an faızla bir miktara baliğ olması halinde, 
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fazlasının o borsalara gelir kaydolması muvafık 
görülmüştür. 

Yinni dördüncü madde : Hükümet teklifi ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 

Yirmi beşinci madde : Bu madde tasarıya 
Komisyonumuz tarafından ilâve edilmiştir. Bu 
tasarı, oda ve borsaların Hükümet vesayetinden 
çıkarılarak tamamen serbest ve mesuliyetlerini 
müdrik olarak çalışabilmeleri esasına dayanmak
tadır. Ancak borsaların durumu ticaret oda
larına benzememektedir. Borsalar geniş müstah
sil kütlesinin ahnterinin son mansıbı olduğuna 
göre buralarda fiyatların tekevvünü ve muame
lelerin seyri daimî bir murakabeyi zaruri kılar. 
Filvaki yönetim kurulları borsalardaki muamele
leri daima kontrol edebilirlerse de, yönetim ku
rulları üyeleri tüccar olacakları cihetle borsa 
içindeki fiyat meselelerinde bitaraf bir unsur ola
rak mütalâa edilmiyebilir. Bu sebeple mu
rakabenin, bitaraf bir unsur olarak Hükü
met tarafından yapılması ve bu mak
satla Hükümetin borsalar nezdinde, ücreti bor
salar tarafından verilecek birer murakıp bulun
durması lüzumlu görülmüştür. 

Ancak bütün borsaların bütçeleri bu mura
kıbın ücretini de vermeye müsait olmıyacağı 
düşünülerek bu murakıpların şimdilik geliri 
50 000 liradan fazla, olan borsalar nezdine tâyin 
edilmesi prensipi kabul edilmiştir. Maamafih Hü
kümetin, kendi malî imkânlarını müsait gördüğü 
zaman bütün borsalarda birer murakıp bulun
durması Komisyonumuzun başlıca temennisi
dir. 

Yirmi altıncı madde: Hükümetin yirmi be
şinci maddesine iki fıkra ilâve edilmiştir. Bu su
retle borsalardaki alım satım tescil ücretiyle, m il
am el el reden alınan ajanlık ücretinden ajanlara 
verilen miktarın bakiyesinin iratlara alınması 
imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Yirmi yedinci madde : Hükümetin, yirmi al
tıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yirmi sekizinci madde : Hükümet tasarısında 
munzam aidat, Kazanç Vergisine istinat ettiril
miştir. Kazanç Vergisi kaldırılarak yerine Gelir 
Vergisi konulduğuna göre munzam aidatın bu 
esasa dayanması Komisyonumuzca zaruri görül
müştür. Bu sebeple munzam aidatın, üyelerin 
ödedikleri Gelir Vergisinin yalnız ticari muame
lelerine isabet eden kısmının en çok yüzde iki-
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si nispetinde tahakkuku düşünülmüş ve madde 
bu prensipe göre yazılmıştır. 

Hükümet tasarısının son fıkrası muhtelif 
şubeleri bulunan teşekküllerin munzam aidatı
nın sureti tahakkukunu tesbdt etmektedir. Bun
ların: ekserisi Kurumlar Vergisine tâbi olan te
şekküller olduğuna, Devlete ait olanların yüzde 
35. diğerleri yüzde 10 vereceğine göre bunların 
munzam aidatına mesnet olabilecek şekilde hep
sine- şâmily muayyen bir esas bulunamamıştır. 
Bu maksatla'şubelerin verecekleri munzam aida
tın, bulundukları; yerdeki odaya ödedikleri 
aidatın bİB misli olması katî prensipi konmuş 
bulunmaktadır 

Yirmi dokuzuncu madde: Hükümetin yirmi 
sekizinci maddesi olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Otuzuncu madde: Hükümet teklifi olduğu 
. gibi kabul edilmiştir. 

Otuz birinci madde: Ekonomi Komisyonu 
metni olduğu*gibi kabul edilmiştir. 

Otuz ikinci madde: Bu maddede lağıv ve tas
fiye için kayıtlı üyelerin yüzde 50 sinin müra
caatı Komisyonumuzca doğru görülmemiş, bu 
•nispet yüzde 60 a çıkarılmıştır. 

Lağıv ve tasfiyenin sebepleri ekseriya meclis 
ve yönetim kurullarının hattı hareketlerinden 
doğacağına ve bir teşekkülü lağıv ve tasfiyeye 
ancak onu kuran organın yetkili olabilmesi 
tabiî olduğuna göre, lağıv ve tasfiye yetkisi 
meclislere verilmemiş, odada kayıtlı bütün üye
lerin bir araya gelmesinden mürekkep bir top
luluğa bırakılmıştır. 

FilvuM bu topluluk, kanunun bütünü içinde 
bellibaşh bir hüviyet almamakla beraber, yalnız 
lağıv ve tasfiyenin bu topluluğa bırakılması 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bütün 
kayıtlı üyelerin toplanma ve dağılma şeklinin 
tesbiti Bakanlıkça tanzim edilecek bir tüzüğo 
bırakılmıştır. 

Otuz üçüncü madde: Sanayicilerin de ayrı 
oda kurabilecekleri esasına göre yazılmıştır. 

Hükümet tasarısının son fıkrasında birliğin 
merkezinin (İstanbul) olması düşünülmüştür. 
Bu mevzu Komisyonumuzda da geniş ölçüde 
münakaşa edilmiştir. 

Filvaki Türkiye'de ticari hareketin merkezi 
İstanbul olmakla beraber, 34 ncü maddedeki 
(Birliğin görevleri) birer birer incelenmiş ve 
birliğin galip vasfının, memleket ticaret ve eko
nomisinin umumi Devlet politikası ile ahenkli 
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şekilde yürümesine yardım edici bir teşekkül 
mahiyetinde oldlğu gömülmüştür. Bu bakımdan 
Devlet ile daimî temas halinde bulunmasf bir 
zaruret telâkki edilerek merkezin Ankara'da 
olması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Otuz dördüncü madde : Fıkralar az çok ta
dillerle kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının c fıkrası Türkiye'yi 
temsil hakkı ancak Devlete ait olduğu için, f 
fıkrası, teftiş hakkı Ticâret Bakanlığına bıra
kıldığı için kaldırılmıştır. 

Otuz beşinci madde :. Hükümetin otuz dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Otuz altıncı madde : Hükümetin otuz beşin
ci maddesi olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Otuz yedinci madde : b fıkrasında oda ve 
borsaları değil birliği temsil hakkı tanınmıştır. 

f fıkrası 32 nci maddeye muvazi olarak 
tadil edilmiştir. 

Otuz sekizinci madde : Hükümetin otuz ye
dinci maddesine bir muhasip üye seçilmesi ilâ
ve edilmiştir. 

Otuz dokuzuncu madde : Hükümetin otuz 
sekizinci maddesi fıkralarında küçük tadiller 
yapılmıştır, d fıkrası teftiş yetkisi Ticaret Ba 
kanlığına bırakıldığı için tayyedilmiştir. 

Kırkıncı madde : Hükümetin otuz dokuzun
cu maddesi olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Kırk birinci madde : Birliğin sarfiyatında 
yetkiyi tâyin eden madde ilâve edilmiştir. 

Kırk ikinci madde : Birliğin temsil ve ilza
mını tesbit eden madde ilâve edilmiştir. 

| Kırk üçüncü madde : Sanayicilerin ayrı oda 
I kurmalarını sağlamak üzere komisyonumuzca 

ilâve edilmiştir. 
Kırk dördüncü madde*. : Sanayi odaları ku

rulduktan sonra kayıt mecburiyetini tesbit et-
I mek üzere komisyonumuzca ilâve edilmiştir. 

Kırk beşinci madde : Komisyonumuzca ilâve 
edilmiştir. 

Kırk altıncı madde: (Hükümetin kırkınci 
maddesi) : 

Hükümet tasarısının üçüncü fıkrasında oda
lar ve borsa meclislerince verilen çıkarma ce-

i zasında nihai karar hakkı Ticaret*ve Ekonomi 
Bakanlığına bırakılmıştır. Komisyonumuz, Mec-

, lis kararlarına itiraz için 10 günü kâfi görmi-
I yerek bu süreyi 15 güne çıkarmakla beraber 
1 nihai karar hakkını Bakanlığa mahallî Ticaret 
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Mahkemesine bırakmayı uygun görmüş ve fık
rayı buna göre değiştirmiştir. 

Mahkeme tarafından verilen çıkarma ka
rarlarına riayet etmiyenler hakkında, kayıtlı 
bulunduğu odanın isteğiyle Ceza Kanunu mü
eyyidelerinin tatbiki uygun görülmüş ve son 
fıkra bu maksada göre yazılmıştır. 

Kırk yedinci madde: (Hükümetin kırk bi
rinci maddesi) 

Bu maddedeki Ticaret Bakanlığının nihai 
tasdik yetkisini Komisyonumuz uygun bulma
mış, birlik tarafından verilen lağıv ve tasfiye 
kararlarının lağvı istenilen odanın bulunduğu 
yerdeki Ticaret Mahkemesinin tasdikıyla ke
sinleşmesi prensipini daha uygun görmüş ve 
maddeyi bu şekilde tadil etmiştir. 

Kırk sekizinci madde: (Hükümetin kırk 
ikinci maddesi): 

Ekonomi Komisyonu değiştirmesi gibi mad
denin başlığındaki (misil zamları) tâbiri (pa
ra zamları) şekline konmuş, ikinci fıkrada bor
sa dışında satışına müsade edilen malların alım 
ve satımımn tescil ettirilmemesi hallerinde bu 
muameleye ait borsa ücretinin (teamüle göre) 
alıcı veya satıcıdan alınması tasrih edilmiştir. 
Bu tescil işi için bir mazeret fıkrası ilâve edil
miştir. 

Aracılık edenlerden alınacak cezanın yal
nız aracıdan alınması uygun görülerek Hükü
metin son fıkrası tay edilmiştir. 

Kırk dokuzuncu madde: Hükümetin kırk 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ellinci madde: (Hükümetin kırk dördüncü 
maddesi) 

Bu maddede (misil) kelimesi değiştirilmiş
tir. 

Elli birinci madde: Gerekçenin umumi esas
larında izah edilen sebeplerle Hükümetin 45 
ve 46 ncı maddeleri kaldırılmış ve yerine Ko
misyonumuzun bu, 51 nci maddesi konmuştur. 

Elli ikinci madde: (Hükümetin kırk yedin
ci maddesi) 

Bu madde Hükümetin teklifi gibi kabul 
edilmiş, ancak 3512 sayılı Kanun Türk - Ya
bancı derneklerinin umumi murakabesini içiş
leri Bakanlığına verdiğinden bu prensip zede-
lenmiyerek yalnız ticari faaliyetlerinin mura
kabesinin Ticaret ve Ekonomi Bakanlığınca 
yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş
tür. 

Elli üçüncü madde: Hükümetin kırk seki
zinci maddesi beşinci satıra (hükümleri) keli
mesinin ilâvesiyle kabul edilmiştr. 

Elli dördüncü madde: Hükümetin kırk do
kuzuncu maddesine (daire ve müesseselerin 
sırlarına taallûk etmemek şartiyle) kaydı ilâ
ve edilmiştir. 

Elli beşinci madde: Hükümetin ellinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Elli altıncı madde: Borsa, ticaret odası ve 
sanayi odalarının; bu nevi teşekküllerin kurul
duğu başka yerlerde muhabir üye veya fahri 
üye bulundurmasının odaların mütekabil sa
mimiyet ve iş birliği duygusunu zedeliyeceğini 
düşünen komisyonumuz, muhabir üye ve fahri 
üyelerin ancak bu nevi teşekküllerin kurulma
dığı yerlerde bulundurulmasını faydalı müta
lâa ederek maddeyi bu maksada göre değiştir
miştir. 

Seçime istinat eden bir müessesenin bünye
sine yönetim kurullarının tâyin ve takdirine 
bağlı kimselerin istişari de olsa katılmalarını 
Komisyonumuz doğru görmemiş ve son fıkrayı 
kaldırmıştır. 

Elli yedinci madde: Hükümetin elli ikinci 
maddesi kabul edilmiştir. 

Elli sekizinci madde: Bu maddeye emeklilik 
haklarını açıklayıcı hükümler ilâve edilmiştir. 

Elli dokuzuncu madde: Hükümetin elli 
dördüncü maddesi kabul edilmiştir. 

Altmışıncı madde: Hükümetin elli beşinci 
maddesi olduğu gibi kabul edilmiştir. Hükü
metin elli altıncı maddesi, sanayi odaları bu 
kanunun bünyesine alındığı için kaldırılmıştır. 

Altmış birinci madde: Aidatta zamanaşımı 
hükümlerini tesbit etmek üzere Komisyonumuz 
tarafından tasarıya konmuştur, 

Altmış ikinci madde: (Hükümetin elli ye
dinci maddesi) kabul edilmiştir. 

Altmış üçüncü madde: Hükümetin elli se
kizinci maddesi kabul edilmiştir. 

Birinci, geçici, madde : Hükümetin teklifi 
olduğu gibi kabul edilmiştir. 

İkinci geçici madde : Halen mevcut Türk 
yabancı Ticaret Odaları için konmuştur. 

Üçüncü geeıei. madde : Hükümetin üçüncü 
geçici maddesi kabul edilmiştir. 

Dördüncü geçici madde : Sanayicilerin ayrı 
oda ve birlik kurumları esası kabul edildiğine 
göre Millî Korunma Kanununa göre teşekkül 
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eden birliğin vazifesi kalmıyacağı mütalâa edil
miştir. 

Beşinci geçici madde : Gelir Vergisi esasla
rına göre vergi tahsil edilebileceğinden, bu ka
nunda görüşülen Gelir Vergisi esasından aidat 
tahakkuku sisteminin adı geçen kanunun tatbi-
kına bırakılmasına ve bu müddet zarfında Ka
zanç Vergisi esasından aidat tahakkuk ettiril
mesine mesnet olmak üzere konmuştur. 

Altmış dördüncü madde : Hükümetin elli 
dokuzuncu maddesi kabul edilmiştir. 

Altmış beşinci madde : Hükümetin altmışın
cı maddesi kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine aredilzmek üzere yük
sek Bakşanlığa sunulur. 

Bu kanunda sözcü 
Ticaret Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Ankara Gazianteb Niğde 
A. Çubukçu C. Alevli H. Ulusoy 

Af yan K. Anı 
M. Aşkar E. 

Aydın 
B. Bilgen 

îmzada bulunamadı 

asya 
Uras 

Aydın 
Dr. S. Akın 

îmzada bulunamadı 
Bilecik 

R. Bozüyük 
imzada bulunamadı 

İçel Kars Kayseri 
H. Atalar A. Sürmen II. Ürkün 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Kırklareli 

Ş. Ödül 
Tokad 

R, önder 
imzada bulunamadı 

Trabzon 
28 nci maddeye muhalifim. M, 

M. Yarımbıyık 
Yazgad 

Z, Arkant 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Işıl 

Van 
. Koçak 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 
ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Tica

ret Borsaları Birliği Kanunu tasarısı 

Bölüm: I 

Genel hükümler 

Tarif 

MADDE 1. — «Ticaret ve sanayi odaları», 
«Ticaret borsaları» ve «Türkiye Ticaret ve Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği», bu 
kanunda yazılı esaslar dairesinde meslek hiz
metleri görmek, meslekî ahlâkı korumak, tica
ret ve sanayiin genel menfaatlere uyg^m suret 
te gelişmesine çalışmak ve bu maksatlarla ve
rilecek işleri yapmak üzere kurulan tüzel kişi
liği haiz kamu kurumlarıdırlar. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Ticaret ve sanayi odaları, 
oda kurulması istenen yerde müseccel tacirle
rin % 70 inin talepte bulunmaları ve bunların, 
odanın bu kanunda gösterilen görevleri yapa
bilmesi için lüzumlu miktarda geliri sağlıya-
cak aidatı taahhüt etmeleri şartiyle, Ticaret 
Bakanlığınca verilecek izin üzerine kurulur. 

Ticaret borsaları, ticari ihtiyaçların lüzum
lu kıldığı yerlerde Ticaret Bakanlığınca ku
rulur. 

Odaların faaliyet bölgeleri Ticaret Bakan
lığınca tesbit olunur. 

Borsaların faaliyet bölgeleri bulundukları 
şehrin belediye hudutlarıdır. 

Odaların görevleri 

MADDE 3. — Ticaret ve sanayi odalarının 
görevleri şunlardır: 

a) Meslekî ahlâkı korumak ve ticaret ve 
sanayiin genel menfaatlere uygun surette ge
lişmesine çalışmak, 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren malû
mat ve haberleri derliyerek uygun araçlarla 
ilgililerin bilgilerine iletmek, resmî makamlar
ca istenecek malûmatı vermek ve bilhassa tica
ret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasın-

( S. Say 

EKONOMİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞl 

Ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları ve Tür
kiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Bor

saları Birliği Kanunu tasarm 

Bölüm : I 

Genel hükümler 

Tarif 

MADDE 1. — «Ticaret ve sanayi odaları», 
«Ticaret borsaları» ve «Türkiye Ticaret ve Sana
yi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği», bu ka
nımda yazılı esaslar dairesinde meslek hikmet
leri görmek, meslekî ahlâk ve tesanüdü koru
mak, ticaret ve sanayiin genel menfaatlere uy
gun surette gelişmesine çalışmak ve bu maksat
larla verilecek işleri yapmak üzere kurulan tü
zelkişiliği haiz kamu kurumlarıdırlar. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Ticaret ve sanayi odaları, oda 
kurulması istenen yerde müseccel tacirlerin % 
60 nm talepte bulunmaları ve bunların, odanın 
bu kanunda gösterilen görevleri yapabilmesi için 
lüzumlu miktarda geliri sağlıyacak aidatı taah
hüt etmeleri şartiyle, Ticaret Bakanlığınca veri
lecek izin üzerine kurulur. 

Ticaret borsaları, ticari ihtiyaçların lüzumlu 
kıldığı yerlerde Ticaret Bakanlığınca kurulur. 

Odaların faaliyet bölgeleri Ticaret Bakanlı-
ğmca tesbit olunur. 

Borsaların faaliyet bölgeleri bulundukları 
şehrin belediye hudutlarıdır. 

Odaların görelileri 

MADDE 3. — Ticaret ve Sanayi odalarının 
görevleri şunlardır: 

a) Meslekî ahlâk ve tesanüdü korumak ve 
ticaret ve sanayiin genel menfaatlere uygun su
rette gelişmesine çalışmak; 

b) Ticaret ve b-anayii ilgilendiren malûmat 
ve haberleri derliyerek uygun araçlarla ilgilile
rin bilgilerine iletmek, resmî makamlarca iste
necek malûmatı vermek ye bilhassa ticaret ve 
sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiya-
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ j 

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları ile Sanayi I 
Odaları, Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birlikleri ile Sanayi Odaları Birlikleri kurulma

sı hakkında Kanun tasarısı 

Bölüm : I 

Genel hükümler 

Tarif 

MADDE 1. — «Ticaret Odaları ve Sanayi 
Odaları», Ticaret Borsaları Kanunda yazılı 
esaslar dairesinde meslek hizmetleri görmek, 
meslekî ahlâk ve tesanüdü korumak, ticaret ve 
sanayiin genel menfaatlere uygun surette geliş
mesine çalışmak ve hu maksatlaırla verileeek 
işleri yapmak üzere kurulan tüzel kişiliği haiz 
kamu kurumlarıdır. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Ticaret ve Sanayi Odaları, oda 
kurulması istenen yerde müseccel tacirlerin yüz
de 60 ınm talepte 'bulunmaları şartiyle, Ticaret 
Bakanlığınca verilecek izin üzerine kurulur. 

Ticaret 'borsaları, ticari ihtiyaçların lüzum
lu kıldığı yerlerde Ticaret Bakanlığınca kuru
lur. 

Odaların faaliyet bölgeleri Ticaret Bakanlı
ğınca tesbit olunur. 

Borsaların faaliyet bölgeleri bulundukları 
şehrin belediye hudutlarıdır. 

Odaların görevleri 

MADDE 3. — Ticaret ve Sanayi odalarının 
görevleri şunlardır : 

a) Meslekî ahlâkı ve tesanüdü korumak, ti
caret ve sanayiin genel menfaatlere uygun su
rette gelişmesine çalışmak, 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren malûmat 
ve haberleri derliyerek liygun araçlarla ilgilile
rin bilgilerine iletmek, resmî makamlarca iste
necek malûmatı vermek ve bilhassa ticaret ve 
sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiya-
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da ihtiyacı olabilecek her çeşit malûmatı, mü
racaatları üzerine, kendilerine vermek veya 
bunlann elde edilmesini kolaylaştırmak, 

c) Ticaret ve sanayie ait her türlü ince
lemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi ve 
ticari faalyetlere ait endeks ve istatistikler 
yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlannı 
takip ve kaydeylemek, 

ç) Tüzükte gösterilecek ticarete ait bel
geleri tanzim ve tasdik etmek, 

d) Sair mevzuatın verdiği görevlerle Ti
caret ve Ekonomi Bakanlıklarınca verilecek 
görevleri yapmak, 

e) Mevzuatla Ticaret Bakanlığına ve bu 
Bakanlığa bağlı müesselere verilen işlerin oda
lara tevdii halinde bunları yapmak, 

f) Meslek faaliyetlerine ait mevzular hak
kında Bakanlıklara, illere ve belediyelere tek
liflerde ve dileklerde bulunmak, 

g) Bölgeleri içindeki ticari örf ve teamül
leri tesbit etmek. 

Odalar bunlardan başka: 
a) Ticaret mallarının vasıf, keyfiyet ve 

kemmiyetlerinin tâyinine mahsus laboratuvar-
lar kurabilir ve bunlara iştirak edebilirler. 

b) Ticaret ve sanat kursları açabilir, mem
leket içinde ve dışında iktisadi bilimler için 
öğrenci okutabilir ve stajyerler bulundurabi
lirler. 

c) İlgililerin talebi halinde, ticari ihti
laflarda hakem olabilirler. 

ç) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edil
mesi mecburi meslekî kararlar alabilirler. 

d) Mahallî veya bölge sergileri, panayır
lar, umumi mağazalar, depolar ve mevzuları 
dâhilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler 
açabilirler. 

Borsaların görevleri 

MADDE 4. — Ticaret borsalarının görev
leri şunlardır: 

a) Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım 
ve satımını tanzim ve tescil etmek. 

b) Alıcı ve satıcının teslim ve tesellüm ve 
tediye bakımından vecibelerini, her tipin as
gari vasıflarını ve muamelelerin tasfiye şartla-
riyle fiyatlar üzerine müessir şartları, ihtilâf 

j Eko. K. 

i cı olabilecek her çeşit malûmatı müracaatları 
j üzerine, kendilerine vermek veya bunların elde 

edilmesini kolaylaştırmak; 
e) Ticaret ve sanayie •ait her türlü incele

meleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi ve 
ticari faaliyetlere ait endeks ve istatistikler yap
mak başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip 
ve kaydeylemek; 

I ç) Tüzükte gösterilecek ticarete ait belge-
I leri tanzim ve tasdik etmek : 
I d) Sair mevzuatın verdiği görevlerle Tiea-
; ret ve Ekonomi Bakanlıklarınca verilecek görev-
j leri yapmak: 

e) Mevzuatla Ticaret Bakanlığına ve bu 
| Bakanlığa bağlı müesseselere verilen işlerin oda

lara tevdii halinde bunları yapnvak; 
f) Meslek faaliyetlerine ait mevzular hak

kında bakanlıklara, illere ve belediyelere tek
liflerde ve dileklerde bulunmak; 

g) Bölgeleri içinde ticari örf ve teamülleri 
tesbit etmek; 

I Odalar bunlardan başka : 
a) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiye ti -

i nin tâyinine yarıyacalk lâboratuvarlar kurabilir 
ve bunlara iştirak edebilirler. 

b) Ticaret ve sanat kursları açahdlir, mem-
j leket içinde ve dışında iktisadi bilimler için öğ-
I renci okutabilir ve staj iverler bulundurabilir

ler. 
I c) İlgililerin talebi halinde; ticari ihtilâf-
| larda hakem olabilirler. 

ç) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edil
mesi mecburi meslekî kararlar alabilirler. 

! d) Mahallî veya bölge sergileri, panayırlar 
i umumi mağazalar, depolar ve mevzuları d âlı i -
| Mnde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler açabi-
| lirler. 

Borsaların görevleri 

MADDE 4. — Ticaret borsalarının görevle-
I ri şunlardır : 
j a) Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım 
! ve satımını tanzim ve tescil ©tmek, 
j b) Alıcı ve satıcının teslim ve tesellüm ve 
| tediye bakımından vecibelerini, her tipin asgari 
I vasıflarını ve muamelelerin tasfiye şartlardyle 
i fiyatlar üzerine müessir şartları, ihtilâf husu-
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eı olabilecek,her çeşit malûmatı, müracaatları | 
üzerine, kendilerine vermeık veya bunların elde ! 
edilmeBİni kolaylaştırmak, İ 

c) Ticaret ve sanayie ait 'her türlü incele- j 
meleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ticari ! 
ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikler j 
yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını S 
takip ve kaydeylemek, j 

ç) Tüzükte gösterilecek ticaret ve sanayie i 
ait belgeleri tanzim ve tasdik etmek, { 

d) Sadr mevzuatın verdiği görevlerle Eko- j 
nomi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görev- j 
leri yapmak, 

e) Mevzuatla, Ticaret ve Ekonomi Bakan-
lığına ve bu bakanlığa bağlı müesseselere veri- J 
len işlerin odalara tevdii halinde bunları yap- I 
mak, i 

f) Meslek faaliyetine ait mevzular hakkın- I 
da bankalara, illere ve belediyelere tekliflerde I 
ve dileklerde bulunmak, 

g) Bölgeleri içindeki ticari örf ve teamül
leri tesbit etmek., 

Odalar bunlardan başka : J 
a) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin J 

tâyinine yarayicı lâboratuvarlar kurabilir veya | 
bunlara iştirak edebilirler. I 

b) Ticaret ve sanat kursları açabilirler, j 
Memleket içinde ve dışında iktisadi bilimler için I 
öğrenci okutabilir ve stajiyer bulundurabilirler, j 

c) İlgililerin talebi balinde, ticari ihtilâf- | 
larda hakem olabilirler, i 

ç) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edil
mesi mecburi meslekî karar alabilirler.. j 

d) Mahallî veya bölge sergileri, panayırlar, 
umumi mağazalar, depolar ve mevzuları dâhilin
de kulüpler, müzeler ve kütüphaneler açabilir- I 
ler. 

Borsaların görevleri j 

MADDE 4. — Ticaret borsalarının görevleri j 
şunlardır: J 

a) Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım 
ve satımını tanzim ve tescil etmek; j 

b) Alıcı ve satıc nm teslim ve tesellüm ve te- i 
diye bakımından vecibelerini, her tipin asgari va- ! 
sıflarıriı ve muamelelerin tasfiye şartlariyle fî  ; 
yatlar üzerinde müessir şartları, ihtilâf huşu- ! 
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husulünde (ihtiyari) tahkim usullerini göste
ren ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliğinin tasdikiyle tekem
mül eden genel kaide ve hükümler vücuda ge
tirmek, 

c) Millî ve milletlerarası piyasaları takip 
ederek bir fiyat istihbarat hizmeti görmek, 

ç) Lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak, 
d) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Ti

caret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, 
e) Mevzuatla Ticaret Bakanlığına ve bu 

Bakanlığa bağlı müesseselere verilen işlerin 
bors-vlara tevdii halinde bunları yapmak. 

îlzam ve temsil 

MADDE f>. — Oda ve borsaları, yönetim ku
rulu başkanları veya başkanvekilleri veyahut 
tevkil edecekleri kimseler temsil ederler. 

Yöntim Kurulu'Başkanları veya haşkanvekil-
leriyle diğer bir üyenin, müşterek imzalan oda 
veya borsaları ilzam eder. 

Ehliyet 

MADDE 6. — Oda ve borsalar, gayrimenkul 
mal almaya, satmaya ve ruhsatnameye, ödünç 
para almıya, bağışta bulunmaya yetkilidirler. 

Ajanlıklar 

MADDE 7. — Ticaret ve sanayi odaları, Mec
lis karariyle bölgeleri içinde ajanlıklar açabilir
ler. 

Mahallî tacir ve sanayicilerden biri ajaaı ola
rak tâyin edilebileceği gibi, bu görev, oda tara
fından tâyin olunacak bir memura da gördürü-
lebilir. 

Ajanlığın faaliyet bölgesi, görev ve yetkileri 
bağlı bulunduğu oda meclisi tarafından tesbit 
olunur. 

Kayıt zorunda' olanlar 

MADDE 8. — Tacir sıfatını haiz bilcümle 
gerçek ve tüzelkişilerle şubeleri ve fabrikaları, 
bulundukları yerin ticaret ve sanayi odalarına 
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lünde ihtiyari tahkim usullerini .gösteren ve 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinin tasdikiyle tekemmül eden 
genel kaide ve hükümler vücuda getirmek, 

e) Millî ve Milletlerarası piyasaları takip 
ederek 'bir fiyat istiWbarat hizmeti görmek, 

ç) Lâiboratuvar ve teknik 'bürolar kurmak, 
d) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Tica

ret Bakanlığınca veı#ecek görevleri yapmak, 
e) Kendi işleriyle ilgili mevzuatla Ticaret 

Bakanlığma ve bu 'bakanlığa fo&gh müesseselere 
verilen işlerin borsalara tevdii halinde bunları 
yapmak. 

îlzam ve temsil 

MADDE 5. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Ehliyet 

MADDE 6. — Hükümetin tetklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Ajanlıklar 

MADDE 7. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Kayıt zorunda olanlar 

MADDE 8. — Tacir ve sanayici sıfatını ha
iz bilcümle gerçek ve tüzelkişilerle şu'beieri ve 
fafbrika/ları bulundukları yerin ticaret ve sanayi 
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I 
İtinde tahkim usullerini gösteafen ve Türkiye Ti
caret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liğinin tasdikiyle tekemmül eden genel kaide ve 
hükamller koymak; 

c) Millî ve milletlerarası piyasaları takip 
«derek fiyat istihbaratı hikmeti görmek; 

ç) Lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak; j 
d) Sair mevzuatın verdiği görevlerle,*Tica

ret ve Ekonami Bakanlığınca verilecek görevleri 
yapmak; 

e) Mevzuatla Ttea*ret ve Ekonomi Bakanlı
ğına ve bu Bakanlığa bağlı D&iiesseselere verilen 
işlerin borsalara tevdii halinde bunları yapmak. 

MADDE 5. — Hükümet metni aynen kabul 
edilmiştir. 

Ehliytt 

MADDE 6. — Oda ve boreaiar, meclisleri ka-
rariyle gayrimenkul mal almaya, satmaya ve re
hin etmeye, ödünç para almaya, sosyal yardım
larda bulunmaya yetkilidir. 

Ajanlıklar 

MADDE 7. — Bir yerde mevcut tacir ve sa
nayicilerin miktarı orada başlı başına bir odayı 
ya§atmıya kâfi gelmediği takdirde oradaki tacir 
ve sanayicinin % 60 mm yazılı talebi üzerine 
bağlı bulunduğu mülki teşkilât bölgesi içindeki 
en yakın ticaret odasına ajanlık .olarak katılabi
lir. 

Ajanın mahallî tacirden olması şarttır. 
Ajanlığın kaldırılması da. kuruluşundaki 

esaslara göre yapılır. 

Kayıt ztmmda olanlar 

MADDE 8. — Tapir ve sanayici ;sriatını haiz 
bilcümle gerçek ve tüzel kişilerle sobeleri ve fab
rikaları, bulundukları yerin ticaret odalarına, sa- | 
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ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar. 
Devletin, özel idarelerin ve belediyelerin ser

mayesiyle kurulmuş veya buıılaıın iştirakleri olan 
tüzelkişiliği haiz, gerek sözleşme ile ve gerek 
özel kanunlarla kurulmuş, müesseseler ve bunla
rın şubeleri bulundukları yerin ticaret ve sana
yi odalarına kaydolunmaya mecburdurlar. 

Müstakil sermaye veya müstakil muhasebesi 
olan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve 
münhasıran muayyen sermaye ile çalışmadığı 
halde kendi başına ticari muamele yapan yer
ler şube addolunur. 

Ticaret borsalarına dâhil maddelerin alımı ver 
ya satımı ile iştigal edenler, ayrıca bulundukları 
yerin ticaret borsalarına kaydolunmaya mecbur
durlar. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenlerin kayıt
ları oda ve borsalarca re'sen yapılır ve kendile
rine tebliğ edilir. 

Odaya ve borsaya kaydolunan tacirlerin du
rumlarında vukua gelen, Ticaret Kanununa gö
re tescil ve ilânı gerekli, her çeşit değişikliklerin 
vukuundan itibaren bir ay için,de oda ve borsa
ya bildirilmesi mecburidir. 

Bütçeler 

MADDE 9. — Odalarla ajanlıklarının ve 
borsaların bütçeleri, (birlikçe hazırlanacak tipe 
ve tesbit olunacak) muhasebe usullerine uygun 
olarak yönetim kurullarınca ihzar ve meclisler
ce tasdik olunur. 

Bütçelerden sarfiyat oda ve borsa yönetim 
kurulları başkanları veya başkan vekilleriyle 
genel kâtiplerin müşterek imzalariyle, ajanlık 
bütçelerinden ise ajanın imzasiyle yapılır. 

Bölüm : II 

Teşkilât 

Uzuvlar 

MADDE 10. — Oda ve borsaların uzuvları 
şunlardır: 

a) Meslek kurulları; 

Eko..K. 

odalarına ve ajanlıklarına kaydolunmaya mec
burdurlar. 

Devletin, özel idarelerin ve belediyelerin 
sermayesiyle kurulmuş veya bunların iştirakle
ri olan tüzelkişiliği haiz, gerek sözleşme ile ve 
gerek özel kanunla kurulmuş, müesseseler ve 
bunların şubeleri bulundukları yerin ticaret ve 
sanayi' odalarına 'kaydolunmaya mecburdurlar. 

Müstakil sermayesi veya müstakil muhasebe
si olan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve 
münhasıran muayyen sermaye ile çalışmadığı 
halde kendi başına ticari muamele yapan yer
ler şube addolunur. 

Ticaret borsalarına dâhil maddelerin alımı 
veya satımı ile iştigal edenler, ayrıca bulunduk
ları yerin Ticaret Borsalarına koydolunmaya 
mecburdurlar. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenlerin kayıt
ları oda ve borsalarca re'sen yapılır ve kendile
rine tebliğ edilir. 

Odaya ve borsaya kaydolunan tacirlerin du
rumlarında vukua gelen, Ticaret Kanununa 
göre tescil ve ilânı gerekli, her çeşit değişik
liklerin vukuundan itibaren bir ay içinde oda 
ve borsaya bildirmesi mecburidir. î 

MADDE 9. 
bul edilmiştir. 

Bütçeler 

Hükümetin teklifi aynen 

Bölüm: n 

Teşkilât 

Uzuvlar 

MADDE 10. — Hükümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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nayi odalarına ve ajanlıklarına kaydolunmaya 
mecburdurlar. 

Devletin özel idarelerin ve belediyelerin ser-
mayelriyle kurulmuş veya bunların iştirakleri 
olan tüzelkişiliği haiz, gerek sözleşme ile ve ge
rek özel kanunla kurulmuş, müesseseler ve bun
ların şubeleri bulundukları yerin ticaret ve sa
nayi odalarına kaydolunmaya mecburdurlar. 

Müstakil sermayesi veya müstakil muhasebesi 
olan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve 
münhasıran muayyen sermaye ile çalışmadığı 
halde kendi basma ticari muamele yapan yerler 
şube addolunur. 

Ticaret borsalarına dâhil maddelerin alım ve
ya satımı ile iştigal edenler, ayrıca bulundukları 
yerin ticaret borsalarına kaydolunmaya mecbur
durlar. 

Ticaret borsalarına kaydolmak için tacir 
olmak şart değildir. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenlerin kayıt
ları oda ve borsalarea re'sen yapılır ve kendile
rine tebliğ olunur. 

Odaya ve borsaya kaydolunan tacirlerin du
rumlarında vukua gelen, Ticaret Kanununa gö
re tescil ve ilânı gerekli, her çeşit değişikliklerin, 
vukuundan itibaren bir ay içinde, oda ve borsa
ya bildirilmesi mecburidir. 

Bütçeler 

MADDE -9. — Odalarla ajanlıklarının ve bor
saların bütçeleri muhasebe usullerine uygun ola
rak yönetim kurullarınca hazırlanır ve meclisler
ce tasdik olunur. 

Bütçelerden sarfiyat, oda ve borsa yönetim 
kurulları başkanları veya başkanvekilleriyle ge
nel kâtiplerin müşterek imzalariyle, ajanlık büt
çelerinden ise ajanın imzasiyle yapılır. 

Bölüm : II 

Teşkilât 

Uzuvlar 

MADDE 10. — Oda ve borsaların uzuvları 
şunlardır:. 

a) Meslek kurulları, 
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b) Meclis; 
c) Yönetim Kurulu. 
Uzuvlara seçileceklerde aranacak vasıflar 

v# seçim usulleri tüzükte gösterilir. 

Meslek Kurulu 

MADDE 11. — Meslek Kurulları, tüzükte 
yazılı esaslara göre tesbit edilecek meslek gu-
ruplarmca seçilecek 5-7 kişideu terekküp eder. 
Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. Kurul, 
kendi arasından bir başkan ve bir başkanvekili 
seçer. 

Meslek Kurulunun görevleri 

MADDE 12. — Oda ve borsa Meslek Kurul
larının görevleri şunlardır: 

a) Oda veya borsa meclisi için üyelerini 
seçmek, 

b) Kendi mevzuları dâhilinde faydalı ve lü
zumlu gördükleri tedbirleri, meclise veya yöne
tim kuruluna teklif etmek, 

e) Meclis veya yönetim kurulu tarafından 
kendi meslekleri dahilindeki işler hakkında,ya
pılacak müracaatları tetkik ederek cevaplan
dırmak, 

Meclisler 

MADDE 13. — Oda meclisi, ithalâtçı, ihra
catçı ve sanayicileri ihtiva eden meslek kurul
larınca seçilecek üçer ve diğer meslek kurulla
rınca, iktisadi önemlerine göre, seçilecek ikişer 
kişiden ibarettir. 

Borsa meclisleri, her meslek kurulundan se
çilecek ikişer kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca ayni miktarda da yedek seçilir. 
Oda ve borsa meclislerinin süreleri üç yıldır. 
Meclis, kendi üyeleri arasından bir yıl için 

bir başkan ve bir başkanvekili seçer 

Meclislerin görevleri 

MADDE 14 — Oda ve borsa meclislerinm 
görevleri şunlardır: 

a) Oda veya borsa yönetim kurulu üyeleri
ni seçmek, 

(S . Si 

Meslek kurulu 

MADDE 11. — Hükümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Meslek kurulunun görevleri 

MADDE 12. — Hükümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Meclisler 

MADDE 13. — Oda meclisi, ithalâtçı, ihra
catçı ve sanayicileri ihtiva eden meslek kurul
larınca seçilecek üçer ve diğer meslek kurulla
rınca, iktisadi önemlerine göre, seçilecek ikişer 
veya birer kişiden ibarettir. 

Borsa meclisleri, her meslek kurulundan se
çilecek ikişer kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Oda ve borsa meclislerinin süreleri iki yıl

dır. 
Meclis, kendi üyeleri arasından bir yıl için 

bir başkan ve bir başkanvekili seçer. 

Meclislerin görevleri 

MADDE 14. — Oda ve borsa meclislerinin 
görevleri ı şunlardır: 

a) Oda veya borsa yönetim kurulu üyele
rini seçmek, 

pisi : 3 ) 



b) Mecli», 
c) Yönetim kurulu, 
Uzuvlara seçileceklerde aranacak vasıflar ve 

seçim usulleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

Meslek kurulu 

MADDE 11. — Meslek kurulları, tüzükte ya. 
zili esaslara göre tesbit edilen meslek grupların
ca seçilecek 5 - 7 kişiden terekküp eder. Aynca 
aynı miktarda da yedek seçilir. Kurul, kendi ara
sından bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. 

Meslek kuruüartnm süresi üç senedir. 

Meslek kurulunun görevleri 

MADDE 12. —. Oda ve borsa meslek kurulla
rının görevleri şunlardır: 

,a) Oda veya borsa meclisi için üyelerini seç
mek, 

b) Kendi mevzuları dâhilinde faydalı ve lü
zumlu gördükleri tedbirleri, meclise veya yönetim 
kuruluna teklif etmek | 

c) Meclis veya yönetim kurulu tarafından 
kendi meslekleri dahilindeki işler hakkında yapı
lacak müracaatları tetkik ederek cevaplandırmak, 

Meclisler I 

MADDE 13. — Oda meclisi, ithalâtçı, ihra
catçı, sanayicileri ihtiva eden meslek kurulların- I 
ca seçilecek ikişer ve diğer meslek kurullarınca I 
seçilecek birer kişiden ibarettir. I 

Borsa meclisleri, her meslek kurulundan seci- I 
leeek ikişer kişiden teşekkül eder. I 

Odalar ve borsa meclisleri için ayni miktarda I 
da yedek seçilir. I 

Oda ve borsa meclislerinin süreleri üç yıldır. I 
Meclis, kendi üyeleri arasından bir yıl için bir | 

başkan ve bir başkanvekili seçer. 1 

Meclislerin görevleri I 

MADDE 14. — Oda ve borsa meclislerinin I 
görevleri şunlardır.: 1 

a) Oda veya borsa yönetim kurulu üyelerini I 
seçmek, I 
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b) Genel olarak oda ve borsaların gaye
lerinin gerçekleştirilmesi hususunda gereken 
her çeşit kararları ve tedbirleri almak, 

c) Yönetim kurulu veya meslek kurulları 
tarafından yapılacak teklifleri inceleyip kara
ra bağlamak, 

ç) Riayeti mecburi meslekî kararlar al
mak, 

d) Oda meclislerince bölgeleri dahilindeki 
ticaret örf ve teamüllerini tesbit etmek, 

e) Aylık muvazene ve münakale talepleri
ni tetkik ve tasdik etmek, 

f) Hakem ve bilirkişi listelerini tasdik et
mek, 

g) Oda veya borsa üyeleri hakkında di
siplin cezaları vermek, 

h) Yıllık bütçe ve kesinhesapları tasdik ve 
yönetim kurulunu idare etmek, 

i) Gayrimenkul alımına, satımına veya re-
hinedilmesine ve ödünç para alınmasına, bağış
ta bulunulmasına karar vermek, 

j) Faaliyet bölgesi içinde ajanlık açılma
sına karar vermek, 

k) Borsaya tâbi maddelerden satış günün
de tescil ettirilmek şartiyle borsa yerinin dışın
da alınıp satılabileceğini tesbit etmek, 

1) İç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek, 

Yönetim Kurulları 

MADDE 15. — Oda ve Borsa Yönetim Ku
rulları, Meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl 
için seçeceği 5-11 kişiden terekküp eder. Ay
rıca aynı miktarda da yedek seçilir. 

Kurul kendi arasından bir Başkan ve bit* 
Başkanvekili seçer. 

Yönetim Kurullarının görevleri 

MADDE 10. — Oda ve Borsa Yönetim Ku
rullarının görevleri şunlardır : 

a) Mevzuat ve Meclis kararları dairesinde 
Oda veya Borsa işlerini yürütmek, 

b) Bütçeyi, kesinhesabı ve münakale tek-

Efeo.- K. 

b) Genel olarak oda ve borsaların gayele
rinin gerçekleştirilmesi hususunda gereken her 
çeşit kararları ve tedbirleri almak , 

c) Yönetim kurulu veya meslek kurulları 
tarafından yapılacak teklifleri inceleyip kara
ra bağlamak, 

ç) Riayeti mecburi meslekî kararlar al
mak,' 

d) Bölgeleri dahilindeki ticaret örf ve te
amüllerini tesbit etmek, 

e) Aylık muvazeneyi tetkik ve tasdik et
mek, 

f) Münakale taleplerim kabul veya red
detmek, 

g) Hakem ve bilirkişi listelerini tasdik et
mek, 

h) Oda veya borsa üyeleri hakkında disip
lin cezaları vermek, 

i) Yıllık bütçe ve kesinhesapları tasdik ve 
yönetim kurulunu ibra etmek veya mesuliyet
leri görülenler hakkında takibata karar ver
mek, 

j ) Gayrimenkul alımına, satımına reya 
rehnedilmesine ve ödünç para alınmasına, ba
ğışta bulunulmasına karar vermek, 

k) Faaliyet bölgesi içinde ajanlık açılma
sına karar vermek, 

1) Borsaya tâbi maddelerden satış günün
de tescil ettirilmek şartiyle hangilerinin borsa 
yerinin dışında alınıp satılabileceğini tesbit 
etmek, 

m) îç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek, 

Yönetim kurulları 

MADDE 15. — Hükümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurullarının görevleri 

MADDE 16. — Oda ve Borsa Yönetim Ku
ru] 1 arının görevleri şunlardır : 

a) M'evzuat ve Meclis kararları dairesinde 
Oda veya Borsa işlerini yürütmek, 

b) Bütçeyi, kesinhesabı ve münakale teklil'-

( S. Sayısı : 3 ) 



Ti. K. 

b) Genel olarak oda ve borsaların gayeleri
nin gerçekleştirilmesi hususunda gereken her çe
şit karar ve tedbirleri almak, 

c) Yönetim kurulu veya meslek kurulları ta
rafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağ
lamak, 

ç) Riayeti mecburi meslekî kararlar almak, 
d) Bölgeleri dahilindeki ticaret örf ve âdet

lerini tesbit etmek, 
e) Aylık muvazene ve münakale taleplerini 

tetkik ve tasdik etmek, 
f) Hakem ve bilirkişi listelerini tasdik et

mek, 
g) Oda veyş borsa üyeleri hakkında disiplin 

cezalan vermek, 
h) Yıllık bütçe ve kesinhesapları tasdik ve 

yönetim kurulunu ibra etmek ve mesuliyeti gö
rülenler dakkında takibata karar vermek, 

i) Gayrimenkul alımına, satımına veya re
hin edilmesine ve ödüne para alınmasına, sosyal 
yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 

k) Borsaya tâbi maddelerden satış gününden 
en çok üç gün zarfında tescil ettirilmek şartiyle 
borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini tes
bit etmek, 

1) iç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek, 
m) Mesleklere ve meselelere göre ihtıstas ko

misyonları kıırmakı 
n) Ticari kefaletleri tasdik etmek. 

Yönetim kurulları 

MADDE 15. — Oda ve borsa yönetim ku
rulları, meclisin kendi üyeleri arasından bir 
yıl için seçeceği 5 - 11 kişiden terekküp eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Kurul kendi arasından bir başkan ve bir ve

ya iki başkanvekili seçer. 

Yönetim kurullarının görevleri 

MADDE 16. — Odalar ve borsa yönetim 
kurullarının görevleri şunlardır: 

a) Mevzuat ve Meclis kararları dairesinde 
oda veya borsa işlerini yürütmek, 

b) Bütçeyi, kesinhesabı ve münakale tek-

( S . Sayısı 



Hü. Eko. K. 

liflerini ve bunlara mütaallik raporları (3da 
veya Borsa Meclisine vermek, 

c) Aylık muvazeneyi Oda veya Borsa Mec
lisine tasdik ettirmek, 

ç) Oda veya Borsa memur ve müstahdem
lerinin tâyin ve azillerini, terfi ve tecziyelerini 
icra. etmek, 

e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırla
mak ve tasdik edilmek üzere Oda veya Borsa 
Meclisine vermek, 

d) îhtar, tevbih veya para cezaları vermek, 
Oda veya Borsa Meclislerince verilen disiplin 
cezalarını tatbik etmek, 

f) Tüzükte gösterilen belgeleri tasdik et
mek, 

g) Oda veya Borsanın bir yıl içindeki faa
liyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında 
yıllık rapor hazırlayıp Oda veya Borsa Mecli
sine vermek, 

i) İç yönetmeliği Meclisin tasdikından ge
çirmek, 

Yönetim Kurulu görevlerinin devri 

MADDE 17. — Yönetim kurulu, görevlerin
den işlerin yapılması bakımından lüzumlu görü
lenleri yönetim kurulu üyelerinden birine veya 
genel kâtibe devredebilir. 

Toplantılar 

MADDE 18. — Yönetim kurulu en az ayda 
dört defa; Meclis en az iki ayda bir defa, mes
lek kurulları lüzumu halinde toplanırlar, 

MADDE 19. — Ticaret ve sanayi odalariyle 
ticaret borsalarının hariç, muamelelerini tedvirle 
görevli birer genel kâtibi ve lüzumunda birer 
genel kâtip yardımcısı bulunur. Bunlar ilgili yö
netim kurulu tarafından tâyin olunurlar. 

Genel kâtibin hangi hallerde imzaya yetkili 
olduğu tüzükte gösterilir. 

1 erini ve bunlara müteallik raporları Oda veya 
Borsa Meclisine vermek, 

c) Aylık muvazeneyi Oda veya Borsa Mec
lisine tasdik ettirmek, 

ç) Oda veya Borsa memur ve müstahdemle
rinin tâyin ve azillerini, terfi ve tecziyelerini icra 
etmek, 

e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak 
ve tasdik edilmek üzere Oda veya Borsa Meclisi
ne vermek, 

d) 40 ncı madde gereğince ihtar, tevbih veya 
43 neü maddeye göre para cezaları vermek, Oda 
veya Borsa Meclislerince verilen disiplin cezala
rını tatbik etmek, 

f) Tüzükte gösterilen belgeleri tasdik etmek, 
g) Oda veya Borsanın bir yıl içindeki faali

yeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıl
lık rapor hazırlayıp Oda veya Borsa Meclisino 
vermek, 

i) îç Yönetmeliği Meclisin tasdikmdan ge
çirmek. 

Yönetim Kurulu görevlerinin devri 

MADDE "17. — Hükümetin teklifi aynen ka
imi edilmiştir. 

Toplantılar 

MADDE 18. — Oda ve Borsa Yönetim Ku
rulları en az ayda dört defa, Meclisler en az iki 
ayda bir dafa, Meslek Kurulları lüzumu halinde 
toplanırlar. 

MADDE 19. — Hükümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir, 

Genel kâtip G&nd kâtip 
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liflerini ve bunlara ınütaallik raporları oda ve
ya borsa meclisine vermek, 

c) Aylık muvazeneyi oda veya borsa mec
lisine tasdik ettirmek, 

ç) Oda veya borsa memur ve müstahdem
lerinin tâyin ve azillerini, terfi ve tecziyelerini 
icra etmek, 

d) Kırkıncı madde gereğince ihtar, tevbih 
veya 43 ncü maddeye göre para cezaları ver
mek, oda veya borsa meclislerince verilen di
siplin cezalarını tatbik etmek, 

e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırla
mak ve tasdik edilmek üzere oda veya borsa 
meclisine vermek, 

f) Ticari kefaletleri ve tüzükte gösterilen 
belgeleri tasdik etimek, 

g) Oda veya borsanın bir yıl içindeki fa
aliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkın- r 
da yıllık rapor hazırlayıp odalar veya borsa 
meclisine vermek, 

i) îç yönetmeliği meclisin tasdikinden ge
çirmek. 

Yönetim kurulu görevlerinin devri 

MADDE 17. — Hükümet metni aynen ka
bul edilmiştir. 

Toplantılar I 
MADDE 18. — Oda ve borsa yönetim kurul

ları en az haftada bir defa, meclisleri ve mes
lek kurulları lüzumu halinde her vakit ve her 
halde ayda bir defa kendiliklerinden toplanır
lar. 

Genel kâtip 

MADDE 19. — Ticaret odaları ve sanayi 
odalariyle ticaret borsalarının, muamelelerini 
tedvirle görevli birer genel kâtibi ve lüzumun
da birer genel kâtip yardımcısı bulunur. 

Nüfusu 100 001 i geçen yerlerde genel kâ
tip yardımcısı birden fazla olabilir. 

Bunlar, yönetim kırulları ta-afından tâyin 
olunur. 

Gknel kâtibin hangi hallerde imzaya yetkili I 
olduğu tüzükte gösterilir. | 
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Borsalara ait özel hükümler 

Alım, satım 

MADDE 20. — Ticaret borsalarında numune 
veya tanınmış tipler üzerine mal alınıp satılır.. 

Misliyattaıı olan veya mahallî ihtiyaçları 
karşılıyan maddelerle canlı hayvanlar da borsa
larda muamele görecek maddeler arasına alına
bilirler. 

Az maddelî borsalar 

MADDE 21. — Beşten az madde üzerine ça
lışan borsalarda, meclis, borsaya kayıtlı tacirler 
tarafından seçilir ve meslek, kurullarının görev
leri tüzükte gösterilecek şekillerde meclisçe ifa 
olunur. 

Borsaya tâbi maddeler 

MADDE 22. — Borra kurulan yerlerde, han
gi (malların borsalarda alım ve satımının mec
buri olduğu ve bunların en az miktarları, borsa 
meclisinin teklifi üzerine birlikçe tâyin ve ma
hallerinde ilân olunur. 

Borsanın bulunduğu yerin belediye hudutla
rı içinde, borsaya dâhil maddelerin en az mikta
rının üstünde kalan alım ve satımının borsa dı
şında yapılması yasaktır. 

Bâzı maddelerin, muamelesi yapıldığı gün 
borsaya tescil ettirilmesi şartiyle, borsa yerinin 
dışında alınıp satılmasına meclisçe önceden ka
rar verilebilir; 

Ticaret Bakanlığı borsalarca almaeak bu gi
bi istisnai kararları kısmen veya tamamen geçi
ci veya daimî olarak yürürlükten kaldırabilir. 

Borsanın bulunduğu yerdeki tacirlerle diğer 
yerdeki tacirler arasında yazışma veya telefon
la yapılan alım ve satım muamelelerinin borsa
dan geçirilmesi mecburi değildir. 

Borsa ajanı 

MADDE 23. — Kendi adına ve hesabına mu
amele yapmıyarak yalnız borsadaki alım ve satım
larda aracılığa meslek edinen ve başka hiçbir iş 
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Bölüm : III 

Borsalara ait özel hükümler 

Alım, satım 

MADDE 20. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Mahdut maddeli Borsalar 

MADDE 21. — Beşten az madde üzerine ça
lışan Borsalarda, Meclis, Borsaya kayıtlı tacirler 
tarafından seçilir ve Meslek Kurullarının görev
leri tüzükte gösterilecek şekillerde Meclisçe ifa 
olunur. 

Borsaya tâbi maddeler 

MADDE 22. — Borsa kurulan yerlerde, han
gi malların Borsalarda alım ve satımının mec
buri olduğu ve bunların en az miktarları Borsa 
Meclisinin teklifi üzerine Birlikçe tâyin ve ma
hallerinde ilân olunur. 

Borsanın bulunduğu yerin Belediye hudut
ları içinde, Borsaya dâhil maddelerin en az mik
tarının üstünde kalan alım ve satımının Borsa 
dışında yapılması yasaktır. 

Bâzı maddelerin, muamelesi yapıldığı gün 
Borsaya tescil ettirilmesi şartiyle, Borsa yerinin 
dışında alınıp satılmasına Meclisçe önceden karar 
verilebilir. Ticaret Bakanlığı Borsalarca almacak 
bu gibi istisnai kararları kısmen veya tamamen. 
geçici veya daimî olarak yürürlükten kaldıra
bilir. 

Borsanın bulunduğu yerdeki tacirlerle diğer 
yerdeki tacirler arasında her çeşit telli ve telsiz 
vasıtalarla yapılan yayıma ve konuşmalara müs
tenit alım ve satım muamelelerinin Borsadan ge 
çirilmesi mecburi değildir. 

Borsa ajanı 

MADDE 23. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

iyisi : 3 ) 
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Bölüm: m 
Borsalara ait özel hükümler 

Alım satım 

MADDE 20. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Az maddeli borsalar 

MADDE 21. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

Borsaya tâbi maddeler 

MADDE 22. — Borsa kurulan yerlerde, 
hangi malların borsalarda alım ve satımının 
mecburi olduğu ve bunların en az miktarları, 
borsa meclisinin teklifi üzerine birlikçe t&yin 
ve mahallerinde ilân olunur. 

Borsanın bulunduğu yerin belediye hudut
ları içinde, borsaya dâhil maddelerin en az 
miktarının üstünde kalan alım ve satımının 
borsa dışında yapılması yasaktır. 

Bâzı maddelerin, muamelesi en geç yapıldı
ğı günü takip eden iki iş günü içinde borsaya 
tescil ettirilmesi şartiyle, borsa yerinin dışın
da alınıp satılmasına meclisçe önceden karar 
verilebilir. Ancak Ticaret ve Ekonomi Bakan
lığı borsalarca alınacak bu gibi istisnai karar
ları kısmen veya tamamen ,geçici veya daimî 
olarak yürürlükten kaldırabilir. 

Borsanın bulunduğu yerdeki tacirlerle di-
.ğer yerdeki tacirler arasında yazışma veya te
lefonla yapılan alım ve satım muamelelerinin 
borsadan geçirilmesi mecburidir. 

Borsa Ajanı 

MADDE 23. — Kendi adına ve hesabına 
muamele yapmıyarak yalnız borsadaki alım 
ve satımlarda aracılığı meslek edinen ve başka 
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ile uğraşmıyan borsa aracılarına «Borsa ajanı» 
denir. 

Borsaya dâhil maddeler üzerine borsa ajan
larından başka kimse aracılık edemez. Borsaya 
kayıtlı üyeler borsada doğrudan dozruya alım ve 
satım yapabilirler. 

Borsa ajanlarının Tür-k vatandaşı olması 
mecburi olup, görevleri ve hakları, riayet ede
cekleri kaideler, tâbi olacakları şartlar ve haiz 
olacakları vasıflar tüzükte gösterilir. 

Borsa ajanları, aracılık ettikleri muamelenin 
satış veya alış bedeli üzerinden en çok % 1,5 
a kadar ücret alırlar. Bu ücretin miktarı, borsa 
yönetim kurulunca teklif ve birlikçe tasdik olu
nacak tarife ile tâyin olunur. 

Özet yönetmelikleri 

MADDE 24. — Ticaret borsalarında alım ve 
satım muamelelerinin nasıl yapılacağı Borsa 
meclislerince ihsar ve birlikçe tasdik olunacak 
özel yönetmeliklerde gösterilir. 

Vadeli muamele yapan borsaların takip ede
cekleri usuller tüzükte gösterilir. 

otel yöniinteUkler 

MADDE 24. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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hiçbir işle uğraşmıyan borsa aracılarına «Borsa 
ajanı» denir. 

Borsaya dâhil maddeler üzerine borsa ajan
larından başka kimse aracılık edemez. Borsaya 
kayıtlı üyeler borsada doğrudan doğruya alım 
ve satım yapabilirler. 

Borsa ajanlarının Türk vatandaşı olması 
mecburi olup, görevleri ve hakları, riayet ede
cekleri kaideler, tâbi olacakları şartlar ve haiz 
olacakları vasıflar tüzükte gösterilir. 

Borsa ajanlarının borsaca ödenecek aylık 
ücret veya yapılacak muameleden alınacak nis
pî ücret mukabilinde çalıştırılması, aylık ücre
tin miktarı ve nispî ücret mukabilinde çalışma
sı halinde aracılık yaptığı muamelelerden alı 
nacak olan bu ücretin nispeti borsa meclislerin
ce tesbit ve birlik yönetim kurulunca tasdik 
olunur. 

Nispî ücret alınması halinde bu miktar mu
amele kıymetinin yüzde bir buçuğunu geçemez. 

Ajana aylık ücret verildiği takdirde mua
mele yaptıranlardan alınacak olan nispî ajanlık 
ücretinin bir yıl zarfındaki tutarı ajana verilen 
aylık ücretin senelik tutarından fazla olması 
halinde artan para, borsaya gelir kaydolunur. 

özel yönetmelikler 

MADDE 24. —- Hükümet teklifi aynen ka
bul. edilmiştir. 

Borsalarda Hükümet namına bulunacak 
muraktplar 

MADDE 25. — Geliri 50 000 liradan fazla 
olan borsalarda, günlük, alım - satuıa muamele
lerini ve fiyat temevvüçlerini tarafsız bir mura
kabe altında bulundurmak üzere, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca tâyin edilen bir murakıp 
bulunur. 

Bu murakıpların ücreti borsa tarafından 
verilir. Ve miktarı Bakanlık ile borsa meclisleri 
arasında kararlaştırılır. 

Murakıbın hak ve salâhiyetleri Bakanlık ta
rafından yapılacak bir tüzükle tesbit olunur. 
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Oda ve borsaların gelirleri 

Gelirler 

MADDE 25. — Ticaret ve sanayi odalariyle 
ticaret borsalarının gelirleri şunlardır: 

a) Kayıt ücreti, 
b) Yıllık aidat, 
c) Munzam aidat, 
ç) Yapılan hizmetler karşılığı ücretler, 
d) Verilecek veya onanacak vesika bedel

leri, 
e) Yayın bedelleri, 
f) Bağış ve yardımlar, 
g) Misil zamları, 
h) Para cezaları, 
i) İştirakler kârı, 
j) Türlü gelirler, 

Kayıt ücreti ve yıllık aidat 

MADDE 26. — Tüzükte gösterilecek usullere 
göre tesbit olunacak dereceler üzerinden oda ve
ya borsalara ilk kaydedileceklerden alınacak ka
yıt ücretiyle kayıtlı bulunanlardan tahsil olu
nacak yıllık aidat miktarı, yönetim kurulunca tek
lif ve meclislerce onanacak tarife ile tesbit olu
nur. 

Fevkalâde dereceye girenlerin kayıt ücreti 
veya yıllık aidatları, sermayelerinin binde bi
rini ve her halde 5 000 lirayı geçemez. 

Derecelerini durumlarına uygun bultmıyan-
lar tüzükte tesbit olunacak usuller dairesinde 
oda veya borsa meclislerince, Meclis kararla
rına karşı da birliğe itiraz edebilirler. Birliğin 
kararı kesindir. 

Eko. K. 

Bölüm : IV 

Oda ve borsaların gelirleri 

MADDE 25. 
bul edilmiştir. 

Gelirler 

Hükümetin teklifi aynen ka-

Kayıt ücreti ve yıllık aidat 

MADDE 26. — Tüzükte gösterilecek usulle
re göre tesbit olunacak dereceler üzerinden oda 
veya borsalara ilk kaydedileceklerden ilk de
fa alınacak kayıt ücreti, beyannamelerinde gös
terdikleri sermayelerinin binde birini geçme
mek üzere yönetim kurullarınca teklif ve mec
lislerce onanacak tarife ile tesbit olunur. 

Ticaret ve sanayi odalarınca, odaya kayıtlı 
olanlardan her yıl, kayıt ücretleri, yıllık aidat 
olarak tahsil olunur. 

Fevkalâde dereceye girenlerin kayıt ücreti 
veya yıllık aidatları, her halde 5 000 lirayı ge
çemez. 

Derecelerini durumlarına uygun bulmıyan-
lar tüzükte tesbit olunacak usuller, dairesinde 
oda veya borsa meclislerine, meclis kararlarına 
karşı da birliğe itiraz edebilirler. Birliğin ka
rarı kesindir. 
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Geliri 50 000 liradan az olan yerlerde bu mu
rakabe borsa idare heyetleri tarafından yapılır. 

Bölüm : IV 

Oda ve borsaların gelirleri 

Gelirler 

MADDE 26. — Ticaret ve sanayi odalariyle 
ticaret borsalarının gelirleri şunlardır: 

a) Kayıt ücreti, 
b) Yıllık aidat, 
c) Munzam aidat, 
<j) Yapılan hizmetler karşılığı ücretler. 
d) Verilecek veya onanacak vesika harç

ları, 
e) Yayın gelirleri, 
f) Bağış ve yardımlar, 
g) Misil zamları, 
h) Para cezaları, 
i) İştirakler kârı, 
j) Türlü gelirler, 
k) Borsalarda tescil ücreti, 
1) Borsalarda ajanlık ücreti olarak alınan 

paralardan artanlar. 

Kayıt ücreti ve yıllık aidat 

MADDE 27. — Tüzükte gösterilecek usûl
lere göre tesbit olunacak dereceler üzerinden 
oda veya borsalara ilk kaydedileceklerden alı
nacak kayıt ücretleriyle kayıtlı bulunanlardan 
tahsil olunacak yıllık aidat miktarları vönetim 

• * 
kurullarınca teklif ve meclislerce onanacak ta
rife ile tesbit olunur. Fevkalâde dereceye giren
lerin kayıt ücreti veya yıllık aidatları, serma
yelerinin binde biridir. Ancak bu miktar 5 p00 
lirayı geçemez. 

Derecelerini durumlarına uygun bulmıyan-
lar tüzükte tesbit olunacak usuller dairesinde 
oda veya borsa meclislerine itiraz ederler. 

Meclislerin kararı kesindir. 
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Munzam aidat 

MADDE 27. — Munzam aidat, asgari mü
kellefiyet hariç olmak üzere, Kazanç Vergisi 
aslının % 2 sini geçmemek kaydiyle yönetim 
kurullarınca teklif ve meclislerce onanacak 
nispet dairesinde tahsil olunur. 

Munzam aidatlar, yıllık aidatların bir mis
lini geçemez. 

Kazanç Vergisine tâbi olmıyan veya bu ver
giden istisna edilenlerin munzam aidatları, yıl
lık aidatlarının % 10 udur. 

Munzam aidatını oda veya borsalardan bi
rine verenlerden diğer oda veya borsalarca ay
rıca munzam aidat istenilmez. 

Mütaaddit şubeleri bulunan müesseselerin 
munzam aidatı, her şubenin bulunduğu yerde
ki oda veya borsayn o şubenin Kazanç Vergisi 
miktarı üzerinden ödenir. Şu kadarki, mütaad
dit şubeleri olmakla beraber bilanço, kâr ve za
rar hesaplarını merkezlerinde yapmak zarure
tinde oldukları Ticaret Bakanlığınca kabul edi
lecek müesseseler, merkez ve şubelerinin mun
zam aidatlarım. Ticaret Bakanlığınca yapıla
cak dağıtıma göre merkez ve şubelerinin bu
lundukları yerlerdeki oda veya borsalara öder
ler. 

Ücretler ve vesika bedelleri 

MADDE 28. — Mahiyetleri tüzükte göste
rilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretlerle ve
rilecek veya onanacak vesika bedelleri yöne
tim kurullarınca teklif ve meclislerce tesbit 
olunur. 

Fonlar 

MADDE 29. — Oda ve borsalar, her yıl ta
hakkuk eden gelirlerinin % 10 unu birlik adı
na Ticaret Bakanlığının göstereceği millî ban
kalardan birine yatırmaya mecburdurlar. 

Fonlardan, Birliğin giderlerinden başka hu
suslarda sarfiyat yapılması Ticaret Bakanlığı
nın iznine bağlıdır. 

E k o . K. •-—•.. .*—. 

Munzam aidat 

MADDE 27. — Munzam aidat, Ticaret ve sa
nayi odaları yönetim kurullarınca teklif ve 
meclislerce onanacak nispet dairesinde ve her 
halde yıllık aidat miktarının bir mislinden faz
la olmamak üzere tahsil olunur. 

Mütaaddit şubeleri bulunan müesseselerin 
munzam aidatları, her şubenin bulunduğu yer
deki odaya o şubenin yıllık aidatı üzerinden 
ödenir. 

Ücretler ve vesika bedelleri 

MADDE 28. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

xMADDE 29. 
bul edilmiştir. 

Fonlar 

Hükümetin teklifi aynen ka-
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Munzam aidat 

MADDE 28. — Odalara kayıtlı bulunan ta
cir ve sanayicilerden alınacak munzam aidat 
odaların, borsaya kayıtlı olan tacirlerin borsa
ya ödiyecekleri munzam aidat 'borsaların gelir
leri meyanına girer. 

Her iki yere de kayıt mecburiyetinde olan
lardan munzam aidat, odalarca tahsil olunup ay
rı bir hesabı tutulur. Bu paranın ne miktarının 
borsalara ayrılacağını, hususiyetlerine göre, bir
lik yönetim kurulları tâyin eder. 

Munzam aidat tüccar, sanayici veya borsa
cının o yıl zarfında yalnız ticaret ve 'borsa faa
liyetlerinden dolayı ödedikleri Gelir Vergisinin 
yüzde ikisinden veya yıllık aidatın bir mislin
den fazla olamaz. 

©«-lir Vergisine tâbi olmıyanlarla bu vergi
den istisna edilenlerin munzam aidatı, yıllık l 
aidatlarının bir katıdır. 

Mütaıaddit şubeleri bulunan müesseselerin ı 
munzam aidatı, her şubenin bulunduğu yerdeki 
oda veya borsaya ödediği aidatın bir katıdır. 

Ücretler ve vesika harçları 

MADDE 29. — Mahiyetleri ve nevileri tü
zükte gösterilecek hizmetler karşılığı alınacak 
ücretlerle odalar ve borsa yönetim kurulların
ca onanacak vesikalardan alınacak tasdik harcı 
ve verilecek diğer vesikalardan alımacak harç
ların miktarları Yönetim Kurullarının teklif ve 
meclislerin tasdikiyle tesbit olunur. 

MADDE 30. — Odalar ve borsalar her yıl 
tahsil edilen gelirlerinin % 10 unu birlik adına 
Ticaret Bakanlığının göstereceği millî banka
lardan birine yatırmaya mecburdur. 

Bu paralardan, birliğin bütçe dahilindeki gi
derlerinden başka hususlardaki sarfiyat, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınının iznine bağlıdır. 

Oda ve borsaların meclis ve yönetim kuru
lu üyelerine iştirak edecekleri toplantılar için 
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Bölüm: V 

Uzuvların feshi, oda ve borsaların 
tasfiyeleri 

lağvı ve 

Uzuvların feshi 

MADDE 30. — 
a) Ticaret Bakanlığı, çalışmalarını mesle

kî ahlâk ve memleketin genel menfaatleriyle 
ahenkli olarak yürütmiyen veya görevlerini 
mevzuata göre yapmıyan oda ve borsa uzuvları 
aleyhine Asliye Ticaret mahkemelerinde fesih 
dâvası açabilir. Mahkeme kararı kesindir. 

b) Oda veya borsa meclisinin üçte ikisi
nin yazılı fesih talebi yerinde görüldüğü hal
lerde Ticaret Bakanlığı uzuvları feshedebilir. 

Feshedilen oda ve borsa uzuvları yerine bu 
kanun ve tüzük hükümleri dâhilinde yenileri 
seçilir. 

Lağıv ve tasfiye 

MADDE 31. — Oda veya borsalara kayıtlı 
üyelerin % 50 sinin talebi üzerine meclisler, 
mevcutlarının dörtte üçü ile odanın veya bor
sanın lağvına karar verebilirler. Toplantı ni
sabı elde edilmediği takdirde, tüzükte gösteri
lecek esaslara göre meclisler bu kararı müza
kere etmek üzere tekrar toplantıya çağırılır. 
Bu toplantı için de aynı müzakere nisabı ara-
HÎ'. Bu müzakerede de nisap elde edilmezse 

keyfiyet, birliğin tetkikına sunulur. 
Birlik, lağva veya devama karar verebilir. 

Birliğin kararı kesindir. 
Lâğvedilen oda veya borsa Ticaret Kanu

nunun anonim ortaklıkların tasfiyelerine ait 
hükümlerine göre tasfiye edilirler. 

Tasfiye halinde menkul ve gayrimenkul 
mevcutlar paraya çevrilerek bu kanunda yazılı 
oda ve borsaların maksat ve görevleri dâhilin
de sarfedilmek üzere birlik adına Ticaret Ba
kanlığının göstereceği bir millî bankaya yatı
rılır. 

Eko. K. 

Uzuvların feshi, 

Bölüm : V 

oda ve borsaların 
tasfiyeleri 

jagvı ve 

Uzuvların feshi 

MADDE 30. — 
a) Ticaret Bakanlığı, çalışmalarını mesleki 

ahlâk ve memleketin genel menfaatleriyle 
ahenkli olarak yürütmiyen veya görevlerini 
mevzuata göre yapmıyan oda ve borsa uzuvları 
aleyhine asliye ticaret mahkemelerinde fesih 
dâvası açabilir. Mahkeme kararı kesindir. 

b) oda veya borsa meclisinin üçte ikisinin 
yazılı fesih talebi yerinde görüldüğü hallerde 
Ticaret Bakanlığı uzuvları feshedebilir. 

Feshedilen oda ve borsa uzuvları yerine bu 
kanun ve tüzük hükümleri dâhilinde yenileri 
seçilir. Yeni uzuv teşekkül edinciye kadar es
ki uzuv görevine devam eder. 

MADDE 31. 
bul edilmiştir. 

Lağıv ve tasfiye 

— Hükümetin teklifi aynen ka-
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huzur hakkı verilmesi meclis ve yönetim kuru
lunun müşterek kararı ve "birlik yönetim kuru
lunun tasdiki ile kabildir. 

Bölüm : V 

Uzuvların feshi, oda ve borsaların lağvı ve tas
fiyeleri 

Uzuvların feshi 

MADDE 31. — Ekonomi Komisyonu metni 
aynen kabul edilmiştir. 

Lağıv ve tasfiye 

MADDE 32. — Kayıtlı üyelerin % 60 inin 
yazılı talebi üzerine kayıtlı bütün üyeler top
lanarak oda veya borsanın lağvına karar vere
bilirler. 

îlk toplantıya kayıtlı üyenin dörtte üçünün 
katılması şarttır, tik toplantıda nisap elde edi
lemediği takdirde ikinci toplantıda mevcudun 
çoğunluğu ile karar verilir. 

Kayıtlı üyeler çoğunluğu tarafından verilen 
bu karar birlik genel kurulunun tetkikına arz-
olunur. Birlik genel kurulunun karan kesindir. 

Kayıtlı üyeler genel kurulunun toplanma, 
müzakere ve karar verme şekilleri birlik genel 
kurulu tarafından yapılacak bir tüzükle tesbit 
olunur. 

Birlik genel kurulu tarafından lağvına ka
rar verilen oda veya borsa, Ticaret Kanununun 
Anonim Ortaklıikların tasfiyelerine ait büküm
lerine göre tasfiye olunur. 

Tasfiye halinde menkul ve gayrimenkul mev
cutlar paraya çevrilerek bu kanunda yazılı oda 
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Bölüm: VI 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği 

Kuruluş 

MADDE 32. — Odalar ve borsalar arasın
da, bu kanunda yazılı esaslara göre birlik ve 
beraberlik kurmak, oda ve borsaların tekâmül 
ve inkişafını sağlamak maksadiyle, Ticaret Ba
kanlığı tarafından «Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği» adiyle 
bir birlik kurulur. 

Birliğin merkezi İstanbul'dadır. 

Birliğin görevleri 

MADDE 33. — Birliğin görevleri şunlardır: 
a) Oda ve borsaları temsil etmek, 
b) Oda ve borsaların aralarında veya bun

ların kendi aralarında çıkacak ihtilâfları çöz
mek, 

c) Muhasebe ve muamelâtta, birlik ve be
raberlik sağlamak, 

ç) Türkiyenin iktisadi durumu hakkında 
raporlar hazırlamak, 

d) Yabancı memeketlerdeki, Ticaret Oda
ları ve Borsalar raporlarını incelemek ve Türki
ye'yi ilgilendiren kısımları derleyip neşretmek, 

e) Milletlerarası Ticaret ve Sanayi Odaları 
Kongrelerinde Türkiye'yi temsil edecek olan 
üyeleri seçmek. 

f) Oda ve Borsalarda yapacağı tetkik ve 
teftiş sonuçlarını Ticaret Bakanlığına bildirröek, 

g) (Ticaret Bakanlığının muvafakati şar-
liyîe) millî ve milletlerarası sergi ve panayır
lara iştirak ve yabancı memleketler Ticaret ve 
Sanayi Odalarının vekillik, mümessillik veya 
muhabirliğini kabul ve ifa etmek, millî ve mil
letlerarası meslekî teşekküllere üye olmak veya 
bu çeşit teşekküller kurmak, milletlerarası 

Bölüm : VI 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği 

Kuruluş 

MADDE 32. • Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 33. 
bul edilmiştir. 

Birliğin görevleri 

-~ Hükümetin teklifi aynen ka-
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ve borsaların maksat ve görevleri dâhilinde 
sarfedilmek üzere birlik adına Ticaret Bakanlı
ğının göstereceği "bir millî 'bankaya yatırılır. 

Bölüm : VI 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları (Birliği) i 

Kuruluş 

MADDE 33. — Odalar ve "borsalar arasında, 
bu kanunda yazılı esaslara göre 'birlik ve bera-
'berlik kurmak, oda ve (borsaların tekâmül ve in
kişafım sağlamak maksadiyle, bu kanunun neş- j 
ri tarihinden itibaren bir sene zarfında, Ticaret j 
ve Ekonomi Bakanlığı tarafından (Türkiye Ti- J 
caret odaları,Sanayi odaları ve Ticaret borsa- i 
lan birliği) kurulur. i 

îlk kuruluş şeklini tesbite Ticaret ve Ekono
mi Bakanlığı yetkilidir. I 

Birliğin merkezi (Ankara) dır. i 

Birliğin görevleri j 
ı 

MADDE 34. — Birliğin görevleri şunlardır: ! 
a) Oda ve borsaların münferiden haiz ol- I 

dukları temsil haklarına halel gelmemek şartiy- j 
le oda ve borsaları ilgilendiren müşterek işler- I 
de bunları temsil etmek, j 

b) Oda ve borsaların aralarında veya bun- i 
ların kendi aralarında çıkacak meslekî ihtilâf- • 
lan kesin olarak çözmek, j 

c) Muhasebe ve muamelât talimatname]e- i 
rini tasdik etmek, ı 

ç) Türkiyenin iktisadi durumu hakkında ra- j 
porlar hazırlamak ve yönetim kurulu tarafından ' 
hazırlananları tetkik etmek, ; 

d) Yabancı memleketlerdeki Ticaret odala- , 
rı ve borsaları tarafından tanzim edilen rapor- j 
lan tetkik ve Türkiye'yi ilgilendiren kısımla- | 
rı derleyip neşretmek, j 

e) Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye ko- ; 
mitesini kurmak ve işlerini yürütmek, j 

f) Millî ve milletlerarası sergi ve panayır- j 
lara iştirak ve yabancı memleketler Ticaret ve j 
Sanayi odalarının vekillik, mümessillik veya \ 
muhabirliğini kabul ve ifa etmek, millî ve mil- ] 
letlomras' :îu-s>lekî teşekküllere üye olma veya 
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meslekî toplantılara iştirak etmek, 
h) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya 

Türk - Yabancı Ticaret ve Sanayi Odalarına, 
lüzumunda, her çeşit yardımlar yapmak, 

i) Bu kanunla verilen sair görevleri yat
mak. 

Birliğin, uzuvları 

MA DDF] 34. — Birliğin uzuvları şunlardır : 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu. 

Genel kurul 

•MADDE 35. — Birlik Genel Kurulu, Oda 
ve Borsa Meclisleri arasından tüzükte yazılı 
esaslara göre üç yıl için seçilecek birer veya 
ikişer kişiden terekküp eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yadek seçilir. 
Genel Kurul, kendi üyeleri arasından bir 

Başkan ve bir Başkanvekili seçer. 
Genel Kurul, en az yılda iki defa Ankara'da 

toplanmak zorundadır. 

Genel kurulun görevleri 

Birliğin uzuvları 

MADDE 34. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurul 

MADDE 35. — Birlik Genel Kurulu, oda ve 
borsa meclisleri arasından tüzükte yazılı esas
lara göre üç yıl için seçilecek birer veya ikişer 
kişiden terekküp eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Genel Kurlu, kendi üyeleri arasından bir 

başkan ve başkanvekili seçer. 
Genel Kurul, en az yılda iki defa Ticaret 

Bakanının tâyin edeceği yerde toplanır. 

Genel Kurulun görevleri 

MADDE 36. - -
a) Yönetim Kurulunu seçmek. 
b) Oda ve borsaları temsil edecek üyeleri 

seçmek, 
c) Muhasebe ve muamelât talimatnameleri

ni tasdik etmek, 
e) Türkiyenin iktisadi durumu hakkında 

yönetim kurulunca hazırlanacak raporları tas
dik etmek, 

d) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya 
Türk - Yabancı Ticaret odalarına yardım yapıl
masına kara:' vermek, 

e) Oda veya borsalara kayıtlı üyelerin 
% 50 sinin lağıv hakkındaki taleplerinin meclis
lerce karara, bağlanmaması halinde bu hususta 
karar almak. 

MADDE 36. — 
a) Yönetim Kurulunu seçmek, 
b) Oda ve Borsaları temsil edecek üyeleri 

seçmek, 
e) Muhasebe ve muamelât talimatnamele

rini tasdik etmek, 
ç) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 

Yönetim Kurulunca hazırlanacak raporları tas 
dik etmek, 

d) Milletlerarası Ticaret ve Sanayi Odaları 
kongrelerine iştirak edecek üyeleri seçmek, j 

e) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya i 
Türk - Yabancı Ticaret Odalarına yardım ya- ! 
pılmasma karar vermek, j 

f) Oda veya Borsalara kayıtlı üyelerin I 
% 50 sinin lağıv hakkındaki taleplerinin Mec j 
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bu çeşit teşekküller kurmak, milletlerarası 
meslekî toplantılara iştirak etmek, 
ancak bu hususlarda Ticaret ve Ekonomi Ba
kanlığının muvafakati alınır. 

h) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya 
Türk - Yabancı Ticaret ve Sanayi derneklerine 
lüzumunda, genel kurul karariyle yardımlar ya
pabilmek, 

i) Bu kanunla verilen sair görevleri yap
mak ve ekonomi işlerinde Büyük Millet Mecli
si Komisyonları ve Bakanlıklarca istenen ma
lûmat ve mütalâaları vermek, 

Birliğin uzuvları 

MADDE 35. — Hükümetin 34 ncü madde
sindeki teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Genel kurul 

MADDE 36. — Birlik genel kurulu, odalar 
ve borsa meclisleri arasından tüzükte yazılı esas
lara göre üç yıl için seçilecek birer veya ikişer 
kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Genel kurul, kendi üyeleri arasından bir 

başkan ve bir başkanvekili seçer. 
Oenel kurul, en az yılda iki defa Ankara'da 

toplanmak zorundadır. 

Genel kurulun görevleri 

MADDE 37. — 
a "ı Birlik yönetim kurulunu seçmek, 
b) Hariçte, birliği temsil edecek üyeleri 

seçmek, 
c) Muhasebe ve muamelât talimatnamesini 

tetkik ve tasdik etmek, 
ç) Türkiyenin iktisadi durumu hakkında 

yönetim kurulunca hazırlanacak raporları tet
kik ve tasdik ctmekı 

d) Milletlerarası meslekî kongrelere katı
lacak üyeleri seçmek, 

e) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya 
Türk - Yabancı Ticm-et ve Sanayi derneklerine 
yardım hususunda karar vermek, 

f) Odalar veya borsalarda kayıtlı üyele
rin '% 60 mm 31 nci maddedeki esaslarla vere-
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lisleree karara bağlanamaması halinde bu hu
susta karar almak, 

g) Genel Kâtiplik Yönetmeliğini tetkik ve 
tasdik etmek, 

h) Birlik kararlarına riayet etmiyen Oda 
ve Borsaların lağvı hakkında karar almak, 

i) Odalar veya Borsalar arasında birlik v<: 
beraberlik kurmak ve bunların tekâmül ve inki
şaflarını sağlamak hususlarında lüzumlu görü
lecek tedbir ve kararları almak, 

j) Borsalarca tesbit olunacak genel kaid^ 
hükümleri tetkik ve tasdik etmek, 
k) Oda ve Borsaların bütçelerinin tiplerini 
bütçelerin tanzim usullerini tesbit etmek, 
1) Birlik gider bütçesini tetkik ve tasdik 

etmek. 

ve 

ve 

Yönetim Kurulu 

MADDE 37. — Birlik Yönetim Kurulu, Bir
lik Genel Kurulunun, kendi üyeleri arasından 
bir yıl için seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Birlik yönetim kurulu, kendi üyeleri arasın

dan bir başkan ile bir başkan vekili seçer. 
Süreleri biten yönetim kurulu üyeleri tekrar 

seçilebilirler. 
Birlik yönetim kurulu, ihtiyaca göre başka

nın çağırısıyle toplanır. En az üç ayda iki defa 
toplanmak zorundadır. 

f) Genel kâtiplik yönetmeliğini tetkik ve 
tasdik etmek, 

g) Birlik kararlarına riayet etmiyen oda 
ve borsaların lağvı hakkında karar almak, 

h) Odalar veya borsalar arasında birlik 
ve beraberlik kurmak ve bunların tekâmül ve 
inkişaflarını sağlamak hususlarında lüzumlu gö
rülecek tedbir ve kararları almak, 

i) Borsalarca tesıbit olunacak genel kaide 
ve hükümleri tetkik ve tasdik etmek, 

j) Oda ve borsaların bütçelerinin tiplerini 
ve bütçelerin tanzim usullerini tesbit etmek, 

k) Birlik gider bütçesini tetkik ve tasdik 
etmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 37. — Birlik yönetim kurulu, bir
lik genel kurulunun, kendi üyeleri arasından 
bir yıl için seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Birlik yönetim kurulu, kendi üyeleri arasın

dan bir başkan ile bir başkanvekili seçer. 
Süreleri biten yönetim kurulu üyeleri tekrar 

seçilebilirler. 
Birlik yönetim kurulu, ihtiyaca göre başka

nın cağrısiyle toplanır, en az üç ayda iki defa 
toplanır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

Madde 38. — a) Oda ve borsalar arasında 
veya bunların kendi aralarında çıkacak ihtilâfla
rı çözmek, 

b) Muhasebe ve muamelâtta birlik ve bera
berlik sağlamak üzere talimatnameler yapmak; 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
raporlar hazırlamak, 

ç) Yabancı memleketlerdeki ticaret odaian 
ve borsalar raporlarından Türkiyeyi ilgilendi
renleri yaymak; 

d) Oda ve borsalarda teftişler yapmak ve 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 38. — 
a) Oda ve Borsalar arasmda veya bunların 

kendi aralarında çıkacak ihtilâfları çözmek, 
b) Muhasebe ve muamelâtta birlik ve bera

berlik sağlamak üzere talimatnameler yapmak, 
c) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 

raporlar hazırlamak, 
ç.) Yabancı memleketlerdeki Ticaret Odaları 

ve Borsalar raporlarından Türkiye yi ilgilendi 
renleri yaymak, 

d) Oda ve Borsalarda teftişler yapmak ve 
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! 
ceği lağıv kararlarını tetkik ve kesin karara 
bağlamak,. j 

h) Birlik kararlarına riayet etuıiyen oda ! 
ve borsaların uzuvlarının {.esiri halikında karar 
yermek ve birlik kararlarına riayet etmemek- | 
te ısrar eden oda ve borsaların lağvı hakkında ı 
Bakanlığa teklifte bulunmak, I 

g) Genel kâtiplerin yönetmeliğini tetkik i 
ve tasdik etmek, 

i) Odalar veya borsalar arasında birlik i 
ve beraberlik kurmak ve bunların tekâmül ve ı 
inkişaflarını sağlamak hususlarında lüzumlu 
görülecek tedbir ve kararları almak, 

j) Borsalarca tesbit olunacak genel kaide ; 
ve hükümleri tetkik ve tasdik etmek, 

k) Oda ve borsaların bütçelerinin tipleri- ! 
ni ve bütçelerin tanzim usullerini tesbit et- i 
inek, I 

1) Birlik gider bütçesini tetkik ve tasdik i 
etmek, 

Yönetim, kurulu | 

MADDE 38. — Birlik yönetim kurulu, bir-
lik genel kurulunun, kendi üyeleri arasından 
bir yıl için seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. i 
Birlik yönetim kurulu, kendi üyeleri ara- i 

sından bir başkan ile bir başkanvekili ve bir J 
muhasip üye seçer. I 

Süreleri biten yönetim kurulu üyeleri tek- I 
rar seçilebilirler. I 

Birlik yönetim kurulu en az üç ayda iki 
defa toplanır. İhtiyaca göre başkanın çağrısiy-
le her zaman toplanabilir. I 

Yönetim kurulunun görevleri | 

MADDE 39. — | 
a) Odalarla odalar, borsalarla borsalar, ve | 

borsalarla odalar arasında çıkacak ihtilâfları 
çözmek, 

b) Muhasebe ve muamelâtta birlik ve be- | 
raberlik sağlamak üzere yönetmelikler hazır- I 
lamak ve genel kurula arzetmek, « 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
rapor hazırlamak ve genel kurulun tasdikına 
sunmak, 

ç) Yabancı memleketlerdeki Ticaret oda- \ 
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sonuçlarını Ticaret Bakanlığına bildirmek; 
e) Ticaret Bakanlığın, n muvafakatini aldık

tan sonra milletlerarası sergi ve panayırlara iş
tirak etmek; 

f) Yabancı memleketlerdeki ticaret ve sa
nayi odalarının vekillik, mümessillik veya muha
birliğini kabul ve ifa etmek; 

g) Millî ve milletlerarası meslekî teşekkülle
re üye olmak; 

h) Meslekî teşekküller kurmak; 
i) Milletlerarası meslekî toplantılara iştirak 

etmek; 
j) Bütçe dâhilinde sarfiyat yapmak; 
k) Borsaların teklifleri üzerine, borsaya dâ

hil maddelerle bunların en az miktarlarını tâyin 
ve borsaların bulundukları yerde ilân etmek; 

1) Borsaların teklifleri üzerine, borsa ajan
larının ücret nispetlerini tesbit etmek; 

m) Borsalardaki alım ve satıma ait özel yö
netmelikleri tetkik ve tasdik etmek; 

n,) Oda ve borsalara kayıtlı olanların dere
celerini tesbit hakkındaki meclis kararına karşı 
yapacaklan itirazları tetkik ve karara bağlamak 

o) Oda ve borsaların, fonlarını bankaya 
muntazaman göndermelerini sağlamak; 

p) Genel kâtiplik yönetmeliğini hazırlamak; 
r) Birlik kararlarına riayet etmiyen oda ve 

borsaların lağıv edilmelerini genel kurula tek
lif etmek; 

s) Bakanlıklarca istenilen malûmatı ver
mek; 

t) Bir yıllık faaliyet hakkında Genel Kuru
la rapor vermek; 

u) Yıllık gider bütçesini tesbit ve Genel 
Kurula sunmak. 

Genel Kâtip 

MADDE 39. — Birliğin; yönetim kurulunca 
tâyin edilen ve birliğin muamelâtını tedvirle gö
revli bir genel kâtibi ile lüzumu halinde bir veya 
iki genel kâtip yardımcısı bulunur. 

Genel Kâtibin görevleri, birlik yönetim kuru
lunca hazırlanıp genel kurulca tasdik edilecek 
bir yönetmelikle tâyin olunur. 

Eko. K. 

sonuçlarını Tiearet Bakanlığiûa bildirmek, 
e) Ticaret Bakanlığının muvafakatini 'aldik-

tan sonra milletlerarası sergi - ve panayırlara işti
rak etmek, 

f) Milletlerarası Tiearet ve Sanayi Odaları 
kongrelerine iştirak edecek üyeleri seçmek, 

g) Bütçe dâhilinde sarfiyat yapmak, 
h) Borsaların teklifleri üzerine Borsayu 

dâhil maddelerle bunların en az miktarlarını 
tâyin ve «Borsaların bulundukları yerde ilân et
mek, 

i) Borsaların teklifleri üzerine, Borsa Ajan
larının ücret nispetlerini tesbit etmek, 

j) Borsalardaki alını ve satıma ait Özel yö
netmelikleri tetkik ve tasdik etmek, 

k) Odıa ve Borsalara kayıtlı olanların de
recelerinin tesbiti hakkındaki Meclis kararına 
karşı yapacakları itirazları tetkik ve katara -bağ
lamak, 

1) Oda ve Borsaların, fonlarını Bankaya 
muntazaman göndermelerini sağlamak, 

m) Genel Kâtiplik Yönetmeliğini hazırla
mak, 

n) Birlik kararlarına riayet etmiyen Oda ve 
Borsaların lâğv edilmelerini Genel Kurula teklif 
etmek, 

o) Bakanlıklarca istenilen malûmatı ver
mek, 

p) Bir yıllık faaliyet hakkında Genel Ku
rula rapor vermek, 

r) Yıllık gider bütçesini tesbit ve Genel 
Kurula sunmak. 

Genel Kâtip 

MADDE 39. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S . Sayısı : 3 ) 



— 49 
Ti. E. I 

l an ve borsaları tarafından yapılan neşriyatı 
takip etmek ve Türkiye'yi ilgilendirenlerden 
azayı haberdar edecek tedbirleri almak, 

d) Milletlerarası sergi ve panayırlara iş
tirak, yabancı memleketlerdeki sanayi odaları
nın vekillik, mümessillik veya muhabirliğini 
kabul ve ifa etmek, millî ve milletlerarası mes
lekî teşekküllere üye olmak ve milletlerarası 
meslekî teşekküller kurmak, milletlerarası mes
lekî toplantılara katılacak üyeleri seçmek, 

Ancak d maddesindeki hususlarda* Ticaret 
ve Ekonomi Bakanlığının muvafakati alınır. 

e) Bütçe dâhilinde sarfiyat yapmak, 
f) Borsaların teklifleri üzeîirıe. borsaya 

dâhil maddelerle bunların en az miktarlarını 
tâyin ve borsaların bulundukları yerde ilân 
etmek, 

g) Borsaların teklifleri üzerine, borsa 
ajanlarının ücret nispetlerini tesbit etmek, 

h) Borsalardaki alım ve satıma ait özel 
yönetmelikleri tetkik ve tasdik etmek, 

i) Oda ve borsaların fonlarını bankaya 
muntazaman göndermelerini sağlamak, 

j) Genel kâtiplik yönetmeliğini hazırla
mak ve genel kurula sunmak, 

k) Birlik kararlarına riayet etmiyen oda
lar ve borsaların uzuvlarının feshi ve birlik ka
rarlarına riayet etmemekte ısrar eden odalar 
ve borsaların lağvım genel kurula bildirmek, 

1) Bakanlıklarca istenen malûmatı vermek, 
m) Bir yıllık faaliyet hakkında genel ku

rula rapor vermek, 
n) Türkiye'de ticari ve iktisadi kongreler 

tertip etmek, 
o) Yıllık gelir ve gider bütçesini tesbit ve 

genel kurula sunmak, 

Genel kâtip 

MADDE 40. — Hükümetin 39 ncıı madde
sindeki teklif aynen kabul edilmiştir. 

(.S. Sayısı 
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Bolüm : VII 

Disiplin cezaları, misil zamları ve para cezaları 

Disiplin cezalan 

MADDE 40. — Oda ve borsalar, üyeleri için, 
aşağıda yazılı disiplin cezalarını verebilirler. 

a) İhtar, 

Bölüm : VII 

Disiplin cezaları, para zamları ve para fezaları 

Disiplin cezaları 

MADDE 40. — Oda ve Borsalar, üyeleri i<;uı 
aşağıda yazılı disiplin cezalarını verebilirler. 

a) ihtar, 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Sarfiyat 

MADDE 41. — Birlik bütçesinden sarfiyat 
başkan veya başkanvekili ile muhasip üye ve 
kâtibi umuminin müşterek imzalariyle yapılır. 

Birliğin temsil ve uzamı 

MADDE 42. — Birliği, yönetim kurulu baş-
ikanları veya başkanvefkilleri veyahut tevkil 
edecekleri kimseler temsil ederler. 

Yönetim kurulu başkanları veya başkanve-
kiHeriyle muhasip üyenin müşterek imzaları 
birliği ilzam eder. 

Sanayicilerin ayrı oda kurmaları 

MADDE 43. — Sanayi Kanunu çerçevesine 
giren sanayi işletmelerinin toplu huulhduğu 
mıntakalarda, mevcut sanayicilerin % 60 mm 
müracaatı üzerine, Ticaret ve Ekonomi Bakan
lığınca, sanayicilerin; ticaret odalarından ayrı 
olarak bu kanun esasları dâhilinde (sanayi oda
ları) kurmalarına izin verilir. 

Sanayicilerin (Sanayi odalarına) kaydolması 
mecburiyeti 

MADDE 44. — Sanayi odası kurulduktan 
sonra o mm takadaki sanayiciler sanayi odala
rına kaydolunmaya mecburdurlar. 

Arzuları halinde ticaret odalarına da |rir-
mekte muhtardırlar. 

Sanayi odalarının birlik kurabilecekleri 

MADDE 45. — Sanayi odaları bu kanun 
esaslarına göre (sanayi odaları birliği) kurabi* | 
lecekleri gibi (ticaret odaları birliği) ne d« ka
tılabilirler. 

Bölüm : VII 

Disiplin cezaları, para zamları ve para cezalan 

Disiplin cezalan 

MADDE 46. — Oda ve borsalar, üyeleri için, 
aşağıda yazılı disiplin cezalarını verebilirler : 

») îhtar, I 
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b) Tevbih, 
e) Oda veya borsadan çıkarmak. 
Oda veya borsadan çıkarma cezası on beş 

günden az ve bir yıldan çok olamaz. 
İhtar ve tevbih cezaları yünetim kurulları; 

çıkarma cezası meclis tarafından verilir. İhtar 
ye tevbih cezalarına karşı idari ve cezai mer
cilere baş vurulamaz. 

Oda veya borsa meclislerince verilen çıkar- j 
ma cezası kararı, ilgiliye tebliğ olunur. İlgili 
on gün içinde mütalâasını yazı ile bildirebilir. 
Bu sürenin sonunda dosya karara balanmak 
üzere Ticaret Bakanlığına gönderilir. Bakanlı- ) 
ğm kararı kesindir. 

Çıkarma cezası, verildiği süreye münhasır 
olup bu süre içinde ticaret veya sanatın gerek 
doğrudan doğruya ve gerek vasıta ile icrasını 
yasak eder. 

Çıkarma cezasına riayet etmiyerek, ticaret 
veya sanatını yapanlar hakkında ayrıca para j 
cezası tatbik olunuı. 

Umumi hükümlere göre yapılan ceza taki
batı, disiplin cezalarının verilmesine mâni de
ğildir. 

Birlik kararlarına riayet etmiyenler 

M ADI)"E 41. — Birliğin mevzuata uygun ola
rak aldığı kararlara riayet etmiyen oda ve bor
salar, birlik kararı ve Ticaret Bakanlığının tas
dikiyle lâğv ve tasfiye edilirler. 

Misil zamları 

MADDE 42. — Oda veya borsalara kaydol
ma mükellefiyetine tâbi olanlar, işlerine başla
dıkları tarihten itibaren bir ay içinde bağlı ol
dukları oda veya borsaya kaydolmazlarsa veya 
oda veya borsaca re'sen yapılan kaydın ken-

Eko. K. 

b) Tevbih, 
e) Oda veya Borsadan çıkarmak, 
Oda ve Borsadan çıkarma cezası onbeş gün

den az ve bir yıldan çok olamaz. 
ihtar ve tevbih cezaları Yönetim 'Kurulları; 

çıkarma cezası Meclis tarafından verilir. İhtar 
ve tevbih cezalarına karşı idarî ve kazaî merci
lere baş vurulamaz. 

Oda veya Borsa Meclislerince verilen çıkarma 
cezası kararı, ilgiliye tebliğ olunur. İlgili on gün 
içinde mütalâasını yazı ile bildirebilir. Bu süre
nin sonunda dosya karara bağlanmak üzere Ti
caret Bakanlığına gönderilir. Bakanlığın kararı 
kesindir. 

Çıkarma cezası, verildiği süreye münhasır 
olup bu süre içinde ticaret ve sanatını gerek doğ
rudan doğruya ve gerek vasıta ile icrasını yasak 
eder. 

Çıkarma cezasına riayet etmiyerek, ticaret ve
ya sanatini yapanlar hakkında ayrıca para ce
zası tatbik olunur. 

Umumi hükümlere göre yapılan ceza takibatı, 
disiplin cezalarının verilmesine mâni değildir. 

Birlik kararlarına riayet etmiy enler 

MADDE 41. .— Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Para-zamları 

MADDE 42. — Oda veya borsalara kaydol
ma mükellefiyetine tâbi olanlar, işlerine başla
dıkları tarihten itibaren bir ay içinde bağlı ol
dukları oda veya borsaya kaydolunmazlarsa ye-

. ya oda veya borsaca re 'sen yapılan ! kaydın ken-

( S. Sayısı : 3 ) 
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b) Tevbih, 
c) Oda veya borsadan çıkarma, 
İhtar ve tevbi'h cezaları yönetim kurulları; 

çıkarma cezası meclis tarafından verilir. îhtar 
ve teVbi'h cezalarıma karşı idari ve kazai merci
lere başvurulamaz. 

Oda veya 'borsadan çıikarma cezası 15 gün
den az ve bir yıldan çok olamaz. 

Oda veya 'borsa meclislerince verilen çıkar
ma cezası kararı ilgiliye tebliğ olunur, ilgili 15 
gün içinde müdafaasını yazı ile 'bildirir. Meclis, 
'kararında ısrar ettiği takdirde ilgili, bulunduğu 
madıallin ticaret dâvalarını görmekle vazifeli 
mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemenin kara
rı katidir. 

Şu kadar ki; muhakeme sonuna kadar çı
karmaya ait meclis kararı tatbik olunmaz. 

Çıkarma cezası verildiği süreye münhasır 
olup 'bu süre içinde ticaret veya sanatın gerek 
doğrudan doğruya ve gerek vasıta ile icrasını 
yasak eder. 

Bu yasağa riayet elmiyenler hakkında, ka
yıtlı 'bulunduğu odanın yazılı isteği ile, Türk 
Oeza Kanununun 307 nci maddesi uygulanır. 

Birlik kararlarına riayet etmiyenler 

MADDE 47. — Birliğin mevzuata uygun 
olarak aldığı kararlara riayet etmemekte ısrar 
eden oda ve 'borsaların lağvı •birlik yönetim ku
rulu tarafından genel kurula bildirilir. 

Genel kurul lağva karar verdiği* takdirde 
keyfiyet Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildi
rilir. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının genel 
kurul 'kararma uyup uymamak hususunda tak
dir hakkı kesindir. 

Takdirini lağıv hakkında kullandığı haller
de bakanlık odanın bulunduğu mahaldeki tica
ret dâvalarına bakmakla vazifeli mahkeme nez-
dinde dâva açar. 

Bu mahkemenin kararı kesindir. 

Para zamları 

MADDE 48. — Oda veya •borsalara kaydol
ma mükelefiyetine tâbi olanlar, işlerine başla
dıkları tarihten itibaren 'bir ay içinde 'bağlı ol
dukları oda veya borsaya ıkaydolmazlarsa veya 
oda veya borsaca re'sen yapılan kaydın kendi-

( S. Sayısı 
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dilerine tebliği tarihinden itibaren bir ay için
de kayıt ücretlerini tediye etmezlerse veya yıl
lık aidatı Mart sonuna kadar ödemezlerse, ver
meye mecbur oldukları aidat iki misil olarak 
tahsil olunur. Vaktinde ödememek, makbul 
bir özre dayandığı takdirde zammın alınmama
sına yönetim kurulu karar verebilir. 

Borsaya dâhil maddelerin, borsanın faaliyet 
bölgesi içinde, borsa yerinin dışında satılma
sı veya borsa yerinin dışında satılmasına mü
saade olunan maddelerin satışlarının gününde 
tescil ettirilmemesi hallerinde yapılan muame
lelere ait borsa ücreti, satıcı veya alıcıdan iki 
misil olarak tahsil olunur. 

Borsa ajanı olarak kayıtlı olmadıkları halde 
borsaya dâhil maddeler üzerine aracılık eden
lerden yaptıkları muamelelere ait borsa ücreti 
beş misil olarak tahsil olunur. 

Borsa bu parayı aracıdan, satıcıdan veya 
alıcıdan tahsil etmekte serbestir. 

Para cezaları 

MADDE 43. — Yönetim kurulları, oda veya 
borsalarca mevzuata uygun olarak alınan ka
rarlara riayet etmiyenlere veya Ticaret Kanu
nuna göre tescil ve ilânı gereken dğişiklikleri 
bildirmeyenlere 25 liradan 200 liraya kadar ve 
tekerrürü halinde 200 liradan 1 000 liraya ka
dar para cezası verirler. 

100 liraya kadar olan para eezalaı-ı kesin
dir. Bu miktardan yukarı olan para cezalarına 
karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ilgili oda ve borsanın bulunduğu yerdeki 
Ticaret Mahkemesine itiraz olunabilir. Manke
ni o kararı kesindir. 

Tahsilat 

MADDE 44. — Kayıt ücreti, yıllık aidat, 
misil zamları ve para cezalarının tahsilleri hak
kında oda ve borsıa yönetim kurullarınca alına
cak kararlar ilâm hükmünde olup tera Daire
lerince yerine getirilir. 

| Eko. K. 

dilerine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde 
kayıt ücretlerini tediye etmezlerse veya yıllık 
aidatı Mart sonuna kadar ödemezlerse, vermeye 
mecbur oldukları aidat iki misli olarak tahsil 
olunur. Vaktinde ödenmemek, makbul bir özre 
dayandığı takdirde zammın alınmamasına yöne
tim kumlu karar verebilir. 

Borsaya dâhil maddelerin, borsanın faaliyet 
bölgesi içinde borsa yerinin dışında satılması ve
ya borsa yerinin dışında satılmasına müsaade olu
nan maddelerin satışlarının gününde tescil etti
rilmemesi hallerinde yapılan muamelelere ait 
borsa ücreti, satıcı veya alıcıdan iki misil olarak 
tahsil olunur. 

Borsa ajanı olarak kayıtlı olmadıkları halde 
borsaya dâhil maddeler üzerine ara-cılık edenler
den yaptıkları muamelelere ait borsa ücreti beş 
misil olarak tahsil olunur. 

Para cezalan 

MADDE 43. - - Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Tahsilat 

MADDE 44. — Kayıt ücreti, yıllık aidat, pa
ra zamları ve cezalarının tahsilleri hakkında oda 
ve borsa yönetim kurullarınca alınacak kararlar 
ilâm hükmünde olup icra dairelerince yerine ge
tirilir. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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lerine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde 
kayıt ücretlerini tediye etmezlerse veya yıllık 
aidatı Mart sonuna kadar ödemezlerse, vermeye 
mecbur oldukları aidat iki misli olarak tahsil 
olunur. Vaktinde ödememek, mukabil bir özıe 
dayandığı takdirde zammın alınmamasına yö
netim kurulu karar verebilir. 

Borsaya dâhil maddelerden, borsaların faa
liyet bölgesi içinde ve borsa yerinin dışında sa
tılmasına müsaade olunan maddelerin satışları-
nın tâyin olunan gününde tescil ettirilmemesi 
hallerinde yapılan muamelelere ait borsa ücre
ti, teamüle uyularak, satıcı veya alıcıdan iki 
misli olarak tahsil olunur. 

Ancak mazeret halleri borsa meclisinin tak
dirine bırakılır, bu takdir kesindir. 

Borsa ajanı olarak kayıtlı olmadıkları hal
de borsaya dâhil maddeler üzerine aracılık 
edenlerden yaptıkları muamelelere ait borsa üc
reti beş misli olarak tahsil olunur. 

Para cezaları 

MADDE 49. — Hükümetin 43 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Tahtilât 

MADDE 50. — Kayıt ücreti, yıllık aidat ve 
bunlarm zamlariyle para cezalarının tahsilleri 
hakkında oda ve borsa yönetim kurullarınca 
alınacak kararlar ilâm hükmünde olup İcra Da
irelerince yerine getirilir. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Bölüm : VIII 

Yurt içindeki yabancı ve yurt dışındaki Türk 
Ticaret Odaları 

Yurt içindeki yabancı odalar 

MADDE 45. — Yurt içinde, «Yabancı» veya 
«Türk - Yabancı» Ticaret ve Sanayi Odası ku-
nünıası için Ticaret Bakanlığından izin alın
ması şarttır. 

Bu iznin verilebilmesi için: 
a) Mütekabiliyet esasının mevcut olması; 
b) Odanın, Türkiye ile ilgili yabancı mem

leket arasındaki ticaret münasebetlerinin, iki 
memleket müşterek menfaatlerine uygun suret
te gelişmesine çalışmayı gaye edinmiş ve bu hu
susun sözleşmelerinde gösterilmiş olması, 
lâzımdır. 

Ticaret Bakanlığı: 
a) Mütekabiliyetin sona ermesi, 
b) Odanın, gayesinden uzaklaşması veya 

buna aykırı olarak çalışması, 
e) Ana sözleşme hükümlerinin ihlâl edilme

si, 
hallerinde izni geri alabilir. 

Yurt dışındaki Türk odaları 

MADDE 46. — Yurt dışında mahallî mevzu
ata göre, «Türk» veyahut «Türk - Yabancı 
unvaniyle kurulan Ticaret ve Sanayi Odalarının 
Ticaret Bakanlığınca tanınabilmesi için:. 

a) Odanın Türkiye ile o memleket arasın
daki ticaret münasebetlerinin, iki memleket 
müşterek menfaatlerinin uygun surette gelişme
sine çalışmayı gaye edinmiş ve bu hususun ana 
sözleşmesinde gösterilmiş olması, 

b) Odanın bulunduğu yerdeki, Türkiye El-
çiliğiyle Ticaret Müşavir veya Ataşelerinin ve
ya bu vazifeyi gören memurların, bu odalarca 
fahri âza sayılması ve bu hususun ana sözleşme
lerinde gösterilmiş olması, 
lâzımdır. 

Yukarda yazılı şartların kısmen veya tama
men ortadan kalkması veya odanın gayesinden 
uzaklaşması halinde, bu odalar hakkında veril
miş olan tanıma kararı kaldırılır ve bu teşek
külün bulunduğu yerde faaliyetinin tatil ettiril-

Ek©. K. 

Bölüm : VIII 

Yurt içindeki yabancı ve yurt dışındaki 
Türk ticaret odaları 

Yurt içindeki yabancı odalar 

MADDE 45. — Yurt içinde, « yabancı » veya 
« Türk - yabancı » ticaret ve sanayi odası kurul
ması için Ticaret Bakanlığından izin alınması 
şarttır. 

Bu izıyn verilebilmesi için : 
a) Mütekabiliyet esasının mevcut olması; 
b) Odanın, Türkiye ile ilgili yabancı mem

leket arasındaki ticaret münasebetlerinin, iki 
memleket müşterek menfaatlerine uygun suret
te gelişmesine çalışmayı gaye edinmiş ve bu hu
susun tüzüklerinde gösterilmiş olması; 

Lâzımdır. 
Ticaret Bakanlığı : 
a) Mütekabiliyetin sona ermesi; 
b) Odanın, gayesinden uzaklaşması veya bu

na aykırı olarak çalışması; 
c) Ana sözleşme hükümlerinin ihlâl edil

mesi ; 
Hallerinde izni geri alabilir. 

Yurt dışındaki Türk Odaları 

MADDE 46. — Yurt dışında mahallî mevzu
ata göre, « Türk » veyahut « Türk - Yabancı > 
unvaniyle kurulan Ticaret ve Sanayi Odalarının 
Ticaret Bakanlığınca tanınabilmesi için : 

a) Odanın, Türkiye ile o memleket arasın
daki ticaret münasebetlerinin, iki memleket müş
terek menfaatlerinin uygun surette gelişmesine 
çalışmayı gaye edinmiş ve bu hususun tüzükle
rinde gösterilmiş olması, 

b) Odanın bulunduğu yerdeki, Türkiye El-
çiliğiyle Ticaret Müşavir veya Ataşelerinin veya 
bu vazifeyi gören memurların, bu Odalarca 
fahrî âza sayılması ve bu hususun tüzüklerinde 
gösterilmiş olması, 
lâzımdır. 

Yukarda yazılı şartların kısmen veya tama
men ortadan kalkması veya Odanın gayesinden 
uzaklaşması halinde, bu Odalar hakkında veril
miş olan tanıma kararı kaldırılır ve bu teşekkü
lün bulunduğu yerde faaliyetinin tatil ettirilmesi 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Bölüm : VIII 

Yabancı veya Türk - Yabancı Ticaret ve Sanayi 
Dernekleri 

MADDE 51. — Türkiye ile aralarında ika
met ve adlî salâhiyet sözleşmeleri akdedilmiş 
bulunan yabancı bir Devletin uyruğunda olup 
Türkiye'de yerleşmiş bulunan ticaret ve sanayi 
erbabının gerek kendi aralarında ve gerek Türk 
uyruğundaki ticaret ve sanayi erbabiyle karışık 
olarak kuracakları Ticaret ve Sanayi dernekle
ri 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 10 ncu 
maddesinde zikrolunan esaslar dairesinde te
şekkül eder ve o kanunun hükümleri dâhilinde 
faaliyette bulunurlar. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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mesi iyin Hükümetçe gerekli teşebbüsler yapı
labilir. 

Böjüm : IX 

Çeşitli hükümler 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 47. — Ticaret ve Sanayi odalariy-
le Ticaret borsaları ve Türkiye Ticaret ve Sa
nayi odaları ve Ticaret borsaları birliği ve yurt 
içindeki yabancı veya Türk - Yabancı Ticaret 
ve Sanayi odaları Ticaret Bakanlığının teftiş 
ve murakabesine tâbidir. 

Uzuvlar ve memurlar hakkında takibat 

MADDE 48. — Odalar, borsalar ve birliğin 
uzuvlarına dâhil olanlarla memur ve hizmet
lilerinden, bu teşekküllerin paralariyle para 
hükmündeki evrak, senet vesair malları aley
hine, bilanço, zabıtname rapor ve diğer her çe
şit evrak ve defterleri ve vesikaları üzerinde 
suç işliyenler hakkında, bu suçlardan ötürü, 
Devlet memurları hakkındaki ceza uygulanır. 

Daire ve müesseselerden istenecek bilgiler 

MADDE 49. — Resmî daire ve müesseseler 
ve Devlet Ekonomi Kurumlariyle diğer teşek
kül ve müesseseler, oda ve borsalarla birlik ta
rafından görevlerinin ifası maksadiyle, istene
cek bilgileri vermekle mükelleftirler. 

İflâs ve konkordato kararlan 

MADDE 50. — İflâs ve konkordato karar
ları İcra ve İflâs Kanununun 166 ncı ve 300 
ncü maddelerine göre mahallî ticaret ve sana
yi odalariyle ticaret borsalarına bildirilir. 

Odalar, iflâs kararlarını birliğe bildirmek 
zorundadırlar. 

(S. 

Eko. K. 

için hükümetçe gerekli teşebbüsler yapılabilir. 

Bölüm : IX 

Çeşitli hükümler 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 47. — Hükümetin teklifi aynenSku-
bul edilmiştir. 

Uzuvlar ve memurlar hakkında takibat 

MADDE 48. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Daire ve müesseselerden istenecek bilgiler 

MADDE 49. — Resmî Daire ve Müesseseler 
ve Devlet Ekonomi Kurumlariyle diğer teşekkül 
ve müesseseler, Oda ve Borsalarla Birlik tara
fından meslekî sırra taallûk etmemek üzere, is
tenecek bilgileri vermekle mükelleftirler. 

iflâs ve konkordato kararlar t 

MADDE 50. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Sayjaı : 3 ) 
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Bölüm: IX 

Çeşitli hükümler 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 52. — Ticaret odaları üe sanayi 
odaları ve ticaret borsaları ve Türkiye ticaret 
odaları ve borsaları, sanayi odaları birlikleri 
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı tarafından tef
tiş ve murakabe olunur. Yurt içindeki yabancı 
veya Türk - yabancı ticaret ve sanayi dernek
leri yalnız ticari, iktisadi faaliyetleri bakımın
dan Ekonomi ve Ticâret Bakanlığının teftiş ve 
murakabesine tâbidir. 

Uzuvlar ve memurlar hakkında takibat 

MADDE 53. — Hükümetin 48 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Daire ve müesseselerden istenecek bügüer 

MADDE 54. — Oda ve borsalarla birlikler 
tarafından görevlerinin ifası maksadiyle iste
necek bilgileri daire ve müessesenin sırlarına 
taallûk etmemek şartiyle, resmî daire ve mü
esseseler ve Devlet Ekonomi Kurumları ve di
ğer resmî teşekküller vermekle mükelleftirler. 

İflâs ve konkordato ve kararlar 

MADDE 55. — Hükümetin 50 nci maddesi 
ayoen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 3 ) 



— 60 — 
Hü. 

Muhabir ve fahri üyeler 

MADDE 51. — Oda ve borsalar memleket 
içinde ve dışında kendileri için faydalı çalışma
lar yapabilecek kimse ve müesseseleri, muha
bir üye veya fahri üye olarak seçebilirler. 

Muhabir veya fahri üyeler, oda ve borsa 
meclisi görüşmelerine istişari rey ile iştirak 
edebilirler. 

îç yönetmelikler 

MADDE 52. — Her oda veya borsa yönetim 
kurulunca, oda veya borsanın iç teşkilâtını, iş 
bölümünü ve işlerin yürütülmesi suretini gös
terir ve meclislerce tasdikli bir iç yönetmelik 
yapılır. Bu yönetmelikte işlerin yürütülmesine 
ait imza yetkileri de gösterilir. 

Memur ve müstahdemlerin tâyinleri 

MADDE 53. — Oda ve borsa memur ve 
müstahdemlerinin tâyin, terfi, nakil, işten çı
karma muameleleri ve hastalık, ihtiyarlık, 
emeklilik ve ölüm sigortalarının yapılması şek
li, birliğin mütalâası alınmak kaydiyle, tüzükte 
gösterilir. 

Eko. K. 

Muhabir ve fahrî üyeler 

MADDE 51. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 52. 
bul edilmiştir. 

tç Yönetmelikler 

— Hükümetin teklifi aynen ka-

Memur ve müstahdemlerin tâyinleri 

MADDE 53. — Oda, Borsa ve Birlik memur 
ve müstahdemlerinin tâyin, terfi, nakil, işten 
çıkarma muameleleri ve hastalık, ihtiyarlık 
emeklilik ve ölüm sigortalarının yapılması şekli, 
Birliğin mütalâası alınmak kaydiyle, tüzükte 
gösterilir. 

Baremden istisna 

MADDE 54. — Bu kanuna tâbi odalar ve 
borsalarla birlik 3659 sayılı Kanuna tâbi değil
dirler. 

MADDE 54. 
bul edilmiştir. 

Baremden istisna 

Hükümetin teklifi aynen ka-

Ticaret sicilli işleri 

MADDE 55. — Ticaret ve sanayi odası bu-
lunmıyan yerlerde, Ticaret Kanununun tatbik 
sureti hakkındaki 866 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin derpiş ettiği ticaret sicilli muame
lâtı mahallî belediyelerce yapılır. 

MADDE 55. 
bul edilmiştir. 

Ticaret sicili isleri 

Hükümetin teklifi aynen ka-

f S. Sayısı : 3 ) 
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Muhabir ve fahri üyeler 

MADDE 56. — Oda ve borsalar yönetim 
kurulları memleket içinde ticaret odası teşek
kül etmiyen yerlerde ve memleket dışında ken
dileri için faydalı çalışmalar yapabilecek kim
se ve müesseseleri muhabir üye veya fahri üye 
olarak seçebilirler. 

tç yönetmelikler 

MADDE 57. — Hükümetin 52 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Memur ve müstahdemlerin tâyinleri 

MADDE 58. — Oda ve borsa memur ve 
müstahdemlerinin tâyin, terfi, nakil, işten çı
karma muameleleri ve hastalık, ihtiyarlık, 
emeklilik ve ölüm sigortalarının yapılması şek
li, birliğin mütalâası alınmak kaydiyle Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığınca yapılacak tüzükte 
gösterilir. Oda ve borsaların, memur ve müs
tahdemleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına katılabilirler. Bu takdirde memur veya 
müstahdemin ödiyeceği |% 5 ten başka maaş 
veya ücretin ;% 5 i nispetindeki prim odalar 
ve borsalar tarafından ödenir. 

Baremden istisna 

MADDE 59. — 

Ticaret sicili işleri 

MADDE 60. — Hükümetin 55 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Sanayi odaları 

MADDE 56. — Ekonomi Bakanlığının hu
susi kanununa istinaden «Sanayi odası» kur
duğu yerlerde sanayicilere ait işler bu odalar
ca görülür. 

Bölüm: X 
Son hükümler • 

Kaldırılan mevzuat 

MADDE 57. — 655 sayılı Ticaret ve Sana
yi Odaları Kanunu ile eki ve tüzüğü, 3.IV.1302 
tarihli Umum Borsalar nizamnamesi ve 4355 
sayılı Kanun ile tüzüğünün ticaret ve sanayi 
odalarına ve ticaret borsalarına ait hükümleri 
kaldırılmıştır. 

Tüzük 

MADDE 58. — Ticaret Bakanlığınca yayım 
tarihinden itibaren üç ay içinde bu kanunun 
tatbik suretini gösterir bir tüzük hazırlanır. 

Mevcut oda ve borsaların intibakı 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Ankara, İstanbul ve 
İzmir Ticaret ve Sanayi Odalariyle Ticaret 
Borsaları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir ay, diğer oda ve borsalar 'bir 
yıl içinde seçimlerini yenilemek suretiyle bu 
kanuna göre teşkilâtlanmak zorundadırlar. 

Yabancı odaların intibakı 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun neşrin
den evvel teşekkül etmiş olan «Yabancı» veya
hut «Türk - Yabancı» ticaret ve sanayi odaları 
durumlarını bir yıl içinde bu kanun hükümle
rine uydurmaya mecburdurlar. 

Sanayi Odaları 
MADDE 56. — Hükümetin teklifi aynen ka 

bul edilmiştir. 

Bölüm : X 

Son hükümler 

Kaldırılan mevzuat 

MADDE 57. — Hükümetin teklifi aynen ko 
bul edilmiştir. 

Tüzük 

MADDE 5S. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştiı*. 

Mevcut oda m horftâanio intibakı 

ĞfiÇîÖİ MADM 1. — Ankara, istanbul vo 
İzmir Ticaret ve Sanayi Odalâriyle Ticaret Bor
saları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki ay, diğer oda ve borsalar bir yıl içinde 
seçimlerini yenilemek suretiyle bu kâhütea göre 
teşkilâtlanmak zorundadırlar. 

Yabancı odaları* intikükı 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Hükümeti** teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Aidatta zamanapm i 

MADDE 61. — Odalar ve bocalara kaydol-
ma&ğ* anlaşılan taeie, sanayici, borşaeı için, j 
içinile bulunulan yıl hariç, olmak üzere, geçmiş | 
$ç yıldan evsrejki yıllar için ai4at tahakkuk i 
ettirilemez. ! 

Tahakkuk senesini takip eden yılın başın- i 
dan itibaren 5 sene zarfında tahsil edilemiyen j 
aidat ve munzam aidat zamanaşımına uğrar. 

I 
Bölüm: X j 

Son hükümler ! 
I 

Kaldırılan mevzuat 

MADDE 62. — Hükümetin 57 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Tüzük 
MADDE 63. — Hükümetin 58 nci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

Mevcut oda ve borsaların intibakı 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Halen mevcut yabancı ve Türk - Yabancı Tica
ret Odaları cemiyetlerinin durumu 

0 I 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı 
tarihinde mevcut olan yabancı veya Türk - Ya
bancı Ticaret Odası cemiyetleri yayım tarihin
den itibaren bir yıl içinde kendilerini bu ka
nunun 50 nci maddesi hükmüne uydurmaya 
mecburdurlar. 

Bu müddet zarfında durumlarını uydurma
yanlar tasfiye edilirler. j 

('S. Sayısı : 3) 
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Fon ve yedekler 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ticaret ve sanayi 
odalariyle ticaret borsalarının ticaret ve sanayi 
odaları nizamnamesinin değişik 125 nci ve 4355 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre ayırdık
ları paralar, bu kanuna göre ayrılacak fonlar 
gibi muamele görür. 

MADDE 59. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 60. — Bu kanunu Adalet, İçişleri, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanları yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Adalet Bakam 
F. Sirmen 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle-

Maliye Bakanı 
Ş. Adaları 

Bayındırlık Bakanı 
N. Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Ticaret Bakanı 
C. S. Barla* 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakan V. 

T.B. Balta 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Eri§irgil 
Ulaştırma Bakanı 

Gülek 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

Eko. K. 

İntibak etmiyen oda ve borsalar 

GEÇİCİ MADDE 3. — Süresi içinde bu ka
nuna intibak etmiyen ticaret ve sanayi odalariyle 
ticaret borsaları ve yabancı veya Türk - yaban
cı ticaret ve sanayi odaları infisah etmiş sayılır
lar. 

Fon ve yedekler 

GEÇİCİ MADDE 4. — Ticaret ve sanayi 
odalariyle ticaret borslarının Ticaret ve Sanayi 
Odaları Nizamnamesinin değişik 125 nci ve 
4355 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre ayır
dıkları paralar, bu kanuna göre ayrılacak fonlar 
gibi muamele görür. 

MADDE 59. 
bul edilmiştir. 

MADDE 60. 
yürütür. 

— Hükümetin teklifi aynen ka-

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

( S. Sayısı : 3 ) 
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Fon ve yedekler 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Hükümetin üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Millî Korunma Ka
nunu hükümlerine göre kurulmuş olan sanayi 
birlikleri bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren bir ay içinde tasfiye olunurlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun y&yımı 
tarihinden Gelir Vergisi esasına göre vergi tah
sil edileceği yıla kadar gçen zaman zarfında, 
aidat ve munzam aidat Kazanç Vergisi esasları
na göre tahkkuk ettirilir. 

MADDE 64. — Hükümetin 59 ncu mddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Hükümetin 60 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S! Sayısı : 3 





S. Sayısı: 23 
Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1 /487) 

T. C. 
Başbakanlık 14.1.1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1170, 6/178 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adalet Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 12 . T . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı ile gerekçesi ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

GEREKÇE 

Tatbikatın çıkardığı zorlukları karşılamak maksadiyie ilişik Kanun tasarısında gösterildiği üze
re Hâkimler Kanununun muhtelif* maddelerinde değişiklik yapılması gerekli görülmüştür. 

Madde 4 : Bir yıl içinde yargıç adaylığı kadrosunda ne kadar münhal vukubulacağmı önce
den kestirmek mümkün olmadığından her sene alınacak aday sayısının bugünkü dördüncü mad
dede yazılı olduğu üzere Bakanlıkça tesbiti ve buna göre işlem yapılması kabil olmamaktadır. 
Bu yüzden adayların ihtiyaç oldukça tâyin olunmaları, ihtiyaçtan çok istekli olursa tâyinde 
önce diploma derecesinin ve derecedede eşitlik halinde önce müracaatın esas tutulması uygun gö
rülmüş ve dördüncü madde bu yolda değiştirilmiştir. 

Madde 5 : Sorgu yargıcına vekâlet yargı işi olduğu için bunun henüz yetişmemiş bir adaya 
yaptırılması münasip görülmemektedir. Staj devresinde adayların icra memurlarına ve sorgu yar
gıçlarına yalnız yardım etmeleri daha uygun olur diye mütalâa edilmiştir. Bu sebeple beşinci 
madde buna göre tadil olunmuştur. 

Madde 15 : Adayların stajları sona erdikten ve haklarında ayırma incelemesi yapıldıktan son
ra defter sırası hakları saklı tutularak bu durumdaki yargıç adaylarına asıl göreve tâyin olunun
caya kadar yalnız icra memurluğu, sorgu yargıçlığı ve ('. Savcılığı yardımcılığı görevlerinin gör
dü rüleb Um esi uygun görüldüğünden 15 nci madde bu yolda 'değiştirilmiştir. 

Madde 21 : Yargıçlık ve Savcılık mesleklerinin smıf ve derecelerini gösteren cetvellerde icra me
murluğu da dâhil olduğu halde 21 nci maddede yalnız yargıç ve Savcılardan bahsedilmiştir Mad
denin girdiği ikinci faslın başlığına da uygun olarak maksadı tam vo kâmil bir şekilde ifade için 
(Üçüncü sınıfta bulunanlar) denilmesi daha uygun grülmüş ve bu arada derece yükselmelerinde eh
liyet aranacağının kaide olarak tesbitıi maksadiyie de 21 nci maddenin tasarıda yazılı olduğu gibi 
değiştirilmesi lüzumlu hissedilmiştir. 

Madde 29 : 29 ncu maddedeki (Muavinler) sözü, yardımcılık sınıfının kapsadığı bütün görevleri 
ifade etmemektedir. Bunun yerine (Yardımcılık sınıfında olanlar) denilmesi ve yükselmede önce 
kanun ile belli çalışma süresinin geçirilmesi esas olduğundan bu lüzumu bildirmiş olmak üzere mad
deye (Yükselme sürelerini bitirenler) kaydının ilâvesi gerekli görülmüştür. Diğer 'taraftan her 
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istenilen zamanda liste yayınlanmaması için listelerin ayırma Meclisine muayyen zamanlarda veri
leceğinin açıklanması ve 'tatbikatta tereddüt doğuran müddet meselesi ile kararım kesinliği konusu
nu haHetmeik üzere de itirazın kabulüne dair Ayırma Meclisince verilecek karara karşı Adalet Baka-
ıımuı yapacağı müracaatin belli bir süre ile kayıtlanması, Genel Kurul kararının kesin olduğunun 
açıklanması uygun olur diye düşünülmüştür. Bn sebeple 29 ncu madde yazılı şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 34 : 34 ncü maddede beyan olunanların yükselme süresi içinde .gördükleri işlerin hüküm 
ve kararlarından, yahut yazdıkları iddianame, lâyiha, kararname veya mütalâalardasn seçecek
leri birkaçının örnekleriyle meslekieran'e ait eser ve yazıları varsa birer nüshasını yükselme süre
leri sonunda Bakanlığa göndermeleri, hem yeterliğin tesbitine esas tteşkil edecek vesikaların yüksel
ime süresinin ancak son bir senesine maksur olarak değil belki tam bir yükselme süresindeki çalışma
lara teşmil suretiyle geniş imkânlar dairesinde zamanında noksansız toplaimmasmı sağlamak, hem de 
ayırma incelemesinin gecikmesine meydan vermemek bakımından daha muvafık görülmüştür. Bu 
maksatla 34 ncü madde metnindeki (son bir sene içinde) kaydı (yükselme süresi içinde) ve bahse
dilen vesikaların (listenin neşri tarihinden iki av içinde) cümlesi (yukarda bildirilen süre sonunda) 
suretinde değiştirilmiştir. 

Madde 39 : 39 ncu maddenin bugünkü ifadesi yalnız Yargıçlar içindir. Halbuki madde hükmü 
Savcılara ve yardımcılara da şâmildir. Bu şümulü belirtmek için tasarıda gösterildiği üzere madde
nin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 40 : 40 ncı madde metninde Ayırma Meclisince yükselmeye lâyık görülecekler hakkımda 
düzenlenecek terfi defterinde bunların, sıraya konulacakları gösterilımeamştir. Halbuki 58 ve 59 ncu 
maddelerde defterdeki sıranın gözetileceği açıklanmıştır. Buna göre (Sıraya koymak) hükmünün ka
ide olarak tesbiti gerektiğinden 40 ncı madde bu yolda değiştirilmiştir. 

Madde 47 : 47 nci maddenin ilk fıkrasına vuzuh verilmesi maksadiyle de derece sözünün ilâve
si gerekli görülmüştür. 

Madde 48 : İkinci sınıfın kapsadığı beşinci dereceden dördüncü dereceye yükselmede uygulana
cak usul ve kaideleri tesbit eden 48 nci madde bugünkü şekliyle kâfi sarahati ihtiva etmemektedir. 
Maddeye vuzuh vermek ve birinci sınıfa ayrılmada gerekli ehliyete mütaallik bilgilerin nasıl sağ
lanacağını belirtip bunlar hakkında da 29 ncu madde hükmü veçhile hazırlanacak listenin Ayırma 
Meclisi Genel Kuruluna verilerek bu kurulca inceleneceğinin tesbit etmek üzere maddenin tasarıda 
gösterildiği veçhile değiştirilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Madde 50 : Genel Kurul ve Ayırma Meclisi toplantılarına Yargıtay Birinci Başkanı ile Baş Sav
cının mazeretleri dolayısiyle katılamamaları hali "atbikatta tereddüdü mucip olmaktadır. Bu eksi
ği tamamlamak amaciyle bunların gaybubetinde birinci Başkana kanuni vekili olan Yargıtay Daire 
Başkanının ve Baş Savcıya da hazır olan Yargıtay Üyelerinden kıdemlisinin vekâlet etmesi uygun 
görülmüş ve 50 nci madde bu yolda değiştirilmiştir. 

Madde 53 : Beşer zat ile kurulan Ayırma Meclislerinin Mümtaz ve tercihli olarak yükselme hak
kında verecekleri kararlarda dört oyun birleşmesi daha doğru görüldüğünden bu esasa uygun ola
rak Ayırma Meclislerinin ancak dört oyun birleşmesiyle neticelendirilebilecekleri hususlara ait ka
rarlarının itiraz yoliyle Genel Kurula intikali üzerine bu kararların bozulmasına dair verilecek Genel 
Kurul kararlarının da yedi oyun birleşmesiyle verilmesini sağlamak üzere 53 ncü madde tasarıda 
yazılı olduğu veçhile değiştirilmiştir. 

Madde 54 : Ayırma Meclisi kararlarını Genel Kuruluna nıüracatla incelettirmek yetkisini haiz 
olan Adalet Bakanının Genel Kurula müracaati süre ile hudutlanmamış bulunduğundan bu husus tet-
bikatta tartışma mevzuu olmaktadır. Tereddüdü izale maksadiyle bu müracaatin 30 günlük süre 
ile tahdidi ve Genel Kurulca verilecek kararların kesin olduğunun açıklanması uygun görülmüş ve 
54 ncü madde bu suretle değiştirilmiştir. 

Madde 55 : Bugünkü 55 nci maddede birinci smıfa ayrılmalarına karar verilenlere ait deftere adı 
geçmiyenlerin itiraz hakları süre ile hudutlanmamıştır. Bunun belli bir süre ile hudutlanması ve 
Ayırma Meclisi Genel Kurulunun üçte iki çokluk olmamasından dolayı reddettiği bir hususun ak-
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sine karar vermede büyük bir çokluğun toplanması gerekli görüldüğünden 55 nci madde bu yol 
da değiştirilmiştir. 

Madde 56 : Memurların bulundukları kadrodan kadrosuz iki üst derece maaşa kadar yükselebilme
lerini sağlıyan 4598 sayılı Kanunun dördüncü maddesi hükmünün yargıçlar hakkında da uygulanma
sı dolayısiyle kadrosuz alman üst derece maaşın Hâkimler Kanununda yazılı derece ve sınıfların 
iktisabını da gerektirip gerektirmiyeceği ve bu kabil yükselmelerin Millî iradeye iktiran eden kararla 
yapılması gerekli olup olmadığı hususları tatbikatta münakaşa ve tereddüt mevzuu olmuştur. Bu te
reddüdü gidermek için Hâkimler Kanununun asıl maksadına da uygun olarak ancak kadro tahsisi 
suretiyle yapılan tâyin ve terfilerin Millî iradeye iktiran edecek kararla yapılacağının ve kadsosuz 
üst derece aylık verilmesi Yargıçlar Kanununda yazlı sınıf ve derece yükselmesi sayılmıyacağının ve 
bu kabil kadrosuz yükselmelerde de yükselmeye yeterliğin Ayırma Meclisi kararı ile tesbit oluna
cağının tasrihi, bu arada Yargıçlık mesleğinin sınf ve derecelerini gösteren cetvelde yer alan îcra 
memurlarının da zikri suretiyle 56 ncı maddenin değiştirilmesi gerekli görülmüştür. 

Madde 57 : Birinci sınıfa dâhil Yargıçların bu sınıf içindeki Yargıçlık derecelerine veya Baş
savcılığa yükseltilmelerinde iki sene hizmet etmiş olmaları şart olmadığını, ancak yükselme sırasın
da bulundukları derece maaş ve ödeneğini iki sene almış olmadıkça bunlara yukarı derece maaş ve 
ödeneği verilmiyeceğini belirtmek ve böylece maddeye vuzuh verilmek üzere 57 nci maddenin değiş
tirilmesi uygun görülmüştür. \. v 

Madde 58 : Ayırma Meclisince hazırlanıp Mümtaz, tercihli ve âdi olarak kısımlara ayrılan terfi 
defterleri her kısımda birden ziyade olduğu takdirde bu kısımların her birine ait mütaaddit defter
lerin sıraya konularak meselâ daha sonraki Mümtaz defterinde yer alanların evvelki defterde adı 
bulunan Mümtazlardan önce yükseltilemiyeceklerini ve yine böylece tercihlilere ait mütaaddit def
terlerden önceki defterde adları bulunanların yükseltilmeleri yapılmadıkça ondan sonraki tercihli 
defterinde adları bulunanlara geçilemiyeceğini ve âdi yükselme defterleri arasında da bu yolda iş
lem yapılacağını belirtmek maksadiyle 58 nci madde tasarıda yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir. 

Madde 60 : 58 nci maddede yapılması istenilendeğişiklik dairesinde Mümtazlara ait defterler 
arasındaki eski veya yeni defter sırası saklı kalmak şartiyle bütün def terlerdeki Mümtazların ter
cihli defterlerine ve tercihli defterlerin de yazılı olanların hepsinin de âdi yükselmeye lâyık görü
lenlere derece ve sınıf yükseltilmelerinde tercih edilmeleri uygun görülmüştür. Şukadar ki tercih
li ve âdi defterlerine de yürüme imkânı verilmesi için beş mümtaz yükselmesine karşı üç tercihli 
yükselmesi ve bu sayılardaki mümtaz ve tercihli yükselmelerine karşı da iki âdi yükselmesi yapılma
dıkça mümtaz ve tercihli yükseltilmelerinin yürü Kil memesi uygun olur diye mütalâa edilmiştir. 

Bu arada 59 ncu madde gereğince terfi sırasında teklif olunan hizmeti reddetmiş olmalarından 
dolayı defterin sonuna kalanlara ne zaman yeni n vazife teklif olunacağını ve bu suretle teklif 
olunan yeni vazifeyi kabul etmiyen tercihlilerin âdi yükselme defteri sonuna kalacaklarını belirt
mek üzere 60 ncı maddeye bir fıkra eklenmiş ve madde bu yolda değiştirilmiştir. 

Madde 63 : Gerekli hallerde C. Savcıları ve yardımcılarının Adalet Bakanı tarafından yerleri 
değiştirilebileceği hakkındaki yetkiyi teyit maksadiyle 63 ncü maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 70 : 2556 sayılı Hâkimler Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte Yardımcılık sınıfı maaşı 
(10 ncu derece) 30 lira, üçüncü sınıf Yargıçlık ve O. Savcılığı maaşı da (9 ncu derece) 35 liradan 
başlamakta idi, 70 nci maddede yazılı dereceler de buna göre tesbit edilmişti. Sonradan yürürlüğe 
giren 3693 sayılı Kanunla memuriyetlerde değişiklik yapılmaksızın yardımcılık sınıfı maaşı 35 lira
ya çıkarılmış ve üçüncü sınıf Yargıçlık ve C. Savcılığı aylığı da 40 liradan başlatılmış bulunduğu 
için 70 nci madde metnindeki 10 ncu derecenin dokuza ve dokuzuncu derecenin sekize çıkarılma
sı gerekli görülerek madde bu veçhile değiştirilmiştir. 

Madde 80 : 80 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki (Muavinler) sözü Yargıç mesleğinden sa
yılan ve 1 numaralı cetvelde yer alan İcra memurlarını ihtiva etmemektedir. Bunları da kapsaması 
için bu fıkranın değiştirilmesi, bu arada tatbikatta faydasızhğı tesbit edilen son fıkranın da çı
karılması uygun görülmüş ve madde bu yolda değiştirilmiştir. 

Madde 81 : Kusurlu hareketlerden mütevellit yer değiştirmelere İnzibati cezalar arasında yer 
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verilmesi daha uygun görüldüğünden 81 nci maddenin ikinci fıkrasındaki (kendi kusurlarından 
mütevellit olsun olmasın) cümlesi çıkarılmıştır. Bundan başka kusursuz hareketler sebebiyle ya
pılan yer değiştirmelerinde Yargıçlık teminetını kazananlarla kazanmıyanlar arasında fark göze
tilmesi tabiî olduğundan teminatlı Yargıçların tnzibat Meclisi karariyle ve teminatsızların doğ
rudan Adalet Bakanı tarafından yerleri değiştirilmesi uygun görülmüştür. Bunun için 81 nci 
madde tasarıda gösterildiği veçhile tadil olunmuştur. 

Madde 86 : 86 nci maddede sayılan İnzibat cezaları araşma 81 nci maddenin izahında belir
tildiği üzere (yer değiştirmek) ve 89 ncu maddenin beyanında izah olunacağı veçhile de (mes
lekten affetmek) cezalarının eklenmesi amaciyle 86 nci madde değiştirilmiştir. 

Madde 88 : 86 nci maddede sayılan inzibat cezalan arasına konulan ve mahiyeti 89 ncu madde de 
açıklanan (meslekten affetme) cezasının 88 nci maddeden çıkarılması ve bu maddeye maaş kes
me cezası hakkında gerekli hükümlerin ilâvesi uygun görülmüştür. 

Madde 89 : inzibat cezaları arasına konulan (meslekten affetme) niıı mahiyeti ile hangi haller
de uygulanacağı ve (yer değiştirme) cezasını gerektiren fiil ve hareketler 89 ncu maddede göste
rilmiş ve madde o yolda değiştirilmiştir. 

Madde 90 : 90 nmcı maddeye vuzuh vermek maksadiyle savcılarda ilâve edilmiş, bundan başka 
bir derecede iki, bir sınıfta üç defa (yer değiştirme) cezası görenler hakkında (derece indirme) 
cezasının uygulanması gerekli görülerek madde bu suretle tadil olunmuştur. 

Madde 92 : 92 nci maddeye kesinleşmiş olarak iki defa derece indirme cezasına uğramanın meslek-
len çıkarmayı gerektireceği hakkında hüküm sevkedilmiştir. Çünki Yargıçlar Kanununun 45 nci mad
desi uyarınca her derecede iki defa terfi edemiyenlerin hizmetten affedildiklerine bakılırsa kusurlu 
fiil ve hareketleri ile iki derece kayıp edenlerin durumunu iki defa terfi edememekten daha ağır say
mak tabiatiyle yerinde olur bu arada maddenin yardımcılık sınıfında bulunanlarla O. Savcılarına da 
şâmil olduğunu belirtmek üzere maddeye gerekli ilâveler yapılmış, ve 92 nci madde bu suretle değiş
tirilmiştir. 

Madde 95 : 95 nci maddenin Yardımcılık sınıfında bulunanlarla savcılara ve şümulünü açıklamak 
üzere bu maddedeki (ilgili yargıç) tâbiri yerine (ilgililer) sözü konmuştur. Muamelede sürat te
mini maksadiyle ve muhakeme usulleri kanunları karşısında esasen fazla olan 30 günlük itiraz süre
sinin 15 güne indirilmesi uygun görülmüştür. Bundan başka meslekten çıkarılmaya mahkûm olanın 
kendisini beraberine alıp getireceği bir vekil i!e savunabilmesini sağlamak için de bu yolda hüküm 
sevkedilmiş ve madde değiştirilmiştir. 

Madde 122 : Adalet Memurları hakkında uygulanacak inzibat cezaları gösteren 122 nci maddede 
( derece tenzili ) ve ( tahvil ) cezaları bir sırada gösterilmiş bulunmasından dolayı bâzı Adalet Ko
misyonlarınca ikisinin birden uygulanmasına kalkışıldığı görüldüğünden bu cezaların ayrı sırada 
gösterilmesi ve itiraz süresinin tebliği tarihinden başlıyacağınm açıklanması tereddütleri gidermek 
bakımından gerekli görülmüştür. Bundan başka maddedeki ( üst ) tâbiri de tatbikatta üst sayıla
nı ıyacak olanların inzibati ceza vermeye kalkışmaları sonucunu tevlit ettiği için kanunun maksadına 
ve meslek nizamına aykırı olan bu anlayış ve uygulayışı önlemek amaciyle (üst) tâbiri ile kastolu-
nan makamın açıklanması zaruri görülerek madde bu yolda değiştirilmiştir. 

2 : Yargıçlık ve Savcılık mesleklerinin sınıflarını, derecelerini ve maaşlarını gösteren 
Hâkimler kanununun 17 ve 18 nci maddelerinde yazılı ve bu kanuna bağlı bir ve iki sayılı cetvel
lerde tatbikatla tebarüz eden ihtiyacı karşılamak üzere aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılması 
gerekli görülmüştür. 

Görevlerinin mahiyeti ve önemi bakımından bir numaralı cetvelin yardımcılık sınıfında ve 
üçüncü sınıfta bulunanalar sıraya konulmuştur. 

îcra işlerinin çok olduğu yerlerde buludurulan İcra Yargıçlarının görevleri önemli olduğu ve bu 
vazifelere eskimiş, derece kazanmış yargıçlar getirildiği, Yargıtay Raportörlüğü de bilgi, anlayış ve 
kavrayışı gerektiren bir görev olup bu meziyetleri haiz yüksek dereceli yargıç ve savcılar raportör
lüğe tâyin olundukları için 9 ncu dereceden İcra Yargıçlığı ve Yargıtay Raportörlüğü çıkarılmış
tır. 
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Beşinci ve dördüncü derecede bulunanlar da görevlerinin mahiyeti ve önemi bakımından sıra
ya konulmuş ve ihtiyacı karşılamak için beşinci dereceye (Mahkeme üye) ligi, dördüncü dereceye 
de (Yargıtay Raportör) lüğü eklenmiştir. 

C. Başsavcılığı dairesinde çalışacak yardımcıların çok bilgili ve tecrübeli olmalari gerektiğin
den savcılık mesleğinin sınıflarını, derecelerini ve maaşlarını gösteren iki sayılı cetvelin dokuzuncu 
derecesinde yer alan (C. Başsavcılık Yardımcılığı) çıkarılmıştır. 

Büyük şehirlerde önemli işleri başarı ile kovuşturabilecek tecrübe ve liyakatte C. Savcı ve yar
dımcılarına ihtiyaç bulunduğu için yedinci v§ altıncı derecelere (C. Savcılığı Yardımcılığı), beşin
ci dereceye de (C. Savcılığı Başyardı inciliği) konulmuştur. 

Yukardanberi sayılan bu değişiklikler yeniden kadro istihsalini icabettirmemektedir. 
Geçici madde : Geçici madde, birinci sınıfa tâyin ile kazanılan haklar ayrık olmak üzere bu 

projenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 4598 sayılı Kanun uyarınca kadrosuz üst derece aylık 
almış olanların almakta oldukları aylığın dengi olan yargıçlık ve savcılık derecelerinde sayılacak
larını ancak bu sayılmanın bu durumdakilere dereceleri miktarnıca kadro tahsisini gerektirmediği 
gi'bi bulundukları kadrodan kadrosuz iki üst derece aylık almışlarsa üst kadroya geçirilmedikçe 
bu gibilerin başkaca kadrosuz yükseltilmeleri de yapılamıyacağını tesbit maksadiyle sevkedilmiştir 
ve yine böylece 5017 sayılı Kanun hükmüne göre yargıç ödeneğinin kadro aylığı üzerinden verile
ceği maddede açıklanmıştır. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 16 . V . 1949 

Esas No. 1/487 
Karar No. 50 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 14 . L,. 1049 tarih ve 6/178 ve 71 - 1170 sayılı 
yazısı ile Yüksek Başkanlığınıza sunulan Hâkim
ler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuza ha
vale buyurulmakla Adalet Bakanı Fuad Sirmörf
in huzuriyle incelendi. 

Komisyonumuz bu tasarıyı, sıraları geldikçe 
gerekçelerinde de görüleceği gibi, bir kısım mad
deleri Hükümetin teklifi veçhile, bir kısımların
da eklemeler ve çıkarmalar yaparak, hazan da de
ğiştirilen bu maddelerle ahenk ve tenazuru temin 
etmek için teklife girmemiş olan maddelerde dü 
zenlemeler yaparak, kabul etmiştir. 

Kanun tasarısı dört madde ile bir de geçici 
maddeden ibarettir. 

Birinci madde, bu madde halen yürürlükte 
bulunan Hâkimler Kanununun 29. maddesinin 
değiştirildiğini açıklamaktadır. Tasarı ile her ne 
kadar 29 maddede değişiklik yapılması teklif edil
mekte ise de. yukarda da arzedilcliği veçhile ko

nuşmalar sırasında diğer bâzı maddelerde de de
ğiştirmeler yapıldığından değiştirilen madde sa
yısı 30 u bulmuştur. 

Madde 4 : Bu maddede yapılmak istenen de
ğişiklik, Adaylığa alınacakların miktarının ihti
yaca göre tesbitiııden ve ihtiyaçtan fazla istekli 
bulunduğu takdirde tâyinlerde diploma derecesi
nin nazara alınmasından ve derecede de eşitlik 
olduğu hallerde Bakanlığa müracaat sırasının 
esas tutulmasından, ibarettir. 

Filhakika; bugünkü dördüncü madde birinci 
fıkrasiyle her yıl alınacak aday miktarının Ba
kanlıkça peşinen tesbitini âmir bulunmaktadır. 
Halbuki adaylık kadrosunda yıl içinde ne miktar 
açık olacağını yıl başında tahmin etmek mümkün 
bulunmadığı cihetle tatbikatta her müracaat ka
bul ve bir sıraya kaydolmakta ve bunun neticesi 
olarak, m esi eke girmek arzusunda olan bu gençle
rin no zaman tâyin edileceklerini mütemadiyen 
sormaları, tâyinlerin geç yapılmakta olduğu gibi 
sızlanmaları karşısında kalınmaktadır. Bu mah-
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zurları bertaraf etmek için maddeye « ihtiyaç- ol
dukça » kaydının konması ve bir de, yargıçlık 
kadrolarını güzidelerle doldurmak için ihtiyaçtaki 
fazla istekli bulunduğu takdirde « diploma dere
cesi » nin öne geçmek sebebi olarak tesbiti ve bu 
derecelerde eşitlik halinde ise, önce müracaat 
edenlerin sonrakilere tercih edilmeleri esasları 
yerinde görülmüş ve doktora yapmış olanların 
ise hepsine tercih edilmesi komisyonca ilâve 
edilerek madde kabul olunmuştur. 

Madde 5 : Bu madde ile yapılmak istenen 
değişiklik, adayların sorgu yargıçlarına «Ve
kâlet» etmelerinin mahzuruna binaen bu kay
dın kaldırılmasından ibarettir. 

Bu madde, adaylığa tâyin olunanların iki 
yıllık stajlarını nasıl yapacaklarını belirtmek
tedir. Henüz tecrübe sahibi olmamış bulunan 
stajyerin bir (Kaza) H olan sorgu yargıçlığı 
vazifesine vekâlet etmesindeki mahzur komis
yonca da görülmüş ve metindeki «Tutanak ya
zıcılığı» yerine «Tutanak kâtipliği» konmak 
suretiyle madde kabul edilmiştir. 

Madde 15 : Bu maddede yapılmak istenen 
değişiklik; iki yıllık stajlarını bitirmiş olup da 
haklarında 13 ncü madde gereğince ayırma in
celemesi yapılmış olan adaylara yardımcılık 
smıflarındaki görevlere tâyin edilinceye kadar 
yalnız «îera memurluğu: sargu yargıçlığı ve 
O. Savcılığı yardımcılığı görevlerinin gördürül
mesi» nin tasrihinden ibaret bulunmaktadır. 

Bugünkü maddede buna mukabil olan hü
küm, «Muavinliklere tâyin olununcaya kadar 
Vekillikçe lüzum görülecek yerlerde o sınıflar
daki vazifeler gördürülebilir» şeklinde ve daha 
şümullüdür. Tasarıdaki şekle bu gördürülebile-
cek görevler sayılmak suretiyle münhal olduğu 
takdirde tâyin edilmeleri lâzımgelen görevlerde 
çalıştırılacaklarının tasrih olunması yerinde 
görülerek madde kabul edilmiştir. 

Madde 21 : İni maddede yapılmak istenen 
değişiklik. Hâkimler Kanununa bağlı cetvelde 
yer alan icra memurluğunun da maddenin hük
müne tâbi kılınmak için metne yargıçlık ve 
savcılık tâbirlerinden sonra «Üçüncü sınıf d a 
bulunan» ibaresinin ilâvesinden ve derece yük
selmelerinde «Bhliyet» aranacağının kaide ola
rak tesbitinden ibarettir. 

Hakikatte, Hâkimler Kanununa bağlı ve 
yargıçlık ve savcılık mesleklerinin sınıf ve de
recelerini belli eden cetvellerde icra memurluğu 
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da dâhil bulunduğu halde yaşıyan metinde 
«Hâkim ve müddeiumumilerin kendi sınıfları 
içinde »denilmesi bir noksanlık olarak 
mütalâa edilmek lâzımgelir. Bu itibarla metnin 
tasarıda olduğu gibi «Yargıçlık ve Savcılık mes
leklerinin üçüncü sınıfında bulunanların . . . » 
şeklinde yazılması, maddenin içinde bulunduğu 
faslın başlığına da uygun düşeceği cihetle, ye
rinde görülmüş ve « ehliyet » kaydının konul
masının da. uygunluğu müşahede edilmiştir. 

Bundan başka, tasarının ikinci maddesinin 
müzakeresi sırasında, o maddenin gerekçesinin 
mütaiâasındanda anlaşılacağı veçhile, Hükü
metin, üçüncü sınıf Yargıçlık ve Savcılık dâhi
linde bulunan 9 ncu derecenin de «Yardımcılık» 
sınıfına alınması hakkındaki teklifinin Komis
yonca kabulü üzerine bu değişiklikle ahengi 
temin için 21 nci maddenin değişen şakline 
« Yardımcılık veya » ilâve edilerek « . . . . mes
leklerinin Yardımcılık veya üçüncü sınıfında bu
lunanların . . . » şekline sokulması muvafık gö
rülmüş ve madde bu suretle kabul olunmuştur. 

Madde 22 : Bu maddede bir değişiklik ya
nılması Hükümetçe teklif edilmemişse de 21 nci 
maddenin gerekçesinde açıklandığı üzere tasarı
nın ikinci maddesinin görüşülmesi sırasında Hü
kümetin, 9 ncu derecenin de Yardımcılık sınıfı
na. alınması hakkındaki teklifi komisyonca nıu-
•\afik görülerek kabul edildiğinden bu 22 nci 
maddenin de bu değişiklikle mütenazır olarak 
düzenlenmesi zarureti hâsıl olmuş ve komisyon 
yeni şekli formüle ederek kabul etmiştir. 

Madde 29 : Hükümet teklifi ile bu madde
de yapılmak istenen değişiklik, « Muavinler » 
kelimesi yerine « Yardımcılık sınıfında olanlar » 
cümlesinin konmasından ve metne « yükselme 
sürelerini bitirip » cümlesinin ilâvesinden, Ba
kanlığın hazırlıyacağı defterleri «Nisan, Ağus
tos ve Aralık aylarının son günlerinde Ayırma 
.Meclisine » vermek mecburiyetinin konulmasın
dan ve itirazın kabulüne dair Ayırma Meclisin
ce verilecek karara karşı Adalet Bakanının ya
pacağı müracaatın « bir ay » içinde yapılması
nın bildirilmesinden ve Genel Kurul kararının 
« kesin » olduğu kaydının ilâvesinden ibaret bu
lunmaktadır. 

Bugünkü maddedeki « Muavinler » kelimesi
nin Muavinlik sınıfında bulunanların hepsim 
şâmil olamadığı düşünülerek « Yardımcılık sını
fında bulunanlar» şekline sokulması yerinde 
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görülmüştür. Yükselmede birinci şartın kanuni 
süreyi doldurmak olduğuna göre maddeye «yük
selme sürelerini bitirenler» kaydının ilâvesi de 
tabiî görülmüştür. 

Adalet Bakanlığının, terfi sürelerini bitiren
lerden haklarında inzibati veya kazai bir mâni 
bulunmıyanlarm defterlerini tanzim ederek Ayır
ma Meclisine vermek vazifesiyle mükellef daireyi 
istediği zaman bu listeleri tanzim edüp etmemekte 
muhtar bırakmamak için yılın muayyen zaman
larında listelerin tanzimi mecburiyetini koymak, 
aynı zamanda Ayırma Meclisinin muayyen za
manlarda toplanarak çalışma yapmasını da tan
zim edeceği cihetle, yerinde ve bunu düzenliyen 
kaydın ilâve edilmesi bu sebeplerle uygun görül
müştür. 

İtiraz ve müracaatların yapılması müddetleri
ni tâyin eden 1 ve 4 ncü fıkralardaki; «... tari
hinden başlamak üzere» ve «... tarihinden başla
yacak bir aylık süre içinde» tâbirlerinin kaldırı
larak yerlerine, umumi kanunlardaki esaslara da 
uygun düşecek olan, «... tarihinden bir ay içinde» 
tâbirinin konulması muvafık görülmüştür. 

(jienel kurul kararlarının kesinliği hakkındaki 
kaydın ilâvesinde bir mahzur görülmemiştir. 

Bakanlığın tanzim edeceği bahsi yukarda ge
çen teklif listelerinin bir örneğinin yalnız Resmî 
Gazete ile yayınlanması, bu listelere müddet ba
skınımdan itiraz başlangıcının Resmî Gazete ile 
neşri tarihinin Ayırma Meclislerince muteber ad
dedilmesinden ileri gelmiş ve bu itibarla Adalet 
Dergisiyle yayınlanma mecburiyeti maddeden 
kaldırılmıştır. 

Madde 34 : Bu madde ile yapılması istenilen 
değişüdik, bugünkü maddede yazılı olan «son bir 
sene içinde» kaydı yerine «yükselme süresi için
de » şeklînin, ve «listenin neşri tarihinden iki ay 
içinde» cümlesinin konmasından ibarettir. 

Filhakika bugünkü madde, sayılan belge, 
vesika ve eserleri terfi süresine dâhil olan (son 
bir sene) ile kayıtlandırılmak suretiyle son yıldan 
evvelki süreyi hariç bırakmış oluyor ki bu şekil, 
yargıcın mesaîsinin bir kısmını değerlendirmemek 
veya ozamana ait güzel ve isabetli ve hattâ içti
hada mesnet olacak kararını Ayırma Meclisinin 
bilgisi dışında bırakmış olur. Bu itibarla bu de
ğiştirme çok yerinde görülmüştür. 

Bu suretle yükselme süresi içinde maddede 
yazılı belge, vesika ve eserleri «listenin neşri tari
hinden iki ay içinde» yerine «yukarda bildirilen 

süre sonunda,» şekline konması da ayırma tetki-
katmı geç bırakmamak noktasının faideli telâkki 
edilmiş ve madde kabul olunmuştur. 

Madde 39 : Bu madde ile yapılmak istenen 
değişiklik metinden «alâkalı hâkimin» tâbirimin 
çıkarılarak yerine «... adları yazılı...» cümlesinin 
konmasından ibarettir. 

Filhakika bugünkü metin, yalnız «Yargıç
ları» içine almış mahiyette görülmektedir. Hal
buki bu madde şümulüne savcılarla yardımcılar 
da dâhildir. Bunu sarih olarak belirtmek için 
böyle bir değişikliğin yapılması yerinde görül
müştür. Maddenin son satırlarında «... notlarına 
ve kendilerinin» cümlesinden sonra gelen «eser 
ve vesika ve mütalâalarına «kelimeleri çıkarılarak 
yerine» 34 ncü maddede yazılı belgelerine «cüm
lelerinin konulması ve bunu takip eden «baka
rak» kelimesinden sonra gelen «tesbit ile» nin 
de çıkarılması komisyonca uygun görülmüş ve 
madde bu değişiklikle kabul olunmuştur. 

Madde 40 : Bu maddede yapılmak istenen 
değişiklik; madde metnine «liyakatlerine göre 
sıraya koymak» cümlesinin ilâvesinden, iba
rettir. 

Filhakika, Hâkimler Kanununun 58 ve 59 
ncu maddelerinde, defterdeki sıranın gözetile
ceği yazılı olduğu halde, defterin tanzim edile
ceğini tesbit eden 40 nci maddede sıranın yapı
lacağına dair bir kayıt bulunmadığı için bir 
boşluk müşahede edilmiş ve teklif edilen ilâve
nin yapılması muvafık görülmüşür. 

Komisyon, üçüncü fıkra olarak; tanzim edi
len «yükselme defterinin yayınlanmasını» Genel 
Kurula itiraz edeceklere imkân vermek bakı
mından muvafık görmüştür. Ayni zamanda son 
fıkra olarak «kesinleşen defterin de yayınlan
ması» esasını kabul etmiştir. 

Madde 47 : Bu maddenin yazılış şeklinin 
daha itinalı olarak tertiplenmesi suretiyle ve
rilmek istenilen vuzuh komisyonca da muvafık 
görülmüştür. 

Madde 48 : Bu madde ikinci sınıfın bir de
recesinden diğer derecesine yükselmede tatbik 
edileeak usul ve kaideleri tesbit etmek için ko
nulmuş olduğu halde bugünkü şekliyle yeter dere
cede açık değildir. Gerek maddeye vuzuh, ve
ren ve birinci sınıfa ayrılmada lüzumlu bilgile
rin nasıl toplanacağını belirten ve bunlar hak
kında da 29 ncu madde gereğince terfie esas 
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olacak teklif l'stesinin hazırlanarak Ayırma 
Meclisi Genel Kuruluna verileceğini tesbit eden 
yeni şekil Komisyonca da muvafık görülmüştür. 

Madde 50 Bu madde ile yapılmak istenilen 
değişkilik, maddeye vuzuh vermek demek 
olan bir değişikliktir. O da, Ayırma Meclisle
riyle, Genel Kurula Başkanlık eden Yargıtay 
Birinci Başkaniyle Cumhuriyet Başsavcısının 
mazeretleri hallerinde bu kurullara kimlerin 
Başkanlık edeceğini tasrih etmekten ibaret bu
lunmaktadır ki, bu değişiklik komisyonca da 
yerinde görülmüştür. 

Madde 53 : Bu maddede yapılmak istenen 
değişiklik, Ayırma Meclislerinde verilmekte 
olan kararların nisapları değiştirilmekten iba
rettir. Bugünkü maddede, gerek 1 ve 2 No. lı 
Ayırma Meclislerinde, gerek Ayırma Meclisi 
Genel Kurulunca kararların ekseriyetle verile
ceği kaydı bulunmaktadır. 

Yeni şekilde ise, kararları nisaplarına göre 
üçe ayırmaktadır. 

Birincisi, âdi yükselmelerde, ayırma meclis
lerinin kararlarını çoklukla vereceklerini, 

İkincisi, tercihli ve mümtaz olarak yüksel
melerde, 5 reyden 4 ünün (birleşmesiyle karar 
alına/bileceğini, 

Üçüncüsü ise, ayırma meclisi genel kuru
lunun, birinci sınıf yargıçlığa ayırma kararla-
riyle, ayırma meclislerinin, ancak: dört oyun 
birleşmesiyle neticelendire'bilecekleri kararları
nın itiraz üzerine 'bozulmasına mütedair karar
larının, yedi oyun birleşmesiyle verileceğini, tes
bit ve tasrih etmektedir. 

Bundan sonra yapılacak ayırma tetkiklerin
de bu usulün uygulanması komisyonca da mu
vafık görülmüştür. 

Madde 54 : Bu maddede yapılmak istenen 
değişiklik, ayırma meclisi kararlarını genel ku
rula müracaatla incelettirmek yetkisini haiz 
olan Adalet Bakanının bu salâhiyetini 30 gün
lük bir müddetle tahdit etmekten ve bir de ge
nel 'kurulun vereceği kararların kesinliğini be
lirtmekten, ibarettir. 

Birinci ilâve, yani Adalet Bakanının da ge
nel kurula müracaatının 30 günlük (bir müd
detle tahdit edilmesi hususu, tatbikattaki te
reddüdü ve münakaşaları gidermesi bakımın
dan yerinde görülmüşse de genel kurul karar
larının «kesin» olacağı hakkındaki son fıkra 
kaldırılmıştır. 

Madde 55 : Bu madde ile iki değişiklik ya
pılması teklif edilmektedir; bunlardan birinci
si, 49 ncu maddede yazılı olan deftere adı geç
memiş olanların itirazlarını bir müddet içinde 
yapmaları kaydının konulması, diğeri de, yapı
lacak bu itiraz üzerine tetkiki yapan 95 nci 
maddedeki kurulun, muterizin birinci sınıfa ay
rılmasına dair vereceği kararı, altı oyun birleş
mesiyle vemesi esasının tesbit edilmesidir. 

Bugünkü maddede, birinci sınıfa ayrılanlar 
defterine adları geçmemiş olanların itiraz 'hak
ları tanınmakta ise de bu itirazın yapılma müd
deti tesbit edilmemiştir. Bu ise tatbikatta bir
çok müşkülât ve münakaşayı mucip olacaktır. 
Hu mahzurun önüne geçmek için teklif veçhile, 
tebliğ tarihinden otuz gün içinde itiraz olun
ması muvafık görülmüştür. 

ikinci değişiklikteki «altı oyun birleşmesi» 
üzerinde konuşmalar cereyan ederek bunun 
«beş oyun birleşmesiyle» şekline konması komis
yonca daha uygun mütalâa edilmiş ve madde 
bu değişiklikle kabul olunmuştur. 

Madde 5 ti : Bu madde ile yapılmak istenen 
değişiklik «Yargıçlık mesleğindeki İcra memur
ları» nın madde metnine alınmasından ve bir 
de Hâkimler Kanununa göre yapılacak tâyin ve 
terfilerin «Kadro tahsisi suretiyle» yapılacağı
nı tesbitten, ibarettir. 

Yargıçlık mesleğindeki icra memurlarının 
maddeye ithali Hâkimler Kanununa bağlı cet
velde yazılı bulunmaları sebebiyle yerinde gö
rülmüştür. 

Yargıçların tâyin ve terfileri konusuna ge
lince; Hükümetin gerekçesinde de ifade edil
diği gibi, 4598 sayılı Kanunla ve kadrosuz ola
rak alman üst derece maaşların, Hâkimler Ka
nununda tesbit edilmiş olan derece ve sınıfla
rında iktisabını mucip olup olamıyacağı ve bu 
kabil yükselmelerin Millî İrade ile yapılıp ya
pıl amıyacağı hakkında son zamanlarda Bakan
lık ve Ayrma Meclisleri arasında görüş ve dü
şünüş farkları olmuş ise de, şimdiye kadar hak
larında 4598 sayılı Kanun uygulanarak yüksel
tilmeleri yapılmış olan yargıçların bu yüksel
tilmelerinin Millî iradeye iktiran ettirildiği ko
misyonca müşahade edilmiş ve Hâkimler Kanu
nunun bu konudaki maksadının ise, bu uygula
maya müsait olamıyacağı kanaati belirmiş ol
duğundan, bu tasarının yürürlüğe girmesini 
mütaakip Hâkimler Kanununa göre yapılacak 
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terfilerin ancak «Kadro tahsisi» ve «Millî ira
deye arzı» suretiyle yapılması ve bu suretle 
alıamış oları marşların tekabül ettiği derece ve 
sınıfların iktisap edileceği, şimdiye kadar bu 
esasa muhalif olarak yapılmış olan tatbikatın 
ise bu tasarının geçici maddesiyle düzenlenmiş 
olcağı neticesine varılarak, birinci fıkradaki 
değişiklik muvafık görülmüştür. 

İkinci fıkra ise .birinci fıkranın tabiî bir 
neticesi olmakla beraber, yazılış tarzının ve me
selâ «Yargıçlar Kanunu hükmünce sınıf ve de
rece yükseltilmesi sayılmaz» hükmünün, birinci 
fıkra gerekçesinde açıklandığı gibi kadrosuz 
alman maaşların mukabili olan derece ve sınıf
ların iktisap edilemiveceğine yani terfi nddine 
mâtüf bulunduğu, voksa 4598 sayılı Kanunun 
uygulanması hallerinde de terfi müddeti bakı
mından yargıçların iki senelik yükselme süre
sine tâbi olacakları kayde değer görülmüştür. 

Bundan başka. 4598 in uygulanacağı haller
de tesbiti lâzımgelen ehliyet şartının terfilerde 
olduğu gibi vine Avırma Meclislerince belirtil
mesi esasımn konması yerinde ve bu kabil yük
seltilmelerin Bakanlığın mucibi ile yapılması 
hususu tabiî görülmüş ve madde kabul olun
muştur. 

Madde 57 : Bu madde üe. birinci sınıf yar
gıçların bu sınıf içindeki vargıclık derecelerine 
vpva başsavcılığa yükseltilmelerinde iki sene
lik bir sürenin beklenmesine lüzum olmadığını 
ve ancak eski derecenin maaş ve ödeneği iki yıl 
alınmadıkça yeni geçilen derecenin maaş ve öde
neğinin alınamıyaeağı esası konmaktadır. 

Komisyon, bu madde ile gözetilen gayenin. 
üstün değerleri, terfi için konulmuş olan müd
detlerle bağlamamak olduğunu müşahade et-
"ii«ı ve teklif edilen şeklin kabulünü muvafık 
görmüştür. 

Madde 58 : Bu madde ile, Ayırma Meclisin. 
rince tanzim edilmiş olan defterlerde adları ya
zılı bulunanların tâyin ve terfilerinin hangi 
esaslar dairesinde yanılacağı açıklanmış bulun
maktadır. 

Maddenin, mütalâasından ve Hükümet ge
rekçesinin incelenmesinden de anlaşılacağı veç
hile. evvelâ defterlerin kıdemi sonra d,a defter-
lerdeki sıranın, yükselmelerde esas tutulacağı 
görülmektedir; biraz daha açıklamak lâzımge-
lirse, mümtaz, tercihli ve âdi defterleri, kendi 
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kısımları içinde birden fazla olduğu takdirde 
bu kısımların her birine ait defterler tanzim 
edildikleri tarihlere göre sıraya konacak ve ta
rihi eski olan defterde yer almış olanların tâ
yinleri yanılıp bitmedikçe, sonraki deftere geei-
lemiyecektir. Meselâ, eski. tarihli ilk defterde 
adı yazılı bulunan mümtazların tâyinleri, yapı
lıp bitmedikçe sonraki, tarihli, ikinci defterdeki 
mümtazların tâyinleri yapılamıyacaktır. Bu mi
sal. mütaaddit def terli tercihlilere ve mütaaddit 
• defteri i âdi terfihlere de bövlece tatbik edile-
epo»i mnddo^o ta«rih ed'lmi«tir. 

r"!r>^c:iyiik, mümtaz, tercihli ve. âdi vükselme 
defterlerine cirmi s olanların, terfilerinin hangi. 
esas dairesinde yanılacağım, ve 59 nen. maddeye 
göre terfi sırasında teklif olunan hizmeti ret 
etmiş olmalarından dolayı, defterin sonuna alın
mış olanlara ne zaman yeniden bir vazife teklif 
olunacağını, belirtmekten ibarettir. 

Yasıvau madde, mümtaz defterine girmiş 
olanların. tercihli defterine girmiş olanlardan 
tespihli defterine girmiş olanların da. âdi def
tere girmiş ninni arın mutlak surette önce terfi 
edeceklerini âmirdi. 

Yeni madde, hu esası vine 'kabul etmekte 
ancak, defterlerde hep birden ve bir uisnet da
iresinde vürümevi temin etmek için bâzı kavı ti ar 
kovmaktadır. Maddenin okunuşunda görüleceği 
gibi bunlarda, bes mümtaz vüksolmesine mukabil 
üc tercihli yükselmesi, iki âdi yükselmesi, varnl-
mak esastır. Mümtaz defterinde yükseltilmesi va-
nrlacak kimse kalmamışsa bunlara tahsis edilen 
kadroların tercihlilere, tercihliler defterinde kim
se kalmadığı takdirde, bunlara tahsis edilen kad
roların mümtazlara, bu iki defterde kimse kalma-
dığiı takdirde bütün kadroların âdi yük
selme defterindeki!ere, tahsis olunacağı da ikinci 
bir esas olarak konmaktadır. 

tkinci fıkra ise, yasıvan maddeden farklı ola
rak 59 ncu madde mucibince terfi sırasında ya
pılacak hizmet teklifini kabul etmiyen tercihlile
rin âdi yükselme defterinin sonuna bırakılacağa 
esasını koymaktadır. 

Komisvon, gerekçeleri yerinde görülerek mad
deyi kabul etmiştir. 

Madde 63 : Bu maddede yapılan değişiklik, 
bir fıkra ilâvesinden ibarettir. 

Yeni fıkra, birinci fıkra ile Adalet Bakanına, 
tanınmış olan savcı ve yardımcılarının gerektiği 
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zaman yerlerinin değiştirilmesi hakkındaki yetki
sinin, teyididir. Yaşıyan kanundaki yetkinin daha 
açık bir fıkra ile teyidinde bir mahzur mülâhaza 
edilmediği cihetle madde aynen kabul olunmuş-
tUJP. 

Madde 70 : Hususi hükümler başlıklı faslın 
ilki olan bu maddede yapılmak istenen değişiklik, 
madde metnindeki 10 ve 9 ııeu derecelerin yerine 
birer derece üstü olan 9 ve 8 nci derecelerin kon
masından ibarettir. 

2556 sayılı Hâkimler Kanunu yürürlüğe gir
diği tarihte yardımcılık sınıfının maaşı (10 ncu 
derece) 30 lira idi. Üçüncü sınıf yargıçlık ve sav
cılığın maaşı da (9 ncu derece) 35 lira idi ve 
70 nei maddede yazılı dereceler de buna göre tes-
bıt edilmişti; bilâhara yürürlüğe girmiş olan 
3693 sayılı Kanunla memuriyetimde değişiklik 
yapılmadan yardımcılık sınıfının maaşı 35 liraya 
ve üçüncü sınıf yargıçlık ve savcılık maaşı da 40 
liraya yükseltildiği için maddede bu değişikliğe 
lüzum görülmüştür. Bununla beraber bu tasarı 
ile 9 ncu derece yardımcılık sınıfına alınmakla 
ve üçüncü sınıfın başlangıç maaşı da 8 nci dere
ceye yükseltilmektediv. 

Madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 80 : Burada yapılmak istenen deği

şiklik, maddenin dördüncü fıkrası metnine «ve 
yargıçlık mesleğinden sayılan icra memurları» 
cümlesinin ilâvesinden ve tatbikattaki faydasız-
lığı anlaşılan son fıkranın madde metninden 
çıkarılmasından ibarettir. 

Komisyon, dördüncü fıkraya icra memurları
nın da alınmasını uygun görmüşse de son fıkra
nın aynen kalmasını kararlaştırmış ve birinci fık
radaki «mevcut bulunan» yerme «açık bulunan» 
ibaresini koyarak maddeyi kabul etmiştir. 

Madde 81 : Görüşme sırasında Adalet Bakanı 
bu maddeyi geri aldığını beyan ettiğinden mü
zakeresinden vazgeçildi. Ancak, yargıçların, ku
surlu hareketlerinden dolayı (yer değiştirmek) 
cecasını inzibati mahiyette tâyin eden 88 ncî 
madde ile tatbikatta karşılaşmaması için halen 
yürürlükte bulunan ve idari mahiyeti haiz ted
birleri içine almış olan 81 nci maddenin ikinci 
fıkrasındaki «... kusurlarından mütevellit olsun 
olmasın ...» cümlesinin kaldırılarak yerine 
« ... kusurları olmaksızın her hangi ...» şeklinin 
konulması kararlaştırıldı. 

Madde 86 .- Bu maddede Hükümetin teklifine 
göre yapılması istenen değişiklik, inzibat ce

zaları arasına «yer değiştirmek» ile «meslekten 
affetmek» cezalarının da ilâvesinden ibarettir. 

Filhakika yürürlükte bulunan 81 nci madde
de kusurlu hareket sebebiyle do «yer değiştirmek» 
yazılı olduğu ve 89 ncu maddede de «meslekten 
affetmek» cezası yer bulduğu halde, inzibat ce
zalarının çeşitlerini aynen 86 nci maddede bun
ların yazılmamış olması, kanun tekniği bakı
mından bir noksan olarak mütalâa edilerek buıv 
larm da maddeye eklenmesi muvafık görülmüş
tür. 

Bundan başka; Hükümetin teklifinde bulu
nup da tabıda çıkmıyan ve Hâkimler Kanununa 
bağlı cetvellerde yeri olan «... ile yargıçlık sınıfın
dan sayılan icra memurları» cümlesinin, üçüncü 
satırdaki «sınıfında bulunanlar», ibaresine eklen
miştir. 

Bir de (F) bendindeki «derece indirme» ye 
bir (K) ilâvesi suretiyle «derece indirmek» sure
tinde yazılması muvafık görülmüş ve madde bu 
değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Madde 88 : Bu maddede yapılmak istenen de
ğişiklik, mahiyeti itibariyle yeri 89 ncu madde 
olan «meslekten affetmek» cezasının çıkarılma
sından ve maddenin ylnız «maaş kesmek» ceza
sına hasredil m esinden ibarettir. 

Maddenin ikinci fıkrasının, çalışma saatleri 
haricinde de duruşmalarına devam ettikleri gö
rülen Yargıçlara tatbikinin doğru olamıyacağı, 
tatbikatta ölü bir hüküm olarak yaşamayan mah
kûm okluğu, belirtilerek kaldırılması teklif edil
mişse de Adalet Bakanının, halen yürürlükte 
bulunan maddede bu fıkranın mevcut olduğunu, 
fiiliyatta ancak saat 11 de iş başına gelen Yar
gıçlar yüzünden birçok sızlanmalara meydan 
verildiğini, hüküm vermek bakımından tam ve 
mutlak bir istiklâle malik olan Yargıçların, iş
lerine devam bakımından diğer Devlet memur
ları gibi telâkki edilmesinin lâzımgeldiğini, bu 
fıkradaki devamsızlığın «mazeretsiz» şartiyle 
kayıtlı bulunduğu için mahzurlu bir tatbikata 
yer verilmiyeceğini, açıklamasından sonra fıkra
nın muhafazası muvafık görüldü. 

Madde 89 : Bu maddede teklif edilen deği
şiklik, «meslekten af etmek» ve «yer değiştir
mek» cezalarının mahiyetleri bakımından bu 
maddeye alınmalarından ve bu cezaların hangi 
hallerde uygulanacaklarının belirtilmesinden, 
ibarettir. 
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«Meslekten af etmek» satır başına alınmak 
suretiyle ikinci fıkra olması uygun görülmüş
tür. 

Üçüncü fıkradaki yer değiştirmek sebepleri 
arasında bilhassa «madde tâyin ve delilleri tes-
bit edilemiyen irtikâp ve irtişa» konusu için 
yer değiştirmenin kâfi bir ceza olmadığı, daha 
ağır cezanın tatbik edilmesinin lâzım ve zaruri 
bulunduğu yolundaki konuşma ve teklifler so
nunda, Hükümetin hamur halinde teklif ettiği 
yer değiştirmeyi mucip hal ve hareketler, veri
len karar dairesinde, su komisyonunca 5 bent
te tesbit edilerek komisyona verildiği ve komis
yonca da ufak bâzı değişikliklerle kabul olundu. 

C ve E bentlerindeki «şayi olanlar» tâbiri
nin mahiyet ve şümulü üzerinde duruldu, «şü
yu» tâbirinin hududunu tam olarak çizmenin 
müşkülâtı aşikâr olmakla beraber komisyon bu
nu «herkes tarafından söylenen» gibi bir tâbi
rin geniş mânasına da terk etmek istememiş ve 
bunun içindir ki «şüyu» kelimesinin arkasına 
«mütevatir» tâbirini eklememiştir. Ancak, iki 
veya üç kişinin söylemesini de şayiaya kâfi sa
yarak Yargıçların yerlerinin değiştirilmesine 
gidilmesi gibi dar bir mâna da kastımızın içine 
girmemiştir. 

Filhakika, memleketimizin bâzı yerlerindeki 
tezviralın Yargıç aleyhinde ufak da olsa bir de
dikodu muhiti yaratmaya müsait bulunması ve
ya yer değiştirme cezasına uğrıyan Yargıçların 
değiştirilmeleri sebeplerinin nakil edildikleri 
yeni memuriyet yerlerine daha evvelinden ulaş
tırılması hallerinde menfaati bozulan kimselerin 
ikinci bir yer değiştirmeye kolaylıkla zemin ha
zırlamaları, düşünceleri de hâtıra gelmiş ve göz 
önünde bulundurmaya değer görülmüştür. Yer 
değiştirme cezasının tekerrür etmesi, aşağıdaki 
maddelerle derece tenzili ve meslekten çıkarma
ya müncer olmayıp da yalnız yer değiştirmeye 
inhisar etmiş olsaydı «şüyu» tâbirinin dar ve 
geniş mânası üzerinde bu kadar durulmaya lü
zum görülmezdi. 

Komisyonca bu konu üzerinde yapılan uzun 
konuşmaları özetlemek icap ederse denilebilir-
k i : «şüyu» tâbirinin hududunu ve «şayi olmuş
tur» diyebilmenin tâyin ve takdirini, soruştur
ma ve inceleme yapan memur ve makamlarla 
bunların düzenliyecekleri evrak üzerine karar 
almak yetkisine sahip olan ve mesleğin en yük
sek kademesine erişmiş zevattan kurulan inzi-

bat kuruluna bırakmanın doğru ve yerinde ola
cağına kaani bulunmaklayız. 

Madde 90 : Bugünkü metinde, hâkimlikten 
bahsedildiği için derece indirmek cezasının 
yalnız yargıçlar hakkında uygulanacağı gibi 
tatbikatta bir düşünce hâsıl olduğundan Hü-

i | kümetçe metne «Savcının,» kelimesinin ilâvesi 
f ve «Üç defa yer değiştirmek cezası görenler» 

in de metne alınması teklif edilmektedir. 
Maddenin müzakeresine geçildiği sırada, 

Hükümet namına Bakan tarafından dört fık
ralık ikinci bir metnin Komisyona tevdi edil
mesi üzerine konuşmalar bu yeni metin üze
rinde cereyan etmiştir. 

Yürürlükte bulunan maddedeki cezanın bâ
zı ahvalde ve meselâ yardımcılık sınıfının 10 
neu derecesinde derece tenzili cezasına uğra
ma halinde, bu derecenin aşağısında bir sınıf 
ve derecenin mevcut bulunmamasından dolayı 
veya cezayı gerektiren fiilin işlenmesi ile inzi
bat komisyonu kararının kesinleşmesi zaman
ları arasında cezayı görecek zatın terfi etmiş 
olması yani fiili işlediği derecede bulunmaması 
halinde, cezanın fiilen tatbik edilmemesi neti
cesi hâsıl olmaktadır. Gerek bu bakımdan gerek 
bu tasarı ile değiştirilen 89 ncu madde ile 
tenazur ve ahengi temin etmek yönünden mad
de dört fıkra üe daha ziyade vuzuhlandırılmış 
ve tatbikatta tereddüde yer vermiyecek şekilde 
formüle edilmiş bulunmaktadır. 

Birinci fıkraya, yargıçlık ve savcılıktan 
sonra, «Yardımcılar» ile yargıçlık sınıfından 
sayılan «İcra memurları» ve bir de bu tasarının 
ikinci maddesi gereğince cetvellerde yapılan 
değişiklikle yardımcılık sınıfına alman «9 ncu 
derecede bulunanları» eklenmiştir. 

İkinci fıkra ile, derece indirmek cezasının 
ne gibi hallerde tatbik olunacağı, cezaya uğrı-
yanların fiilî işledikleri zamanki dereceleri na
zara alınmaksızın en son bulundukları derece
den bir derece aşağı indirilmek suretiyle ceza
nın uygulanacağı ve indirildikleri derecede ala
cakları sıra ile muhafaza edecekleri hakları be
lirtilmiş, bulunmaktadır. 

Buna göre, hakkında derece indirmek cezası 
uygulanan bir yargıç uygulanma zamanında ve 
son bulunduğu derecede yükselme süresini bi
tirerek Ayırma Meclisi tetkikatma tâbi tutul
muş ve neticede yükselmeye lâyık görülerek me
selâ defterin 5 nci sırasına geçirilmiş ise aşağı 
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dereceye indiğinde bu dereceye ait son yüksel
me defterinin senede üç tetkıkat yapılarak üç 
yükselme defteri tanzim edileceğine göre-ö ncı sı
rasına kaydolunacak, ve şayet son bulunduğu de
recede yükselme süresini bitirmemiş olmasından 
dolayı Ayırma Meclisi tetkikatnıa tâbi tutulma
mış ve bu* sebeple henüz bir yükselme 
suresi, uekiiyerek Ayırma Meclisi tetkikatnıa 
tabi tutulacak ve neticeye göre hakkında gere
ken işlem yapılacaktır, Yalnız burada iktisap 
edilmiş bir hakkı korumak için konulan hüküm, 
yargıcın yukarı derecede meselâ geçmiş altı ay
lık bir hizmetinin, alt derecede geçmesi gereken 
yükselme süresine mahsubiyle daha bir buçuk 
senelik bir hizmetten sonra yükselme süresini 
bitirmiş sayılarak adının Ayırma Meclisine ve
rilmesinden ibarettir. 

Üçüncü fıkra, yer değiştirmek cezalarının 
89 ucu maddenin üçüncü fıkrasının e bendi 
ile diğer bentlerinde yazılı sebeplere istinat 
elliği hallerde daha ağır cezanın ne olacağını 
açıklamaktadır. Meselâ bir yargıca 89 ncu madde
nin üçüncü fıkrasının e bendi gereğince yer de
ğiştirmek cezası verilmiş olur ve yine aynı yargı
ca aynı derecede iken sözü geçen üçüncü fıkra
nın e bendi dışında kalan diğer bendleri muci
bince başkaca bir yer değiştirmek cezası ve
rilmiş olursa bu yargıcın, ıskatına değil derece
sinin tenziline gidileceğini, bu fıkra tesbit et
mektedir. Bir derecede iki yer değiştirmek ce-

* zasiyle İskata gidebilmek için herhalde ikisinin 
de e bendine uyan aynı mahiyette fiil ve ha
reketler olması icabetmektedir. 

Dördüncü fıkra ise, yardımcılık sınıfının 10 
ncu derecesinde bulunanların bu derecede, me
tinde yazılan cezaları aldıkları takdirde, son ce
zayı gerektiren fiilin işlendiği tarihe kadar geç
miş olan hizmet sürelerinin kanunla tâyin edi
len yükselme sürelerinin hesabında nazara alm-
mıyaeağmı, başka deyişle, bu sürenin terfi sü
resinden indirilmek suretiyle terfiinin bu müd
det kadar geç bırakılacağını, tesbit etmektedir. 
Yukarda da kaydedildiği gibi yardımcılık sını
fında 10 ncu dereceden aşağı bir derece bulun
mamasından dolayı derece tenzili fiilen yapıl-
lamadığı için ancak bu suretle cezanın infazına 
imkân temin edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 92 : Hükümetin teklifi ile bu madde
de yapılmak istenen değişiklik, kesinleşmiş ola

rak «iki defa derece indirmek» cezasına uğra
mış olanların da «meslekten çıkarılmak» cezası
na çarptırılmalarından, ibarettir. 

Hükümetin gerekçesinde de belirtildiği gibi 
mahiyet ve neticesi itibariyle daha hafif hal olan 
45 nci madde gereğince (iki defa terfie lâyık 
görülmiyeııleriııj meslekten af edilmeleri kar
şısında, kusurlu fiil ve hareketlerinden dolayı 
ve 90 ııcı madde gereğince tevbih ve yer değiş
tirme cezalarının ancak belli sayılarda tekerrü
ründen sonra uygulanabilen derece indirmek 
cezasının 2 defa tekerrürü halinde «meslekten 
çıkarılmak» cezasının uygulanması çok yerinde 
görülmüştür. 

Bu madde umumiyeti itibariyle, «meslekten 
çıkarmak» inzibati cezanın hangi hal ve sebep
ler altında ve hangi makamlarca uygulanacağını 
tesbit etmektedir. 

Birinci fıkra, bu tasarı ile yukarki maddelere 
konulmuş olan yeni hükümlerle ahenkli olarak 
komisyonumuzca formüle edilmiştir. Bu arada, 89 
ncu maddenin üçüncü fıkrasının e bendinde ya
zılı hallerden dolayı «bir derecede iki veya bir sı
nıfta üç defa kesinleşmiş yer değiştirmek» yerine 
«bir sınıfta iki ve bütün meslek hayatında üç defa 
yer değiştirmek» şeklinde bir kaydın konulması 
teklif edilmişse de, neticesi süratle en ağır ceza
lara varan tedbir ve ceza kararlarının yetkili ku
rullarca kolayca alınmadığı, buna delil olarak da, 

şimdiye kadar muhtelif Devlet dairelerince mütaad-
dit kanunlarla alınmış olan tasfiye yetkilerinin 
tasavvur edildiği kadar müspet sonuçlar vermedi
ği, çünkü alınacak bu kabil kararların haklarında 
tatbik edilenleri hayatları boyunca takibedeceği 
düşüncesinin karar verenler üzerinde müessir ol
duğu ve bu suretle küçük cezalardan bile masun 
kaldıkları misalleriyle izah edildikten ve bütün 
mesnedi «madde tâyin ve delilleri elde edilemiyen 
bir şayia» olduğu için kısa yoldan meslekten çı
karmaya gitmenin doğru olmıyacağı ve hattâ bu 
yüzden ikinci veya üçüncü yer değiştirmek kara
rının kolayca istihsal edilemiyeceği belirtildikten 
sonra, fıkranın formüle edildiği şekilde kabulü 
karar altına alındı. 

Mahkûmiyetle sonuçlanan fiillerin kasti ve
ya, gayrikasti olanları bakımından bir fark gö
zetilmesi üzerinde yapılan konuşmalar sonunda 
tesbit edilen ikinci fıkra ile, kasti olmıyan fiil
lerden muayyen miktarda mahkûmiyet halinde 
meslekten çıkarmak cezasının takdiri inzibat 
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komisyonuna bırakıldı ve birinci fıkraya da bu 
bakımdan « ağır hapis » cümlesinden sonra 
« kasti » kelimesinin konulmasına lüzum gö
rüldü. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralar yeter derecede 
açık olduğu için aynen kabul olundu. 

Beşinci fıkrada « Yargıçlık ve savcılık 
mesleklerinde olanlar » tâbirinin içinde 
« yardımcılık » sınıfı ile « yargıçlık meslekinden 
sayılan icra memurları » nm da dâhil olduğu ve 
bu suretle telâkki edilmesinin yukardaki mad-

, delerle tenazur ve ahengi muhafaza etmek bakı
mından da zaruri bulunduğu kanaatine varıla
rak metinde ayrıca tasriha lüzum görülmedi. 

Madde 95 : Hükümetin teklifi ile maddede 
yapılan değişiklik « ilgili yargıç » tâbirinin ye
rine sadece « ilgililer » tâbiri konulmak suretiy
le savcılara ve yardımcılık sınıfında bulunanlar
la Yargıçlık meslekinden sayılan icra memurla
rına da teşmil edilmesinden; 

itiraz süresinin 30 günden 15 güne indiril
mesinden, 

Meslekten çıkarılmak cezasına çarptırılanla
rın beraberlerinde getirecekleri vekil ile birlik
te beraberce savunma yapabilmelerini sağla
maktan, ibarettir. 

Komisyon bu değişiklikleri yerinde bulmuş 
ve kabul etmiştir. 

Ancak, ikinci fıkradaki « İnzibat itiraz ku
rulu » nun seçim şekli üzerinde durulmuş ve 
yapılan görüşmelerden sonra ve Adalet Bakanı
nın da muvafakati ile seçimin kur 'a ile yapılma
sı esası kabul olunarak fıkra ona göre formüle 
ve kabul edilmiştir. 

Madde 122 : Hükümetin teklifi ile bu mad
dede yapılmak istenen değişiklik, Yargıçlık sını
fından gayri olan Adalet memurları hakkında 
uygulanacak inzibati cezaları belli eden bu 
maddenin 3 No. lı bendinde bir sırada gösteril
miş olan « derece tenzili » ile « yer değiştirmek 
cezalarının ayrı sıralarda gösterilmesinden ve 
bir de » üst tâbirinden maksut olanların açık
lanmasından, ibaret bulunmaktadır. 

Filhakika, maddenin 3 No. lı bendinde iki 
ceza « veya » ile ayrıldığı halde bâzı Adalet ko
misyonlarınca iki cezanın birden tatbik edildiği 
anlaşıldığından teklif veçhile bu iki cezanın ay
rı bentlerde yazılması muvafık görüldü. 

« Üst» tâbirinin de tatbikatta aynı mahke

mede vazifeli bulunan Yargıç ve Yardımcıları 
arasında ihtilâfı mucip olduğu açıklandığmdajı, 
son fıkra ile « üst » den maksadın; mahkeme ve 
dairenin en yüksek dereceli Yargıcı veya Cum
huriyet Savcısı olduğu, mahkemede birden ziya
de ve eşit dereceli Yargıç bulunduğu takdirde, 
tevbilı ve aylıktan kesme cezalarını verme yet
kisinin, kıdemli Yargıca ait olacağı açıklanmış
tır. Ancak buradaki « kıdemli Yargıç » tabiri
nin de kıdemleri eşit olanlar arasında bir tar
tışmaya yol açmaması için, « o mahalle tâyinde 
kıdemli» olan Yargıcın bu yetkiyi haiz olacağı 
kabul edilmiştir. 

Bir de teklif edilen metinde, « memurin ka
nununun 26 ncı maddesinde sayılan» yerine, 
madde numarasından sonra bir « mütaakıp » ke
limesinin ilâvesi suretiyle « . . . 26 ncı ve müta
akıp maddelerinde sayılan » şeklinin konulması 
uygun görülmüştür. Çünkü 26 ncı madde yalnız 
cezaların isimlerini yazmakta ve asıl cezalarla 
fiiller ve sebepler ondan sonraki maddelerde ya 
zıh bulunmaktadır. 

Madde 2 : Bu madde ile, Yargıçlık ve Sav
cılık mesleklerinin sınıflarını, derece ve maaşla
rı ııı gösteren hâkimler kanununun 17 ve 18 nei 
maddelerinde yazılı ve bu kanuna bağlı olan 
1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
teklif edilmektedir. 

(1) sayılı cetvelde : Görevlerin mahiyet ve 
ehemmiyetleri bakımlarından; Yardımcılık sini 
fi ile üçüncü ve ikinci sınıf Yargıçlık derecele
rindeki isimler sıraya konulmaktadır. 

Yine görevlerin, gerek mahiyet ve ehemmi
yeti, gerek bilgi ve anlayışa, tecrübe ve müma-
reseye ihtiyaç göstermesi, gerekse tatbikatın 
zaruri kıldığı ihtiyaçları karşılamak bakımla
rından ; 

Bu tasarı ile yardımcılık sınıfına alman 9 
ncu dereceden «İcra Yargıçlığı», Yargıtay Ra
portörlüğü, Sulh Yargıçlığı, mahkeme üyeliği, 
yargıçlık» ve 7 dereceden de «Mahkeme Baş
kanlığı» çıkarılmakta, buna mukabil 9 ncu de
receye «Üye yardımcılığı» ilâve edilmektedir. 
Bunlardan başka 5 nci dereceye «Mahkeme Üye
liği», 6 ncı dereceye de «icra Yardımcı Yargıç
lığı» eklenmektedir.. 

(2) sayılı cetvelde; aynı bakımlardan deği
şiklikler teklif edilmektedir. 

9 ncu dereceden «C. Savcılığı» ile «C. Savcı 
Yardımcılığı» çıkarılmakta, 7 ve 6 ncı derece-
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İere «0. Savcılığı Yardımcılığı», 5 nci dereceyt 
de « C. Savcılığı Baş Yardımcılığı» ilâve edil
mektedir. 

Bu madde, 4 ııcü dereceden «Yargıtay Ra
portörlüğü» nün çıkarılması suretiyle komis
yonca da kabul edilmiştir. 

1 sayılı cetvelin 6 nci derecesine kadar yük
selmeleri kabul edilmiş olan meslek mektebi 
mezunu sorgu yargıçlariyle, aynı cetvelin 7 nci 
derecesine kadar yükselmeleri kabul edilen 
Meslek Mektebi mezunu İcra Yardımcısı 
yargıçlarının, bu derecelerde Kâkimler Ka
nununa göre muayyen yükselme sürelerini dol
durdukları halde ayırma meclisince, kendilerine 
muhassas kanuni derecenin sonuna gelmiş bu
lunmaları hasebiyle Hâkimler Kanununa göre 
değil, Umumi Barem Kanununa göre yükselme
lerinin yapılması mütalâa edildiğinden bunların 
Yargıçlar Kanununa göre terfi edebilmelerini 
temin için derecelerinin yükseltilmesi bâzı üye
ler tarafından ileri sürülmüşse de, Adalet Ba
kam, aynı tahsil seviyesinde ve aynı haklara 
malik bulunan İcra Yardımcı yargıçlarının 
bundan evvelki kanun değiştirmelerinde sorgu 
yargıçlarından bir derece aşağıda bırakılmala
rının münasip olmadığını bu itibarla İcra Yar
dımcı yargıçlığının 6 nci dereceye eklenmesinin 
hakkaniyete uygun olacağını ve bunu Hüküme
tin de kabul ettiğini, ancak bu iki grupun 6 
ııcı dereceden yani üçüncü sınıf yargıçlıktan 
da yukarıya, ikinci sınıf yargıçlığa derece ola
rak yükseltilmelerini evvelce kanun vazımın ka
bul etmemiş olmasındaki esbabı mucibenin ha
len de mevcut olması hasebiyle Hükümet namı
na kabul edemiyeceğini ve bu sebeple her iki 
grupun 6 nci derecede birleşmesiyle yetinilme-
sinin muvafık olacağını, beyan ve bunların son 
derecelerine gelmiş olmalarının Hâkimler Ka
nunu gereğince ayırma meclisi tetkikma tâbi 
tutularak 4598 sayılı Kanuna göre terfihlerinin 
yapılmasına mâni olamıyacağı kanaatini izhar 
ettikten sonra komisyonca, icra Yardımcı yar
gıçlığının 1 sayılı cetvelin 6 nci derecesine ilâ
vesi muvafık görülmüş ve asıl sıfatlariyle Hâ
kimler Kanununda yer aldıkları için şimdiye 
kadar bu kanun gereğince muameleye tâbi tu
tulmuş olan meslek mektebi mezunu sorgu yar
gıçlariyle icra yardımcı yargıçlarının, vazife
lerinin kaza işi olmasına ve kaza işi görenlerin 

bu işlerdeki ehliyet ve liyakatlerinin ise idari 
makamlarca değil, ayırma meclisi tetkikatıyla 
tesbit edileceğinin Hâkimler Kanununda tasrih 
edilmiş bulunmasına göre, 4598 sayılı Kanun 
gereğince de terfihlerinin yapılabilmesi için 
Hâkimler Kanuniyle belli edilmiş olan terfi sü
relerini bitirdikleri zaman Bakanlıkça isimleri
nin ayırma meclisine verilmesi ve bu meclisçe 
de ayırma tetkikatınm yapılması tabiî görülmüş 
ve ancak böyle bir tatbikatın her iki kanunun ruh 
ve mânasına uygun düşeceği neticesine varılmış
tır. 

Bundan başka, Adalet Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 20 . XII . 1946 tarih ve 
71 - 716/6 - 3023 sayılı tezkeresiyle komisyo
numuza havale edilmiş ve Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 numaralı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun tasarısı Komisyonumuzca in
celenerek teklif edilen değişiklik kabul ve bu su
retle 1 sayılı cetvele 20 aded 100 liralık kadro 
ilâve edilmiş olduğundan Hâkimler Kanununa 
bağlı 1 ve 2 numaralı cetvellerde de buna mü
tenazır olarak düzenlemelerin yapılması muva
fık görülmüş ve 1 ve 2 sayılı cetvellerin 4 ncü 
dereceleri hizasındaki aylık kısmına (90 - 100) 
denilmek suretiyle bu tenazur temin edilmiştir. 
Eklenen bu 100 lük kadrolara yapılacak tâyin
lerde, 25/)6 sayılı Hâkimler Kanununa göre bi
rinci sınıf, hâkimliğe ayrılmak şart ve vasıflarını 
haiz olmanın esas tutulması hakkında ve kadro ek
lenmesi tasarının müzakeresi sırasında, verilmiş 
olan bir önerge üzerine açılan konuşma sonunda, 
o raporda belirtildiği veçhile, 90 lirada kanuni 
müddetini bitirmiş olanlardan mesailerinden yine 
yerlerinde istifade edilmelerine bakanlıkça lüzum 
görüldüğü halde artık 90 lirada kadrolu terfi 
imkânı bulunmadığından Yargıtay üyeliğine se
çilmelerine mecburiyet duyulan bir kısım yargıç 
ve savcıların birinci sınıf yargıçlığa ayrılmadan 
yine ikinci sınıf yrgıçlık ve savcılıkta görevlerine 
devam etmek şartiyle 100 liralık kadrolara tâyin 
edilecekleri, bu tâyinlerle birinci sınıfa ayrılmış 
olmak hakkı kazanılamıyacağmdan Hâkimler Ka
nununun 47 nci maddesi hükmünce bir istisna 
koymak da bahis konusu olmdığı, neticesine va
rılmıştır. Verilen izahattan da anlaşılacağı üze
re, bu kadroların eklenmesindeki zaruret, yar
gıçlıkta çalışmakta olanların yine yerlerinde 
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mesilerine devam edebilmelerini sağlamaktan 
ibarettir. 

Bu itibarla birinci sınıfa ayrılmak şart ve 
vasıflarını haiz olmak kaydının konmasına lü
zum görülmemiştir. 

Adalet Bakanı Hükümet namına yaptığı bir 
teklifle, her iki cetveldeki 9 ncu derecenin üçün
cü sınıflardan çıkarılarak yardımcılık sınıfına 
alınmasını istedi. Bakan, bu teklifin tatbikatın 
gösterdiği bir zaruretin ifadesi olduğunu, çünkü 
10 ncu dereceye hasredilmiş olan yardımcılık sı
nıfına tâyin edilenlerin 4379 sayılı Kanun gere
ğince askerlikde geçirmiş oldukları hizmet süre
lerinin bu derecede mahsup edilerek pek kısa bir 
zaman sonra 40 liralık yargıçlık veya savcılık sı
nıflarına yükselmelerinin yapıldığını ve artık 
yardımcılık unvaniyle tâyinlerinin ise yapılama
makta olduğunu, bu takdirde hiç olmazsa iki yıl
lık bir süre tecrübe ve mümarese gördükten son
ra tâyin edilmeleri lâzımgelen görevlere tecrübe
sizlerin tâyinleri zarureti karşısında kalındığını, 
bu tâyinlerin mahzurlarını önliyebilmek için 
Bakanlığın 367 sayılı Kanuna dayanarak bu gi
bilere yardımcılık sınıflarında çalışmak üzere 
yetki verdiğini, izah ve bu sebeplere binaen 9 
ncu derecenin yardımcılık sınıfları içine alın
masının bugün için bir zaruret olduğunu belirt
ti. Yerinde görülen bu teklife uyularak görü
lerek cetvellerde o suretle değiştirmeler yapıl
dıktan sonra madde komisyonca kabul edilmiş
tir. Bu değiştirmelere mütenazır olarak değiş
tirmelerine zaruret hâsıl olan 21 ve 22 nci mad
delerde icap eden değişikliklerin yapıldığı, yer
lerinde izah edilmiştir. 

Geçici madde : Bu.madde, birinci sınıfa ay
rılmış olanlar müstesna, olmak üzere, bu tasarı
nın kanun haline gelmesi tarihine kadar 4598 
sayılı Kanun hükümlerine göre kadrosuz üst 
derece maaş almış olanların, almakta oldukları 
bu aylıkların dengi olan yargıçlık ve savcılık 
derecelerinde, sayılmalarını sağlamaktadır. Bu 
suretle tasarının 56 ncı maddesinin son fıkra-
siyle (terfih) addedilen kadrosuz yükselmeler 
hükmüne, bir defaya mahsus bir istisna kayde
dilmektedir ki bununla, yargıç ve savcılara al
dıkları maaşların dengi olan derece ve 
sınıfta addedilmeleri gibi müktesep hak tanın
maktadır. Bunun neticesi olarak, bundan son
ra yapılacak ayırma tetkikatlarında iktisap edi

len bu yeni derecenin defterlerine girmek ve o 
suretle tetkika sevkedilmek durumu hâsıl olmak
la beraber, tabiî olarak da Hâkimler Kanununun 
hükümlerine bu derecelerle muhatap olacak
lardır. 

ikinci fıkra ile, 45 98 sayılı Kanunun kadro
suz olarak ancak iki üst dereceye terfi ettiril
mek prensipi muhafaza edilmektedir. Yani bu 
tasariyle, kadrosuz iki üst derece almış olmasına 
Hâkimler Kanunu muvacehesinde bulunduğu de
recenin hakları tanınmaktadır. Bu itibarla, iktisap 
edilen bu yeni dereceye, iki üst dereceye yükselmiş 
olarak gelmiş olanlara Bakanlıkça bir üst derece 
kadrosu tahsis edilmedikçe 4598 e göre kadro
suz olarak üst dereceye geçmek imkânı bulun
mamaktadır. Keza Yargıçlık ödeneği de bu ta
sariyle iktisap edilen derecelere göre değil, Ba
kanlıkça tahsis edilecek kadrolara göre veya 
böyle bir tahsis yapılıncaya kadar halen işgal 
etmekte oldukları kadrolara göre, verilecektir. 

Madde bu esaslar dairesinde kabul olundu. 
Yargıçlık ve savcılık mesleklerinden Bakan

lık yayın müdürlüğüne alınacakların da bu hiz
mette geçirecekleri müddetin yargıçlıkta geçmiş 
sayılması yolunda 74 ncü maddede değişiklik 
yapılmasını istihdaf eden bir teklif komisyonca 
müzakere edilmişse de kabul olunmamıştır. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler okundu ve 
aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bıı rapor Sözcüsü 

Kayseri Erzurum 
R. özsoy Söz hakkım mahfuz. 

£. îbrahimhakkıoğlu 
Kâtij) 

Manisa Ankara 
Söz hakkım mahfuz E. H. Ergun 

K. Coşkunoğh* 
Antalya Bursa 
N. Aksoy A. Akgüç 

Bursa Denizli 
A. Konuk N. Küçüka 

Erzincan tsparta İstanbul 
A. Fırat R. Güllü Söz hakkım mahfuzdur. 

F. H. Demirelli 
İzmir Kayseri 

Söz hakkım saklı S. A. Feyzioğlu 
E. Oran 
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Manisa 

Söz hakkım mahfuz 
F. Uslu 

Mardin 
Söz hakknn mahfuzdur. 

M. K Boran 

Muğla 
Söz hakkım mahfuz, bâzı hüküm

lere muhalifim. 
Ar. özsan 

Seyhan 
K. Cem 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/487 
Karar No. 13 

28 . XI . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Adalet Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 14 . T . 1949 tarihli ve 
(î/178 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Adalet Komisyonu raporu 
ile birlikte Komisyonumuza verilmekle Adalet 
Bakanı Fuad Sirmen ve Maliye Bakanlığının 
yetkili temsilcisi hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Hâkimler Kanununun bu zamana kadar uy
gulanmasında görülen birtakım aksaklıkları ve 
tereddütleri gidermek maksadiyle hazırlanan 
bu tasarı Komisyonumuzca da esas itibariyle 
kabule değer görülmüş ve Hükümetin de muta
bık bulunduğu anlaşılan Adalet Komisyonunun 
metni üzerinde görüşmelere başlanmıştır. 

Gerek Adalet Komisyonunun değiştirişleri 
Are gerekse bu Komisyonun ayniyle kabul ettiği 
Hükümet teklifindeki maddelerin esas kanuna 
nazaran değiştirilmeleri sebepleri hakkında ge
rekli izahlar alınarak tasarının birinci madde
sinin kapsadığı 30 maddenin değişme gerekçe
leri Komisyonumuzca da uygun görülerek adı 
gec,en Komisyon metninin birinci ve ikinci 
maddeleri ayniyle kabul edilmiştir. 

Ancak Komisyonumuz bu maddeler arasın
daki 56 ncı madde üzerinde durmuş bulunmak
tadır. Alman izaha göre bu madde, iki husu
sun temini için değiştirilmek istenilmektedir. 

a) 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
uygun olarak yapılmakta bulunan iki üst derece 
terfilerinin Hâkimler Kanunumda yazılı derece 
ve sınıfların iktisabını gerektirip gerektirmiye-
eeği hususunda tatbikatta hâsıl olan tereddüdün 
izalesi ve böyle terfilerin sözü edilen derece ve 

sınıfların iktisabını gerektirmiyeceğinin sarih 
olarak ifadesi ve ancak kadroya dayanan yük
selmelerin Millî îradeye iktiran edecek kararla 
yapılarak derece ve sınıf iktisabını da icap etti
receği, 

b) Yargıçlık meslekinin sınıf ve dereceleri
ni gösteren cetvelde yer alan icra memurluğu
nun da bu maddede zikri gerektiğinden bu sını
fın da maddeye eklenmesi, 

Maddede bu maksatlarla yapılan değişiklik 
yerinde görülmüş ise de alman izaha göre bı. 
maddenin, şimdiye kadar Bakanlıkça uygulan
ma şeklinin bu suretle cereyan etmediği ve 4598 
sayılı Kanunun adı geçen maddesi gereğince 
yapılan kadrosuz üst derece terfilerinin Millî 
îradeye iktiran ettirilerek derece ve sınıf ikti
sabımda iltizam eder şekilde uygulandığı ve 
böylece hâkimler kadrosunda Yargıtay Üyeliği
ne kadar yükselmeler yapıldığı anlaşılmış ve 
1944 den beri tatbik edilegelen bu anlayışın ge
riye doğru bir düzeltme yapılarak düzenlenmesi 
birçok Yargıcın yetkilerini geri almak ve dere
celeri üzerinde yeniden işlem yapmak gibi geniş 
karışıklıkları icap ettireceği ve belki de ıslahı 
kabil olmıyacak durumlarla karşılaşılacağı ifa
de ve izah edilerek bu olayı önlemek için tasa
rıya geçici bir madde eklenmiş ve bununla tasa
rının yürürlüğe gireceği tarihe kadar 4598 sa
yılı Kanun uyarınca kadrosuz üst derece aylık 
almış olanların almakta oldukları aylığın dengi 
bulunan Yargıçlık ve Sevcılık derecelerinde sa
yılacakları ve kendilerine 5017 sayılı Kanun 
hükmüne göre verilecek yargıç ödeneğinin an
cak kadro aylığına tekabül edeceği tasrih edil
miş ve bu suretle bütçeye hiçbir külfet tahmil 
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etmeden yalnız iktisap edilen Yargıçlık ve Sav
cılık derecelerinin sıfat ve salâhiyetlerinin mu
hafazası temin edilmek istenildiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz, bu açıklamayı yerinde gö
rerek tasarının birinci geçici maddesinin birin
ci fıkrasını ve ikinci fıkrasının Yargıç ödeneği
ne ait kısımlarını ayniyle kabul etmiş ve kadro
suz terfi hakkında 4598 sayılı Kanunun dördün
cü maddesi hükmünün Yargıçlık derecesine gö
re değil kadro esasına göre tatbiki gerektiğinin 
belirtilmesi maksadiyle konmuş olan fıkra bu 
maksadı,ifade edecek şekilde düzeltilmiştir. 

Bu tasarı ile eskiden yalnız 35 lira aylık 
derecesinde bulunan yardımcılık sınıfı bir kıs
mı 35, diğer kısmı 40 lira aylıklı olmak üzere 
ikiye ayrılmış bulunmaktadır. 40 liralık derece
de evvelce yargıçlık ve savcılık unvanları da 
bulunmakta olup halen bu mevkilerde 40 lira 
ile çalışmakta olan savcı ve hâkimlerin bu sıfat
larını kaybetmemeleri için tasarıya geçici bir mad
denin eklenmesini ve ancak yargıçlık sıfatının 
ük kademesi haline gelen 50 liralık aylık de

recesine yükseltilmeleri terfi hükümlerine tâbi 
olduğunun bu maddede tasrihini komisyonumuz 
lüzumlu görmüş ve tasarıya bu maksatla geçici 
ikinci madde eklenmiştir. 

Bu değişikliklerle tanzim edilen tasarı Ka
mutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 
7?. Erten M. Akalın F. Öymen 
Amasya Ankara Ankara 

A. K. Yiğitoğlu M. Eriş C. Gölet 
Aydın Bolu Erzincan 

GI. R. Alpman G. S. Siren N. Pekcan 
İsparta İstanbul Kastamonu 

Kemal Turan E. Amaç T. Coşlmn-
Kırklareli Kırşehir Konya 

Korgl. K. Doğan $. Tor gut Dr. M. F. Dündar 
Malatya Manisa Ordu 

M. S. Eti F. Kurdoğlu H. Yalman 
Samsun Urfa Urfa 

M. A. Yörüker A. Akan E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun tasarısı 

BİRİNCİ MADDE — Hâkimler Kanununun 
«29» maddem 'aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 4. — Adaylar; ihtiyaç oldukça, Ada
let Müsteşarının Başkanlığı altında Teftiş Ku
rulu Başkanı ve Hukuk ve Ceza ve Zatişleri Ge
nel Müdürleri ile kurulacak komisyonun müta
lâası alındıktan sonra Adalet Bakanı tarafuvdan 
tâyin olunur. 

Adaylığa ihtiyattan çok istekli olursa tâyin
lerde Hukuk tahsilime ait diploma derecesine ba
kılarak iyi dereceliler orta derecelilere ve pekiyi 

s » dereceliler hepsine ve derecede eıslitlik halinde 
önce müracaat edenler sonrakilerine tercih 
olunur. 

Madde 5. — Adaylığa tâyim olunanlar iki 
sene mahkemeler ile Savcılıklarda staj görürler. 
Hukuk ve Ceza dâvalarında tutanak yazıcılığı ve 
Mahkeme ve Savcılık kalemlerinde Başkâtiplik 
ödevini ve kendilerine verilen incelemeleri ve 
diğer yazı işlerini yaparlar. İcra memurlarına 
ve Sorgu Yargıçlarına yardım ederler. 

Bunlar dinlemek üzere mahbemenm hüküm 
verme konuşmalarında bulundurulabilirler. 

Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı 
asıl görevliler gibi sorumlu olurlar. 

Madde 15. — Açılacak yardımcılık sınıfında
ki görevlere (13) ncü maddede beyan olunan 
defterdeki sıraya göre önce gelen önce tâyin olu
nur ve daha evvelki senenin defteri bitmeyince 
sonraki defterde ismi olanlara geçilmez. 

Bu deftere ismi ıgeçenlere asıl göreve tâyin 
olununcaya kadar Bakanlıkça lüzuim görülen 
yerlerde icra memurluğu, Sorgu Yargıçlığı ve 
Cumhıuriyet Savcı yardımcılığı ödevleri gördü-
rülebil'ir. 

Madde 21. — Bu kanunda yazılı ayrık hü
kümler dışında Yargıçlık ve Savcılık meslekleri
nin üçüncü sınıfında bulunanların' bu sınıf 
içinde bir dereceden diğerine yükseltilmeleri 
için bulundukları derecede en az iki sene hizmet 
etmiş olmaları ve ehliyetlerinin aşağıdaki mad-

( S . Sa; 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎBÎŞÎ 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hâkimler Kanununun «30» 
maddesi aşağıdaki yazılı şekilde değiştidilmiştir:. 

Madde 4. — Adaylar; ihtiyaç oldukça Ada
let Müsteşarının Başkanlığı altınla Teftiş Kuru
lu Başkanı ve Hukuk ve Ceza ve Zatişleri Genel 
Müdürleri ile kurulacak komisyonun mütalâası 
alındıktan sonra Adalet Bakanı tarafından tâyin 
olunur. 

Adaylığa ihtiyaçtan çok istekli olursa tâyin
lerde hukuk tahsiline ait diploma derecesine bakı
larak iyi dereceliler orta derecelilere ve pekiyi de
receliler hepsine ve derecede eşitlik halinde önce 
müracaat edenler sonrakilerine ve doktora yapmış 
olanlar hepsine tercih olunur. 

Madde 5. — Adaylığa tâyin olunanlar iki 
sene mahkemeler ile savcılıklarda staj görürler. 
Hukuk ve Ceza dâvalarında Tutanak Kâtipliği 
ve mahkeme ve savcılık kalemlerinde başkâtiplik 
ödevini ve kendilerine verilen incelemeleri ve di
ğer yazı işlerini yaparlar. İcra memurlarına ve 
sorgu yargıçlarına yardım ederler. 

Bunlar dinlemek üzere mahkemenin hüküm 
verme konuşmalarında bulundurulabilirler. 

Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı 
asıl görevliler gibi sorumlu olurlar. 

Madde 15. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu kanunda yazılı ayrık hü
kümler dışında yargıçlık ve savcılık meslekleri
nin yardımcılık veya üçüncü sınıflarında bulu
nanların bu sınıflar içinde bir dereceden diğeri
ne yükseltilmeleri için bulundukları derecede 
en az iki sene hizmet etmiş olmaları ve ehliyet-

yifli : 23) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 . VII . 1934 tarihli ve 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun «30» maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4. — Adalet Komisyonunun değiş
tirdiği 4 ncü madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Adalet Komisyonunun değiş
tirdiği 5 nci madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Hükümet teklifindeki 15 nci 
madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 21 nci madde ayniyle kabul edilmişi-
tir. 

( S. Sayısı 
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delerde yazılı usul dairesinde anlaşılmış bulun
ması şarttır. 

Madde 29. — Adalet Bakanlığı; yükselme 
sürelerini bitiren ve haklarında yükselmeye 
engel mahkeme hükmü veya İnzibat Meclisi ka
rarı hulunmıyan yardımcılık sınıfında olanlar 
ile üçüncü sınıf yargıçlık ve savcılıkta bulu
nanların adlarını gösteren bir listeyi her mes
lek sınıfları için ayrı ayrı olmak üzere hazır
layarak senenin Nisan, Ağustos ve Aralık ayları
nın son günlerinde ayırma meclisine verir ve 
birer örneğini Resmî Gazete ve Adalet Dergisin
de yayınlar. 

Bu listelerde adları yazılı olmıyanlar, liste
nin yayını tarihinden başlamak üzere bir ay 
içinde Ayırma Meclisine müracaatla itiraz ede
bilirler. 

Ayırma Meclisi, itirazın süre içinde yapılma
dığını veya haklı olmadığını görürse reddine ka
rar verir. Bu karar kesindir. 

Ayırma Meclisinin; itiraz edenin admm def
tere geçirilmesine dair olan kararını, Adalet Ba
kanı karar tarihinden başlıyacak bir aylık süre 
içinde Ayırma Meclisi Genel Kuruluna müracaat
la incelettirebilir. Ayırma Meclisi Genel Kurul 
kararı müracaat sahibi ve Adalet Bakanlığı hak
larında kesindir. 

Ad. K. 

lerinin aşağıdaki maddelerde yazılı usul daire
sinde anlaşılmış bulunması şarttır. 

Madde 22, — 16 neı maddenin ikinci fıkra
sında yazılı şartları haiz olanlar yardımcılık sı
nıflarında (8) nci dereceye alınırlar ve bu de
recede amelî vukuf ve kabiliyet bakımından eh
liyet göstermiş oldukları takdirde bir sene hiz
met ettikten sonra üçüncü sınıfların sekizinci 
derecesine ayrılabilirler. 

Bir Türk Hukuk Fakültesinden çıkmakla 
beraber, İngiliz, Alman, Fransız veya İtalyan 
lisanlarından biriyle ders okutulan bir memle
ket hukuk fakültsinden lisans tahsilini ikmal 
ve ayrıca bunların birinde hukuki bir mevzu 
üzerine doktora diploma ve unvanını da almış 
olanlar yardımcılık asııııflrmda 8 nci dereceye 
alınırlar ve bu derecede amelî vukuf ve kabili
yet bakımından ehliyet göstermiş oldukları 
takdirde bir sene hizmetten sonra üçüncü sınıf
ların yedinci derecesine ayrılabilirler. 

Madde 29. —• Adalet Bakanlığı; yükselme 
sürelerini bitiren ve haklarında yükselmeye en
gel mahkeme hükmü veya İnzibat Meclisi kara
rı bulunmıyan yardımcılık sınıfında olanlar ile 
üçüncü sınıf yargıçlık ve savcılıkta bulunanla
rın adlarını gösteren bir listeyi her meslek sınıf
ları için ayrı ayrı olmak üzere hazırlıyarak se
nenin Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son 
günlerinde Ayırma Meclisine verir ve bir örne
ği resmî gazetede yayınlanır. 

Bu listelerde adları yazılı olmıyanlar, liste
nin yayımı tarihinden bir ay içinde Ayırma 
Meclisine müracatla itiraz edebilirler. 

Ayırma Meclisi, itirazın süre içinde yapıl
madığını veya haklı olmadığını görürse reddi
ne karar verir. Bu karar kesindir. 

Ayırma Meclisinin; itiraz edenin admm def
tere geçirilmesine dair olan kararını, Adalet 
Bakanı karar tarihinden bir ay içinde Ayırma 
Meclisi Genel Kuruluna müracaatla incelettire
bilir. Ayırma Meclisi Genel Kurul kararı müra
caat sahibi ve Adalet Bakanlığı haklarında ke
sindir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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Madde 22. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 22 nci madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 29. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 29 neu madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

(S. Sfcjfcı : 23 ) 



- 22 -
Hü. 

Madde 34. — (30), (31), (33) ncü maddeler 
uyarınca haklarında mütalâa beyan olunanlar 
dahi yükselme süreleri içinde görmüş oldukları 
işlerin hüküm ve kararlarından yahut yazmış 
oldukları iddianame ve lâyiha, kararname veya 
mütalâalardan seçecekleri bir kaçmm tasdikli 
örneğini ve mesleklerine ait eser ve yazıları 
var ise birer nüshasını yukarda bildirilen süre 
sonunda Adalet Bakanlığına gönderirler. 

Madde 39. — Ayırma Meclisi; 29 ncu mad
de uyarınca; hazırlanan defterde adları ya
zılı olanların, ahlâki gidişlerini, meslekî bilgi 
ve anlayışlarını ve gayret ve çalışkanlıklarını 
ve genel işler ile neticelendirdikleri işler ara
sındaki nispeti, yukarı maddelerde yazılı üst 
mercilerin kendi haklarında verdikleri bilgiye 
ve siret varakaları ve raporlara ve Yargıtay 
daireleri ve Genel Kurul ve Başsavcılık not
larına ve kendilerinin eser ve vesika ve müta
lâalarına bakarak tesbit ile yükselmeye lâyık 
olup olmadıkarma karar verir. 

Madde 40. — Ayırma Meclisi, yükselmeye lâ
yık gördüğü kimseleri, 

A) Yükselmeye lâyik; 
B) Tecrübeli yükselmeye lâyik; 
C) Mümtaz olarak yükselmeye lâyık. 
Olmak üzere üç kısma ayırır ve bu kısımlar

da yükselme liyakatlerine göre sıraya kor ve her 
kısma giren yargıçlık ve savcılık meslekinde 
olanlar için ayrı ayrı yükselme defteri yapar. 

Bu defterler, Ayırma Meclisi Genel Kurulu
nun itirazı halinde yapılabileceği değişiklikler 
ayrık olmak üzere kesindir. 

Madde 47. — Yargıçlık ve savcılık meslek
lerinin ikinci sınıfına giren derecelerinde beş ve
ya bu sınıfın dördüncü derecesinde üç yıl hiz
met etmiş olanlar aşağıdaki maddelerde yazılı 
şartlar dairesinde birinci sınıfa ayrılabilirler. 

Mümtaz olarak yükselmeye lâyık olanlar 
üçüncü sınıftan başlamak üzere 12 yıl geçmedik
çe birinci sınıfa ayrılamazlar. 

Ad. K. 

Madde 34. — Hükümetin 
kabul edilmiştir. 

teklifi aynen 

Madde 39. — Ayırma Meclisi; 29 ncu mad
de uyarınca; hazırlanan defterde adları yazılı 
olanların, ahlâki gidişlerini, meslekî bilgi ve 
anlayışlarını ve gayret ve çalışkanlıklarını ve 
gelen işler ile neticelendirdikleri işler arasında
ki nispeti, yukarı maddelerde yazılı üst merci
lerin kendi haklarında verdikleri bilgiye ve si
ret varakaları ve raporlara ve yargıtay dairele
ri ve genel kurul ve başsavcılık notlarına ve 
kendilerinin 34 ncü maddede yazılı belgelerine 
bakarak yükselmeye lâyık olup olmadıklarına 
karar verir. 

Madde 40. — Ayırma Meclisi, yükselmeye 
lâyık gördüğü kimseleri: 

A) Yükselmeye lâyık; 
B) Tercihli yükselmeye lâyık; 
C) Mümtaz olarak yükselmeye lâyık; 
Olmak üzere üç kısma ayırır ve bu kısım

larda yükselme liyakatlerine göre sıraya kor 
ve her kısma giren yargıçlık ve savcılık mesle
ğinde olanlar için ayrı ayrı yükselme defteri 
yapar. 

Bu sıra defterleri resmî gazete ile yayınla
nır. 

Bu defterler, Ayırma Meclisi Genel Kurulu
nun itiraz halinde yapabileceği değişiklikler ay
rık olmak üzere kesindir. 

Kesinleşen şekil de ayrıca resmî gazete ile 
yayınlanır. 

Madde 47. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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Madde 34. — Hükümet teklifindeki 34 ncü 
madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 39 ncu madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 40. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 40 ncı madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 47. — Hükümet teklifindeki 47 nci 
madçle ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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Yargıçlık ve savcılık mesleklerinden Adalet 
Bakanlığı hizmetlerine alınanların birinci sınıfa 
geçmelerinde gözetilecek fiilî hizmetleri (74) ncü 
maddeye göre hesap olunur, 

Madde 48. — Yargıçlık ve savcılık meslek
lerinin beşinci derecesinden dördüncü derecesine 
yükselmede (21.) ne i. madde hükmiyle beraber 
geçen faslın yükselme ehliyetini tâyine yariyan 
ve Ayırma Meclisine müracaat usulünü bildiren 
ve bu meclisin yapacağı incelemeleri ve işleri ve 
bunların sonucuna taallûk eden hükümleri açık-
lıyatı maddeleri tamamiyle uygulanır. 

Birinci sınıfa ayrılmada gerekli ehliyete mü-
taallik bilgiler yukarda sözü geçen faslın bu ko
nuya ilişkin maddeleri uyarınca sağlanır 
ve bu sınıfa ayrılacaklar hakkında (29) ncu 
madde lıükmü veçhile hazırlanan liste Ayırma 
Meclisi Genel Kuruluna verilir. Listeye itiraz 
halinde Genel Kurul, önce bu madde hükümleri 
dairesinde işi inceler ve kesin olarak bir karara 
bağlar. 

Madde 50. — Ayırma Meclisi Genel Kurulu 
Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığı altında 
Başsavcı ile Adalet Bakanı tarafından bir yıl 
müddetle seçilen dört Yargıtay üyesinden ve 
Teftiş Kurulu Başkanı ile Hukuk ve Ceza ve 
Zatişleri Genel Müdürlerinden teşekkül eder. 

îcabmda Genel Kurul ve Ayırma meclisleri
nin Yargıtaya ve Bakanlığa mensup üye nok
sanlarını tamamlamak üzere yedek olarak Ada
let Bakanı tarafından birer yıl müddetle üç Yar
gıtay üyesi seçilir. 

izinli veya hasta olmak gibi sebepler ile Ge
nel Kurul ve Ayırma Meclisi toplantılarında 
bulunamıyan Yargıtay Birinci Başkanına kanu
ni vekili olan Yargıtay Dairesi Başkanı ve aynı 
durumda olan Başsavcıya hazır bulunan Yar
gıtay Üyelerinden en kıdemlisi vekâlet eder. 

Yargıtay Üyelerinden müddetlerini doldu
ranların bir yıl geçmedikçe yeniden seçilmesi 
caiz değildir. 

Ayırma Meclisinin bir Genel Kâtibi ve bir 
de Yardımcısı vardır. Bunlar Adalet Bakanlı
ğınca tâyin olunur. 

Madde 53. — 1 ve 2 numaralı Ayırma Mec
lisleri 51 nci madde uyanınca beşer zat ile kuru-

Ad. K. 

Madde 48. 
bul edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi aynen ka-

Madde 50. 
bul edilmiştir, 

— Hükümetin teklifi aynen ka-

Madde 53. 
bul edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi aynen ka-

( S. Sayısı : 23 ) 
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Madde 48. — Hükümet teklifindeki 48 nei 
madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Hükümet teklifindeki 50 nci 
madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 53. — Hükümetin teklifindeki 53 
ncü madde ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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luv. Bu meclisler, kararlarını çoklukla verirler. I 
Ancak mümtaz ve tercihli olarak yükselme ka- j 
rarlarmda dört oyun birleşmesi gerektir. j 

Ayırma Meclisi Genel Kurulu, 49 ncu madde j 
hükmünce Yargıç ve Savcıların birinci sınıfa j 
ayrılmalarına dair olan kararlar ile bir ve iki 
numaralı Ayırma Meclislerinin ancak dört oyun 
birleşmesi ile neticelendirebilecekieri hususlara 
ait kararlarının itiraz üzerine bozulmasına mü- j 
tedair kararları yedi oyun birleşmesi ile ve gö
revi içine giren diğer işlere ait kararları çokluk- | 
la verir. Bu son halde oylarda eşitlik olur ise I 
başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. | 

Madde 54. — Ayırma Meclisi kararları ilgi- | 
lilere tebliğ olunur. Bu kararlar aleyhine, teb
liğ tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde il
gililer, Ayırma Meclisi Genel Kuruluna itiraz
da bulunabilirler. 

Ayırma Meclisi Genel Kurulu itirazın belli ı 
süre içinde yapılmış ve haklı bulunmuş olup ol
madığına bakarak gerekli kararı verir. 

Ayırma Meclisi kararlarını Adalet Bakanı da 
karar tarihinden başlıyarak 30 günlük süre için
de Ayırma Meclisi Genel Kuruluna müracaatla 
incelettirebilir. 

Genel Kurulun kararları kesindir. 

Madde 55. — 49 ncu maddede beyan olunan 
deftere adı geçmiyenler, bu hususa dair olan 
kararın, kendilerine tebliği tarihinden başlamak 
üzere otuz gün içinde itiraz yoliyle incelenmesi-
ni 95 nci maddede yazılı kuruldan istiyebilir. 

Bu kurul gerekli incelemeleri yaparak kara- | 
n in gerekçeli bir mazbata ile Adalet Bakanına 
bildirir. 

îtiraz edenin birinci sınıfa ayrılmasına dair I 
olan kurul kararı altı oyun birleşmesi ile verilir. 

. Madde 56. — 66 nci madde hükmü ayrık ol
mak üzere Yargıç ve Savcı ve yardımcıları ilte Yar
gıçlık ıııesleğindeto icra memurlarının bu kanun 
hükmü dairesinde ve kadro tahsisi suretiyle tâ
yinleri ve yüksel tilm eleri AdaJİet Bakanlığının 
teklifi üzerine millî irade ile olur. 

Ayırma Meclisince yüksekneye layık görülen 
lere 4598 sayılı Kanun hükümlerime göre Bakau 
lıkça üst derece verilmesi Yargıçlar Kanunu j 

( S. Sayış 

Ad. K. 

Madde 54. —• Ayırma Meclisi kararlan il
gililere tebliğ olunur. Bu kararlar aleyhine, teb
liğ tarihinden 30 gün içinde ilgililer Ayırma 
Meclisi Genel Kuruluna itirazda bulunabilirler. 

Ayırma Meclisi Genel Kurulu itirazın belli 
süre içinde yapılmış ve haklı bulunmuş olup ol
madığına bakarak gerekli kararı verir. 

Ayırma Meclisi kararlarını Adalet Bakanı da 
karar tarihinden 30 gün içinde Ayırma Meclisi 
Genel Kuruluna müracaatla incelettirebilir. 

Madde 55. — 49 ncu maddede beyan olu
nan deftere adı geçmiyenler, bu hususa dair olan 
kararın, kendilerine tebliğ tarihinden 30 gün 
içinde itiraz yoliyle incelenmesini 95 nci madde
de vazıh kuruldan istiyebilir. 

Bu kurul gerekli incelemeleri, yaparak kara
rını gerekçeli bir mazbata ile Adalet Bakanına 
bildirir. 

îtiraz edenin birinci sınıfa ayrılmasına dair 
olan. kurul kararı beş oyun birleşmesiyle verilir. 

Madde 56. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

: 23) 
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Madde 54. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 54 neü madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 55. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 55 nci madde ayniye kabul edilmiştir. 

Madde 56. — Hükümet teklifindeki 56 nci 
madde ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı 
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hükmünce sınıf ve derece yükseltilmesi sayıl
maz. 

Madde 57. — Birinci sınıf Yargıçlığın bir 
derecesinden yukarı dereceye veya Başsavcılığa 
yükselt ilan elerde evvelki derecede iki s-ene biz 
met etmiş olmak şart değildir. Şu kadar ki, yük
selme sırasında bulunulan derece aylığı ve öde
neği iki sene al inmiş 'olmadıkça yukarı derece 
aylığı ve ödeneği verilmez. 

Madde 58. — Açık Yargıçlıklara yükselme 
defteri e Hindeki sıraya göre önce gelen önce tâ
yin olunur. 

Mümtaz veya tercihli veyahut âdi yükselme 
kısımlarımdan her bir kısma ait birden ziyade 
defter olduğunda bunlar da sıraya konarak daha 
eski tarihli defterde adları yazılı olanlarım yük 
scltihueleri yapılmadıkça daha sonralki defterde 
bul u n anlara geçil em ez. 

Savcılara ait yükselme dıef teri erindeki sıra, 
rüçhan sebebi olmaz. 

Madde 60. — Derece ve sınıf yükseltilmele
rinde yııkardaiki madde hükmü gözetilmek sure
tiyle mümtaz olarak yükseltilecekler defteri c-
rino girenlerim hepsi diğer yükselime kısımlarına 
ait defterlerde yazılı olanlara ve tercihli olarak 
y üksel t il ecoklor defterle rim e geçenlerin tama/n 11 
yüksel m eve lâyık görülenler defterlerin d e adları 
bulunanlara tercih olunurlar. Şukadar ki, beş 
mümtaz yükselmeline karşı üç tercihli yüksel
mesi ve bu sayılarda mümtaz ve tercihli yüksel
melerine karşı iki âdi yükselmesi yapılmadıkça 
mümtaz ve tercihli yükseltilmeleri yürütülmez. 

Mümtaz olarak yükselecekler 'tamamiyle tâyin 
olunduğunda bunlara ait olan açık kadro sayısı 
tercihlilere ve tercihli olarak yükseleceklerin kai
ni anıası halimde bunlara tahsis edilen açık kadro 
sayısı mümtazlara ve mümtaz ve tercihli yüksel
melerin tâyinleri sona erdiğinde bütün açıklar 
âdi surette yükselmeye lâyık görülenlere tahsis 
olunur. 

50 :ıcu madde uyarınca mümtaz yükselmel:,-
rine ait defterin sonuna kalıp da bu sırada tek 
lif edilen memuriyeti kabul etmiyenlere ancak 
tercihli yükseleceklere mahsus defter mucibince 
yükselmeler tamam olduktan sonra yeniden va
zife teklif olunur. Bu son teklifi dahi kabul et-

Ad. K. 

Madde 57. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

Madde 58. 
bul edilmiştir. 

- Hükümetin teklifi aynen ka-

Madde 60. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-
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Madde 57. — Hükümet teklifindeki 57 nei 
madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Hükümet teklifindeki 58 nei 
madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 60. — Hükümet teklifindeki 60 nei 
madde ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Say ısı : 23 ) 
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miyen Mümtazlar yine aynı madde hükmünce 
tercihli yükselme defterinin sonuna kaldıkları 
halde yeniden teklif olunan vazifeyi kabul et-
miyen tercihliler âdi yükselme defterinin sonu
na kalır. 

Madde 63. — Adalet Bakanı, hizmet icapla
rına göre savcılık mesleğinde olanlardan lüzum 
gördüklerini veya istiyenlerden tensip edeceğini 
Yargıçlık mesleği içinde derecelerinin dengi bir 
vazifeye tâyin edebileceği gibi gerekli hallerde 
Savcılık mesleğinde bulunanların yerlerini değiş
tirebilir. 

Madde 70. — Mesleklerinde 20 yıl fiilî suret
te çalışmış olan avukatlardan ilmî kudret ve 
ahlâki metanetleri ile tanınmış olanlar ile onbeş 
yıl Hukuk Fakültelerinde Hukuk ilimlerini ted
ris etmiş olan profesörler ikinci sınıf dâhilinde 
bir vazifeye veya Yargıtay Üyeliğine ve avukat
lıkta en az on yıl hizmet etmiş olanlardan yu
karda yazılı vasıfları haiz bulunanlar dokuzuncu 
ve bunlardan İngilizce, Alınanca, Fransızca ve 
îtalyanca lisanlarından birini bilenler sekizinci 
derecede Yargıçlık veya Savcılığa tâyin oluna
bilirler. 

Tâyin, Ayırma Meclisinin uygun mütalâası 
üzerine yapılır. 

Madde 80. —- Yargıçlık teminatını kazanmış 
olanlardan bir mahkemenin kaldırılması vey.\ 
kadrosunun daraltılması sebebiyle vazifesiz ka
lanlara kaldırma ve daraltma zamanında mev
cut bulunan yahut ilk açılacak olan maaş ve de
recesine eşit Yargıçlık teklif olunur. 

Yargıç Birinci ve İkinci teklifi ret edebilir. 
Üçüncü teklifi kabul etin iyen terin maaşı ke

silir. Sıhhi sebepten dolayı iki sene vazife kabul 
edemiyecek halde bulunanlar hakkında emekli
liğe mütaallik hükümler uygulanır. 

Kaldırma veya daraltma yüzünden vazifesiz 
kalan birinci sınıf dışındaki Savcı ve Yardımcı
lar ile yedinci dereceye geçmemiş olan Yargıçlar 
ve Yardımcıları ve Yargıçlık mesleğinden say
lan icra Memurları hakkında Memurin Kanunu
na göre işlem yapılır. 

Ad. K. 

Madde (vî 
bul edil m ist iı 

Hükümetin teklifi aynen ka-

M'.adde TC!. 
bul edilmiştir, 

Hükümetin teklifi avneıı ka-

Madde S0. Yargıçlık teminatım kazan
mış' olanlardan bir mahkemenin kaldırılması ve
ya kadrosunun daraltılması sebebiyle vazifesiz 
kalanlara kaldırma ve daraltma zamanında 
açık bulunan yahut ilk açılacak olan maaş ve 
derecesine eşit Yargıçlık teklif olunur. 

Yargıç birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. 
• Üçüncü teklifi kabul etmiyenlerin maaşı 

kesilir. Sıhhi sebepten dolayı iki «ene vazife 
kabul, edemiyecek halde bulunanlar hakkında 
emekliliğe mütaallik hükümler uygulanır. 

Kaldırma veya daraltma yüzünden vazifesiz 
kalan birinci sınıf dışındaki savcı ve yardımcı
lar ile yedinci dereceye geçmemiş olan yargıç
lar ve yardımcıları ve yargıçlık mesleğinden sa
yılan icra memurları hakkında Memurin Kanu
nuna göre işlem yapılır. 

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

( S. Sayısı : 23 ) 



— 31 — 
B. K. ! 

Madde 63. — Hükümet teklifindeki (53 
ncü madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Hükümet teklifinin 70 ııci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 80. — Adalet Komisyonunun de 
ğiştirdiği 80 nci madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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Madde 61. — Bir dairede birleşmesi kanım 
ile caiz ülnııyaıılardan sonradan tâyin olunan 
veya yeniden hâsıl bir seb.-ple birleşemiyecek 
olanlardan kıdemsizi rızası obuadan dahi başka 
yere kaldırılır. 

"Bulundukları yerdi; kendi kusurları olmak
sızın herhangi bir sebeple Yargıç1 iğin gerektir-
diği şeref ve itibar ile vazife gürem iyccekleri 
veya vazifelerinde tarafsız kalannyaeakları ve
yahut memuriyet yerlerindeki işlerin ('okluğuna 
ve çeşidine yöre i uzundu çabukluğu \'e başarıyı 
sağlıyamıyaeaklari delillere dayanan soruştur
malar ile anlaşılanlardan Vargı elik teminatını 
kazanmış Yargıçların İnzibat Meclisi karariyle 
ve bu teminatı henüz kazanmamış Yargıçlar ile 
bu mesleğin yardımcılık sıufında bulunanların 
doğrudan Adalet Hakanı tarafından yerleri hiza 
lariua bakılmadan değiştirilir. 

Madde 8(>. — Birinci sınıf Yargıçlar ile Baş
savcıdan basıca yargıçlar ve Cumhuriyet Savcı
ları ve yardımcılık smıfnda bulunanlar hakkın
da uygulanacak inzibat cezaları şunlardır. 

A) İhtar 
B) Maa.'j kesmek 
C) Tevbih 
D) Meslekten affetmek 
E) Yer değiştirmek 
F) Derece indirme 
G) Meslekten çıkarmak 

Madde 88. — Maaş kesmek; mazeretsiz va
zifeye gelmiy enler in aylıklarından her gün için 
bir günlüğünün kesilmesidir. 

Mazeretsiz vazife başına geç gelenler veya vazi
felerinden erken ayrılanlar vazifeye gelmemiş sa
yılırlar. 

Maaş kesmek cezası Adalet Bakanı tarafından 
verilir. 

Maaşı kesilen kimse meselenin Bakanlıkça ye
niden incelenmesini istiyebilir. 

Maaş kesme cezası sicile geçer. 
Bir haftadan ziyade ve meslekten affı gerekti

rir dereceden az olan devamsızlıklarda maaş kes
meden başka tevbih cezası da verilebilir. 

Madde 81. — Bir dairede birleşmeleri kanu
nen caiz olmıyanlardan sonradan tâyin olu
nan ve yeniden tahaddüs etmiş sebep dolayı-
siyle birleşenıiyecek olanlardan kıdemsizi 
rızası olmadan dahi başka yere kaldırılır. 

Bulundukları yerde kendi kusurları olmak
sızın her hangi bir sebeple hâkimliğin istil
zam eylediği şeref veya bitaraflık dairesinde 
vazife göremiyeceği ve bulunduğu yerde beka
mı memuriyetinin uüfuz ve itibarını haleldar 
edeceği veyahut memuriyet yerlerindeki işlerin 
<;okluğuna ve çeşidine göre vazifede icabeden 
sürat ve muvaffakiyeti gösteremediği tahkikat 
ve vesaikle anlaşılan hâkimler, inzibat meclisi 
karariyle rızalarına bakılmaksızın başka yere 
naklolunurlar. 

Madde 80. — Birinci sınıf yargıçlar ile baş
savcıdan başka yargıçlar ve Cumhuriyet sav
cıları ve yardımcılık sınıfında bulunanlar ile 
yargıçlık mesleğinden sayılan icra memurları 
hakkında uygulanacak inzibat cezaları şunlar
dır: 

A) İhtar, 
B) Maaş kesmek, 
C) Tevbih, 
D) Meslekten af etmek, 
E) Yer değiştirmek, 
F) Derece indirmek, 
G) Meslekten çıkarmak. 

Madde 88. — 'Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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Madde 81. — Adalet Komisyonunun de

ğiştirdiği 81 nci madde ayniyle kabul edilmiş

tir. 

Madde 86. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 86 ncı madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 88. — Hükümet teklifindeki 88 nci 
madde ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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Madde 89. — Tevbih, belli bir fiil ve hareket
ten dolayı failinin kmanmasıdır. Tevbih sicile 
geçer. Meslekten affetmek arasız bir ay veya ara
lı da olsa bir yılda iki ay kabule şayan mazereti 
olmadan vazifeye gelmiyenleri meslekten çekilmiş 
saymaktadır. 

Yer değiştirmek, kusurlu ve uygunsuz hare
ket ve münasebetleri ile memuriyet şeref ve nüfu
zunu kıran ve şahsi onur ve itibarını alçaltan ve 
her ne suretle olur isejolsun işleri ve gidişleri ile 
görevini doğru ve tarafsız yapamıyacağı kanaatini 
uyandıran ve madde tâyin ve delilleri elde edile
memiş olsa bile irtikâp ve irtişada bulunduğu ve
ya hatır ve gönüle bakarak veya şahsi duygulara 
kapılarak iş gördüğü herkesçe söylenen ve vazife
ye dokunacak surette arkadaşları ile geçimsiz ve 
dirliksiz olan ve özet olarak kötü, kusurlu, ted
birsiz ve yakışıksız hareket ve münasebet ve sözle
ri ile kendisine karşı olan genel saygı, inan ve gü
veni gideren ve vazifelerinde kalmaları iyi görül-
miyenlerin bulundukları yerden başka yere kaldı
rılmasıdır. 

Madde 90. — Derece indirmek, Yargıç veya 
Savcının bulunduğu derecenin bir derece aşa
ğısına indirilmesidir. 

Bu ceza bir derecede üç ve bir sınıfta dört 
defa tevbih cezasına uğrıyan ve bir derecede iki 
ve bir sınıfta üç defa yer değiştrime cezası gö
renler hakkında uygulanır. 

( S. Say: 

Ad. K. 

Madde 89. — Tevbih, belli bir fiil ve hare
ketten dolayı failinin kmanmasıdır. Tevbih si
cile geçer. 

Meslekten af etmek, arasız bir ay veya aralı 
da olsa bir yılda iki ay kabule şayan mazereti 
olmadan vazifeye gelmiyenleri meslekten çekil
miş saymaktır. 

Yer değiştirme: 
a) Kusurlu veya uygunsuz hareket ve mü-

nasebetleriyel mesleğin şeref ve nüfuzunu veya 
şahsi onur ve itibarını kıranlar, 

b) Yaptıkları işler veya gidişleri ile göre
vini doğru ve tarafsız yapamıyacağı kanaatini 
uyandıranlar, 

c) Hatır ve gönüle bakarak veya şahsi 
duygulara kapılarak vazife yaptığı şayi olan
lar,. 

d) Vazifeye dokunacak surette ve kendi 
kusurlarından dolayı arkadaşlariyle geçimsiz 
ve dirliksiz olanlar, 

e) Madde tâyin ve deliller elde edileme
miş olsa bile irtikâp veya irtişada bulunduğu 
şayi olanlar, 

Haklarında uygulanır. 

Madde 90. — Derece indirmek; yargıç ve
ya savcılar ile yardımcılarının veya yardımcılık 
sınıfında 9 ncu derecede bulunanlar ile yargıç
lık meslekinden sayılan îcra memurlarının bu
lundukları dereceden bir derece aşağısına indi
rilmesidir. 

Bu ceza, bir derecede üç veya bir sınıfta 
dört defa tevbih veya 89 ncu maddenin üçüncü 
fıkrasının A, B, C, D bentlerinde yazılı haller 
sebebiyle bir derecede iki veya bir sınıfta üç 
defa yer değiştirme cezasına uğrıyanların en 
son bulundukları dereceden bir derece aşağıya 
indirilmeleri suretiyle uygulanır. 

Bu gibilerden son bulundukları derecede 
Ayırma Meclisince yükselmeye lâyık görülerek 
defterde sıraya geçirilmiş olanlar; derece in
dirilmek suretiyle alacakları derecenin son yük
selme defterinde yukarı derece defterinin sıra
sına denk sıraya konurlar. Bunların indiril
dikleri derecede başkaca Ayırma Meclisi ince
lemesine tâbi tutulmadan sıraları gelince yük
selmeleri yapılır. 

Bulundukları derecede henüz yükselme sü
resini bitirip de deftere adları geçmemiş olan-
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Madde 89. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 89 ncu madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 90. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 90 neı madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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Madde 92. — Ağır hapis, üç ay veya daha 
yukarı hapis cezalarından biriyle kesin olarak 
hüküm giymek veya iki defa kesinleşmiş dere
ceden indirilme cezasına uğramak meslekten 
çıkarılmağı gerektirir. 

Bu hallerde meslekten çıkarma işlemi doğ
rudan doğruya Adalet Bakanlığınca yapılır. 

Üç aydan aşağı hapis cezasdyle hüküm giy
me halinde kesinleşen hüküm ilâmı înzibat Mec
lisine verilir. 

Hükümlülüğü mucip olan suç, ahval ve şe
rait itibariyle Yargıçlık veya Savcılık mesle
ğinde olanların vakar ve onurunu bozan ve Yar
gıçlığa olan engel Saygı ve güveni gideren ma
hiyette görülürse ceza miktarı ne olur ise olsun 
hüküm giymiş olanların meslekten çıkarılması
na karar verilir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı hapis süreleri
nin tâyininde esas, hüküm olunan «ezadır. 

Cezanın tecili halinde yapılan fiilin mahiye
tine göre meslekten çıkarma cezasının uygulan
ması lâzım gelip gelmiyeceğine înzibat Meclisi 
karar verir. 

înzibat cezasının uygulanmasını gerektiren 
fiil suç teşkil etmese ve hükümlülüğü gerekti rrne-
se bile Yargıçlık şeref ve onurunu ve memuri
yet nüfuz ve itibarını bozacak mahiyette görül -

Ad. K. 

lar; bu derecede geçen hizmet süreleri mahsup 
olunmak suretiyle alt derecede yükselme süre
lerini bitirdiklerinde Ayırma Meclisi inceleme
lerine tâbi tutularak sonucuna göre haklarında 
gereken kanuni muamele uygulanır. 

Yer değiştirme cezaları, 89 ncu maddenin 
üçüncü fıkrasının E bendi ile diğer bentlerin
de yazılı hallerden dolayı verilmiş ohır ve E 
bendine dayanan yer değiştirme cezası meslek
ten çıkarılmayı gerektirecek surette tekerrür 
etmemiş bulunursa yukardaki fıkra kayıt ve 
şartları dairesinde derece indirme cezası verilir. 

Yargıçlık veya savcılık mesleklerinde yar
dımcılık sınıfının onuncu derecesinde bulunan
ların bu derecede üç tevbih veya 89 ncu mad
denin üçüncü fıkrasının A, P>, C, I) bendlerinde 
yazılı hallerden dolayı iki yer değiştirme ce
zası aldıklarında bunlardan en son cezayı ge
rektiren fiilin işlendiği tarihe kadar olan hiz
met süreleri belli yükselme süreleri hesabına 
katılmaz. 

Madde 92. — Ağır hapis veya kasti suç
lardan dolayı üç ay veya daha yukarı hapis ce
zalarından biriyle kesin olarak hüküm giymek 
veya 89 ncu maddenin üçüncü fıkrasının (E) 
bendinde yazılı hallerden dolayı bir derecede 
iki veya bir smıfda üç defa kesinleşmiş yer de
ğiştirmek veya iki defa kesinleşmiş dereceden 
indirmek cezalarına uğramak meslekten çıka
rılmayı gerektirir. 

Kasti olınıyan suçlardan dolayı hûkınolunan 
ceza üç aydan yukarı ve bir seneden eksik ol
duğa takdirde hükümlünün meslekten çıkarıl
ması gerekip gerekmeyeceğini înzibat Komis
yonu takdir eder. 

Üç aydan aşağı hapis eezasiyle hüküm giy
me halinde kesinleşen hüküm ilâmı înzibat 
Meclisine verilir. 

Hükümlülüğü mucip olan suç, ahval ve şe
rait itibariyle yargıçlık veya savcılık meselesinde 
vakar ve onurunu bozan ve yargıçlığa olan genel 
saygı ve güveni gideren mahiyette görülürse ceza 
miktarı ne olur ise olsun hüküm giymiş olanların 
meslekten çıkarılmasına karar verilir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı hapis sürelerinin 
tâyininde esas, hüküm olunan cezadır. 

Cezanın tecili halinde yapılan fiilin mahiye
tine göre meslekten çıkarma cezasmm uygulan-
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Madde 92. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 92 nci madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 
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düğü takdirde inzibat meclisince meslekten çı
karma kararı verilir. 

Madde 95. — İnzibat Meclisi kararlarına, 
tebliğ tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde 
ilgililer tarafından itiraz olunabilir. 

İtiraz, Yargıtay Birinci Başkanının Baş
kanlığı altnda Yargıtay İkinci Başkanlarından 
Birinci Başkanının seçeceği altısının iştirakiyle 
kurulun İnzibat İtiraz Kurulu tarafından incele
nil*. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren işlerin iti
raz yoliyle incelenmesinde savcılık görevi Cum
huriyet Başsavcısı tarafından yapılır. İtiraz 
eden isterse savunmayı kendi gelerek veya yar
dım için yanma bir vekil alarak veyahut bir ve
kil göndererek yapar. 

Adalet Bakanı, İnzibat Meclisi kararını yu-
kardaki, fıkrada yazılan ve karar tarihinden 
başlıyacak olan süre içinde İnzibat İtiraz* Kuru
luna incelettir ebilir. 

Mes1 ekten çıkarma kararma itiraz, kararın 
infazını durdurmaz, 

İnzibat İtiraz Kurulu, kararlarını çoklukla 
veri?. 

Madde 122. — İnzibati cezalar şunlardır: 
1. — Tevbih 
2. — Dörtte üçü geçmemek üzere aylıktan 

kesmek 
3. — Yer değiştirmek 
4. — Derece indirmek 
5. —• Memurluktan çıkarmak 
Bu cezalar Adalet komisyonları tarafından 

uygulanır. 
Bu kararlar aleyhine ilgili veya memurun üs

tü tarafından tebliğ tarihinden başlamak üzere 
onbeş gün içinde itiraz olunabilir. Bu halde iş 
Adalet Bakanlığı Merkez İnzibat Kurulunca in
celenir. Bu kurulun verdiği kararlardan do
layı artık hiçbir yere baş vurulmaz. 

Bu maddede yazılı cezaların tâyininde Me
murin Kanununun 26 ncı maddesinde sayılan 
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lanması lâzım gelip gelmiyeceğine inzibat mecli
si karar verir. 

İnzibat cezasının uygulanmasını gerektiren 
i fiil suç teşkil, etmese ve hükümlülüğü gerektir-
I meşe bile Yargıçlık şeref ve onurunu ve memuri-
j yet nüfuz ve itibarını bozacak mahiyette görül-
I düğü takdirde inzibat meclisince meslekten çı-
i karma kararı verilir. 

Madde 95. — İnzibat Meclisi kararlarına 
tebliğ tarihinden 15 gün içinde ilgililer tarafın
dan itiraz olunabilir. 

İtiraz, Yargıtay Birinci Başkanının Başkan
lığı altında, inzibat Komisyonunda bulunanlar 
hariç olmak üzere, Yargıtay İkinci başkanları 
arasından iki sene müddetle kur 'a ile seçilecek 
altısının iştirakiyle kurulan İnzibat İtiraz Ku
rulu tarafından incelenir. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren işlerin itiraz 
yoliyle incelenmesinde savcılık görevi Cumhuri
yet Başsavcısı tarafından yapılır. İtiraz eden is
terse savunmayı kendi gelerek veya yardım için 
yanma bir vekil alarak veyahut bir vekil gönde
rerek yapar. 

Adalet Bakanı, inzibat meclisi kararını yu-
kardaki fıkrada yazılı olan süre içinde inzibat iti
raz kuruluna incelettirebilir. 

Meslekten çıkarma kararma itiraz kararın 
infazını durdurmaz. 

İnzibat itiraz kurulu, kararlarını çoklukla ve
rir. 

Madde 122. — İnzibati cezalar şunlardır : 
1. 
2. 

inek; 
3. 
4. 
5. 

Tevbih; 
Dörtte üçü geçmemek üzere 

Yer değiştirmek; 
Derece indirmek; 
Memurluktan çıkarmak. 

Bu cezalar Adalet Komisyonları 

aylıktan kes-

tarafmdan 

Bu kararlar aleyhine ilgili veya memurun üs
tü tarafından tebliğ tarihinden on beş gün içinde 
itiraz olunabilir. Bu halde iş Adalet Bakanlığı 
Merkez İnzibat Kurulunca incelenir. Bu kurulun 
verdiği kararlardan dolayı artık hiçbir yere baş
vurulamaz. 

Bu maddede yazılı cezaların tâyininde Me
murin Kanununun 26 ncı ve mütaakıp mddele-
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Madde 95. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 95 nci madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 122. — Adalet Komisyonunun de
ğiştirdiği 122 nci madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

( S. Sayısı : 23 ) 
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fiil ve sebeplere bağlı olmak şart olmadığı gibi 
derece gözetilmeksizin bu cezalardan herhangi 
biri de uygulanabilir. 

Şukadar ki, tevbih ve aylıktan kesme ceza
larına daireleri üstleri tarafından da karar ve
rilebilir. Bu veçhile tevbih ve aylıktan kesme 
cezası alanlar tebliğ tarihinden başlamak üzere 
onbeş gün içinde bu cezayı veren üste baş vura
rak ve gerekçe göstererek cezaya itiraz edebilir. 
İtiraz üst tarafından ret olunursa ceza kesinle-
şir ve sicile geçer. 

Bu maddede yazılı üstten maksat, memurun 
mensup olduğu mahkeme veya dairenin en yük
sek dereceli Yargıç veya C. Savsısıdır. Mahkeme 
de birden ziyade Yargıç bulunur ve dereceleri 
eşit olursa tevbih ve aylıktan kesme cezalarını 
uygulıyabilmek yetkisi kıdemli Yargıca aittir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun 4791 sayılı Kanun ile değiştirilmiş 
olan 17 ve 18 nci maddelerinde yazılı (1) ve (2) 
sayılı cetveller kaldırılarak yerlerine bu kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller konmuştur. 

GEÇİCİ MADDE — Yargıçlık ve Savcılık 
mesleklerinin birinci sınıflarına tâyin ile kaza
nılan haklar ayrık olmak üzere bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar ±';\)8 sayılı Kanun 
uyarınca kadrosuz ast cerece aylık almış olan
lar almakta oldukları aylığın dengi olan Yargıç
lık ve Savcılık derecelerinde sayılırlar. 

Şu kadar ki bulundukları kadrodan kadrosuz 
iki üst derece aylık almış olanlar, üst derece 
kadroya geçirilmiş olmadıkça başkaca kadrosuz 
yükseltilmezler ve kendilerine 5017 sayılı Ka
nun hükmüne böre Yargıç ödeneği kadro aylık
larına göre verilir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

Ad. K. 

rinde sayılan fiil ve sebeplere bağlı olmak şart 
olmadığı gibi derece gözetilmeksizin bu cezalar
dan herhangi biri de uygulanabilir. 

Şukadar ki, tevbih ve aylıktan kesme cezala
rına daireleri üstleri tarafından da karar verile
bilir. Bu veçhile tevbih ve aylıktan kesme ce
zası alanlar tebliğ tarihinden on beş gün içinde 
bu cezayı veren üste başvurarak \e gerekçe gös
tererek cezaya itiraz edebilir. İtiraz üst tarafın
dan reddolunursa ceza kesînleşir ve sicile geçer. 

Bu maddede yazılı üstten maksat, memurun 
mensup olduğu mahkeme veya dairenin en yük
sek dereceli yargıç veya Cumhuriyet Savcısıdır. 
Mahkemede birden ziyade yargıç bulunur ve de
receleri eşit olursa tevbih ve aylıktan kesme ce
zalarını uygulıyabilmek yetkisi kıdemli yargıca 
aittir. 

İKİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi ay
nen kabul olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin teklifi ay-
j nen kabul olunmuştur. 
! 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin teklifi ay
nen kabul olunmuştur. 
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MADDE 2. — Hükümet teklifinin ikinci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Yargıçlık ve savcı
lık mesleklerinin birinci sınıflarına tâyin ile 
kazanılan haklar ayrık olmak üzere bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 4598 sayılı 
Kanun uyarınca kadrosuz üst derece aylık al
mış olanlar, almakta oldukları aylığın dengi 
olan yargıçlık ve savcılık derecelerinde sayılır
lar. Kendilerine 5017 sayılı Kanun hükmüne 
göre yargıç ödeneği, kadro aylıklarına göre 
verilir. 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hük
mü saklıdır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte yargıçlık ve savcılığın 9 ncu 
derece aylığını almakta olanların unvan bakı
mından iktisap ettikleri haklar saklıdır. 

Ancak, bunların üst derece aylığa yükseltil
meleri terfi hükümlerine tâbidir. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin 3 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sapuı:») 
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DÖRDÜNCÜ MADDE ~ Bu kanunun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan 
E. Saka 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 

Ş. Adalan 
Bayındırlık Bakanı 

Nihat Erim 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Ticaret Bakanı 

C. S. Barlas 

Başb. Yardımcısı 
Barutçu 

Millî Savunma Bakanı 
II. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişirgil 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Ad. K. 

DÖRDÜNCÜ MADDE 
aynen kabul olunmuştur. 

Hükümetin teklifi 

( S . Sayısı : 23) 
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MADDE 4. — Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

{& Sa&m ı 23) 



Sınıf 

Yardımcılık 

İkinci sınıf yargıçlık 

Birinci sınıf yargıçlık 

— 44 — 
Hükümetin teklifine bağli 

[1] SAYILI CETVEL 

Derece Memuriyeti 

10 

r 9 

Üçüncü smıf yargıçlık -| 7 

r 5 
ı 
i 4 

ı 
r 3 

l * 

Aylığı 

İcra memurluğu, üye yardımcılığı, yargıç yardımcılığı, 
sorgu yargıçlığı 35 
İcra memurluğu, icra yardımcı yargıçlığı, sorgu yargıç
lığı, sulh yargıçlığı, mahkeme üyeliği, yargıçlık. 40 
İcra memurluğu, icra yardımcı yargıçlığı, sorgu yargıç
lığı, sulh yargıçlığı, mahkeme üyeliği, icra yargıçlığı, 
yargıçlık, Yargıtay raportörlüğü. 50 
İcra yardımcı yargıçlığı, sorgu yargıçlığı, sulh yargıçlığı, 
mahkeme üyeliği, icra yargıçlığı, yargıçlık, mahkeme baş
kanlığı, Yargıtay raportörlüğü 60 
Sorgu yargıçlığı, sulh yargıçlığı, mahkeme üyeliği, icra 
yargıçlığı, yargıçlık, mahkeme başkanlığı, Yargıtay ra
portörlüğü. 70 
Mahkeme üyeliği, icra yargıçlığı, yargıçlık, mahkeme baş
kanlığı, Yargıtay raportörlüğü. 80 
İcra yargıçlığı, yargıçlık, mahkeme başkanlığı, Yargıtay 
raportörlüğü. 90 
Yargıtay üyeliği 100 
Yargıtay İkinci Başkanlığı 125 
Yargıtay Birinci Başkanlığı 150 

Sınıf 

Yardımcılık 

Üçüncü sınıf savcılık 

İkinci sınıf savcılık 

Birinci sınıf savcılık 

[2] SAYILI CETVEL 
Derece Memuriyeti 

10 
f 9 
I * 
I 
1 7 

I 
I « 
l 
r 5 

ı ̂  
1 

Aylığı 

C. Savcılığı yardımcıl ığı 35 
C. Savcılığı yardımcılığı , C. Savcılığı 40 
C. Savcılığı yardımcılığı , C. Savcılığı, C. Başsavcılığı 
yardımcılığı 50 
C. Savcılığı yardımcılığı, C. Savcılığı başyardımcılığı, C. 
Savcılığı, C. Başsavcılığı yardımcılığı . f>0 
C. Savcılığı yardımcılığı , C. Savcılığı başyardımcılığı, C. 
Savcılığı, C. Başsavcılığı yardımcılığı . 70 
C. Savcılığı başyardımcılığı, C. Savcılığı, C. Başsavcılığı 
yardımcılığı . 80 
C. Savcılığı, C. Başsavcılığı başyardımcılığı . 90 

O. Başsavcılığı 150 
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Sınıf 

Yardımcılık 

Üçüncü sınıf 
yargıçlık 

İkinci sınıf 
yargıçlık 

Birinci sınıf 
yargıçlık • 
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[1] SAYILI CETVEL 
Derece Memuriyeti 

f 10 

I 
9 

i 
l 4 

f 3 

i 2 

! 1 

icra memurluğu, üye yardımcılığı, yargıç yardımcılığı, 
sorgu yargıçlığı 
İcra memurluğu, icra yardımcı yargıçlığı, sorgu yargıçlığı, 
üye yardımcılığı 
İcra memurluğu, icra yardımcı yargıçlığı, sorgu yargıçlığı, 
sulh yargıçlığı, mahkeme üyeliği, icra yargıçlığı, yargıç
lık, Yargıtay raportörlüğü 
İcra yardımcı yargıçlığı, sorgu yargıçlığı, sulh yargıçlığı, 
mahkeme üyeliği, icra yargıçlığı, yargıçlık, Yargıtay ra
portörlüğü 
İcra yardımcı yargıçlığı, sorgu yargıçlığı, sulh yargıçlığı, 
mahkeme üyeliği, icra yargıçlığı, yargıçlık, mahkeme baş
kanlığı, Yargıtay raportörlüğü 
Mahkeme üyeliği, icra yargıçlığı, yargıçlık, mahkeme baş
kanlığı, Yargıtay raportörlüğü 
icra yargıçlığı, yargıçlık, mahkeme başkanlığı 
Yargıtay üyeliği 
Yargıtay ikinci Başkanlığı 
Yargıtay Birinci Başkanlığı 

Aylığı 

35 

40 

50 

60 

70 

80 
90-100 

100 
125 
150 

Sınıf 

Yardımcılık 

Üçüncü sınıf, 
savcılık 

İkinci sınıf 
savcılık 

Birinci smıf 
savcılık 

Derece 

( 10 
( 9 

f 8 

I 7 
J 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyeti 

Cumhuriyet Savcılığı yardımcılığı 
» » » 

Cumhuriyet Savcılığı yardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı yardımcılığı, Cumhuriyet savcılığı 
Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı yardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı 
Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Baş
savcılığı yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılı
ğı, Cumhuriyet Başsavcılığı yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı Başyardım
cılığı 

Cumhuriyet Başsavcılığı 

Aylığı 

35 
40 

50 

60 

70 

80 

90-100 

150 
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