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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye
Vekaleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası
ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/713)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar' ve Kararlar
Tetkik Daired
Say t: 71 • 01 İ/S320

9 . IX . 1957

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Devlet memurlarJ aylıklarının" tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik.yapılması hakkında mezkûr Vekâ
letçe hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 6.IX. 1957 tarihinde kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve iüşiğiyle birlikte sunulduğum* saygılarımla arz ederini.
Başvekil
A. Menden*

ESBABI MUCİBE
7033 sayılı Kanunla kurulan kazalarda mahkeme teşkili için verilen hâkim ve C, Müddeiumu
misi kadrolarının 35 ve 40 liralık olmasından dolayı bu yerlere yetişmiş tecrübeli hâkim ve müd
deiumumi tâyinine imkân yoktur.
Diğer taraftan memleketimizdeki iktisadî ve içtimai yükselmenin adalet işlerini de günden
güne çoğalttığı ve yeni tedvin edilen kanunlarla adalet cihazına yeni vazifeler tahmil edildiği
cihetle adlî teşkilâtın ihtiyaca göre genişletilip takviye olunması zaruret halini almıştır.
Buna mukabil halen işgal etmekte oldukları kadroda iki üst derece almakta olup bu derecede
de terfi müddetlerini ikmal ederek terfie lâyik görüldükleri halde kadroları müsaidolmaması
sebebiyle terfi edem iyen 255 hâkim ve müddeiumumi ile 52 icra memuru bulunmaktadır.
1957 yılı sonunda bunların sayısı daha da artacaktır.
Memleketimizdeki iktisadi inkişafın serbest hayat sahasında temin ettiği geniş imkânlar
yetişmiş birçok elemanın mesletken uzaklaşmasını ve bu suretle meslekin telâfisi imkânsız ka
yıplara uğramasını intacetmektedir.
Son aylarda istifa eden hâkim ve müddeiumumi sayısının azınsanamıyacak bir miktara baliğ
olması, bu hususta âdi tedbirler ittihadını gerekli kumaştır.
Bu itibarla yeni kurulan kazalara yetişmiş, kifayetli hâkim ve müddeiumumi tâyinini müm
kün kılmak, teşkilâtı ihtiyaca göre takviye etmek ve değerli elemanları mesleke bağlamak
üzere ilişik kanun lâyihasına bağlı cetvelde yazılı hâkim. C. Müddeiumumisi ve icra menınrıı
kadrosunun istihsali lüzumlu ve zaruri görülmüştür.

Adliye Encümeni mtofotom
,f, B, M. M.
4<wfye l?««M»vem
Was No. l/m
îfârar No. 67

tö. IX, 1957

Yüksek Reisliğe
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı «1»
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkında
Hükümetçe hazırlanarak Yüksek Meclise tevdi
olunan kanun lâyihası. Yüksek Riyaset maka
mından encümenimize havale edilmiş olmakla.
kanun lâyihası gerekçesiyle birlikte tetkik ve
müzakere edildi:
Hükümetçe hazırlanarak Yüksek Meclise
sevk olunan kanun lâyihasında:
1. 7033 sayılı Kanunla kurulan kazalarda
mahkeme teşkili için veri]miş olan hâkim ve
Cumhuriyet müddeiumumisi kadrolarının 35 ve
40 liralık küçük kadrolar olması dolayısiyîe bu
yerlere yetişmiş tecrübeli hâkim ve müddeiu
mumi tâyinine imkân bulunamadığından kad
roların genişletilmesinin zaruret halini aldığı,
2. Memleketimizdeki iktisadi ve içitmai
yükselmenin adalet işlerini de günden güne ço
ğaltması ve yeni tedvin edilen kanunlarla ada
let cihazına yeni vazifeler tahmil edilmesi ha
sebiyle adlî teşkilâtın ihtiyaca göre genişleti
lip takviye olunmasının keza zaruret halini al
dığı,
3. Halen işgal etmekte oldukları kadroda iki
üst derece maaş almakta olan ve bu derecede ter
fi müddetlerini ikmal ederek terfie lâyık görül
dükleri halde kadrolarının müsait olmamasından
dolayı terfi edemiyen 255 hâkim ve müddeiumu
mi ile 52 icra memurunun kadrolarının verilmesi
imkânının sağlanmasının temini,
4. Kadrosuzluk yüzünden terfilerinin gecik
mesi hasebiyle istifa eden hâkim ve müd

deiumumilerin sayılarının azımsanmıyacak bir
miktara baliğ olması vakıası karşısında bu
gibi istifaları önlemek ve hâkim ve müddei
umumilerin terfilerini sağlamak gayelerinin is
tihdaf edildiği anlaşılmaktadır.
Kanunen terfi müddetlerini ikmal ederek
Ayırma Meclisince terfie lâyık görülmüş olma
larına rağmen kadrosuzluk yüzünden terfi ede
miyen hâkim ve müddeiumumilerin terfilerini
sağlamak ve yeni teşkil olunan kazalara tecrü
beli hâkimlerin tâyinine imkân vermek ve son
günlerde çoğalan istifaları önlemek gayelerini
istihdaf eden kanun lâyihası ve sevk esbabı mucibesi encümenimizce de muvafık görüldüğün
den yapılan görüşmeler sonunda hazırlanan lâ
yihanın aynen kabulüne ittifakla karar veril
miştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Y'üksek Reisliğe takdim kı
lındı.
Adliye Encümeni Reisi
Bu M. M.
M. Efkuyumcu
c. ülkü
Kâtip
Kocaeli
Aydın
Bingöl
N. Ğevtci
N. Âras
Sı. Dinçer
Çoruh
Çorum
Btenizli
M. Önal
M. K. Biberoğlu t. tfâdıftîlıoı
Konya
Sivas
İsparta
T. F. Baran
.$. Ectvit
8. Bilgiç
tîrztırum
Zonguldak
Hatay
4« Eryurt
E. Sayar
i. F. Atatum
İtütahya
8. 8. NasuKoğlu
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İMş« Encümeni mazbatası
T. JSf. JÜT! M.

Bütçe Encümeni
Esas No. i/713
Karar No. 1.47

il . IX . M7

Yüksek Reisliğe
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvel ile tâdil ve eklerinin Adliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkında
mezkûr vekâletçe hazırlanan ve Yüksek Mecli
se arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp
Başvekâletin 9 . IX .1957 tarihli ve 73 - 614/2320
sayıh tezekeresiyle gönderilen kanun lâyihası
Adliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Adliye Vekili ve
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi.
Bidayeten Adliye Encümeni tarafından tet
kik ve aynen kabul edilen lâyiha üzerinde encü
menimizde cereyan eden uzun müzakerelerden
sonra birinci maddeye merbut cetvelden, 60 li
ralık hâkim kadrolariyle icra memur ve muavin
leri kadrolarının umumi kadro çerçevesi içinde
karşılanarak bu derecedeki hâkim ve icra me
murlarının terfihlerinin sağlanabileceği nazara
alınarak 60 liralık hâkim kadrolariyle icra me
murları kadrolarının çıkarılması kabul edilmiş
ve madde metinleri Hükümetin teklifi veçhile
aynen kabul edilmiştir.

Tercihan ve müstacelen görüşülmesi temen
nisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek
üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Balıkesir
H. hnre
Afyon K.
M. A. Ülgen
Çorum
Y. Gürsd
•Gazianteb
E. Cenani
İstanbul
N. Â. Sav
Kayseri
t. KİraMoğlu
Muş
Ş. Ağaoğht
Seyhan..
S. Ban
Tekirdağ
Muhalifim
Z. Eratmnan

Reis V.
Bu Mazbata M.
Kırklareli
Rize
/. Akçal
§'. Bakay
Aydın
Balıkesir
Z. Vray
S. Yırcalı
Eskişehir
Erzurum
A. Pöîuoğlu
8. Erker
Giresun
Gümüşane
M. Şener
Z. Bacağa
Kastamonu
İzmir
B. Bilgin
H, Dura
Konya
Manisa
M. Bağrmçık M. Kurbanoğlu
Muş
Niğde
Ş. Çağlayan A. N. Kadıoğlu
Seyhan
Sinöb
A. Topaloğlv S. Somuncuoğlu
Yozgad
Yozgad
7). Akbel
T. Alpay
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BÜTÇE FATÜMENİNİN TADİLİ

HÜKÜMETİN" TEKLİFİ
Devht memurları ayhklarımn tevhit ve teadülü
ne dmr olan 3$56 stty-dt Kanuna bağlı (i) aayıh
cetvel üe tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kumında değişiklik yapUması hakkında kanun
lây&ıaM

DevUt memurları a/yliMarınm fevkti ve ttadü*
lime dair olan 3656 uıyıh Kanıma, bağlı (l) *«'
yıfa cetvel üe îadû ve ekle<rinv>t Adliye Vekâleti
kis-mmda değişiktik yapılması . hakkında kanım
lâyihası

MADDE 1. •• I>eviet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3666 gayih.Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin
Adliye Vekâleti kısmına derece, unvan ve adedleri ilişik cetvelde, gösterilen kadrolar eklenmiştir.

MADDE 1. - Hükümetin 1 nci maddesi ay*
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2.
rirete girer.

Bu kanun neşri tarikinde tııe-

MADDE 2. — Hükümetin 2 nçı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3, — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
6 . IX . 1957
Başvekil
Devlet Vekili
A. Menderes
M. C. Bengü
Devlet Vekili
Devlet Vekili
E. Kalafat,
F. B. Urlu
Adliye Vekili
Derlet Vekili
//, A. Göktürk
C, Yardıma
Dahiliye Vekili Millî Müdafaa Vekili
ff. (hâÂk
8. Ergin
Mâliye Vekili
Hariciye Vekili
W. PöUtkmı
Maarif Vekili
Nafıa Vekili ve
Hariciye V. V.
T. tteri
E. Menderts
Ticaret Vekili
Sih ve îç, Mua. Vekili
A. Aker
Ar. Köres
Güm. ve fnh. Vekili
Ziraat Vekili . H. ffüsman
E. BMakûğİu
Münakalât Vekili
Çalışma Vekili
Mümtaz Tarkan
A. fremirtr
Sanayi Vekili
8. ı

MADDE 3. — Hükümetin 3 uvü maddesi ;\y<
nen kabul edilmişti]'.

(S. »ayiaı;. m)

.-$ —
ff-ükihmtin teklifine bağh
KAOJtO OETVEtî
Memuriyetin nevi

A.ded M.a-aş

JtdMye- Vekâleti
VlLÂXRTLER
Keis, Hakim, Aza, Sulh
Hâkimi, 0. Başmüddei•umumilimi Başmuavini, C.
Ba§müddeiuzöumiKği Muavinleri, C. Müddeiumumisi ve Muavinleri, îçra
( Hâkim ve Hâkim Muavin*
ieri. Sorgu Hâkimleri.
Temyiz Raportörleri

)
)
)
)
)
)
)
)
)

İcra memur ve muavinleri
*
*
»
»
»
»

75
50
40
25
10

100
90
80
70
60

S
10
11

60
50
40

Bütçe Encümeninin tadiline bagh
CETVEL
Memuriyetin nev'i

Aded Maaş

AdUye VekâHti
YtLÂYETLES
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Reis, Hâkim, Âz&, Sulh
Hâkimi, C, Başmüddeîumumiliği B&şmuavini, C.
Başmüddeiumumili^i Muavinleri, C. Müddeiumumjai ve Muavinleri, icra
Hâkim ve Hâkim Muavinleri, Sorgu
HfiJgnrieri,
Temyiz Raportörleri
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