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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Is kanunu layihasmm 89 ncu maddesi kabul ve bir 
maddesi enciimene tevdi edilerek pazartesi giinii top-
lamlmak iizere inikad bitii ildi. 

Balkan Vekili Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Tokad Balikesir 

Sureyya Tevfik Genca Sabiha Gokcjjl 

2 — HA VALE EDtLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — 25 780 000 liralik fevkalade tahsisat verilme-

si hakkmda kanun layihasi (1/594) (Biitce enciime-
nine) 

2 — Subay ve askeri memurlarm tekaudii icin riit-
be ve smiflarma gore tayin olunan yasjan bildiren 
2272 sayih kanunun degisjtirilmesine dair kanun layi
hasi (1/593) (Milli Miidafaa enciimenine) 

Tezkere 
3 — Posta kanununun 53 ncii maddesinin tefsiri 

hakkmda Basrekalet tezkeresi (3/252) (Nafia ve Blit
he enciimenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Amerika Birlesik Devletlerine 13 yilda iide-

necek 23 824, 86 dolarm tesviye sureti hakkmda ka
nun layihasi ve Hariciye ve Biitce encumenleri mazba-
talari (1/571) (Ruznameye) 

5 — Ankarada Tarih, dil ve cografya fakiiltesi ku-
rulmasi hakkmdaki kanunda degisjklik yapilmasma 
dair kanun layihasi ve Maarif ve Biitce enciitnenleri 
mazbatalari (1/536) (Ruznameye) 

6 — Denizyollan ve Akay isletmelerile Fabrika 
ve havuzlar teskilati hakkmdaki kanunun 8 nci mad
desinin degi^tirilmesine dair kanun layihasi ve tkti
sad, Maliye ve Biitce enciimenleri mazbatalari (1/526) 
(Ruznameye) 

7 — Giimriik muhafaza genel komutanhgi emrin-
deki deniz te?kilatmm askerile$tirilmesi hakkmda ka
nun layihasi ve Milli Miidafaa, Giimriik ve inhisarlar 

BASKAN — Celse a<jilmi§tir. 
Meclisin tatil zamani yakla§tigrndan, ten-

sip buyrulursa, eldeki i§leri bitirmek igin ta
til giinune kadar her gun igtima edelim (Mu-

ve Biitce enciimenleri mazbatalari (1/511) (Ruzna
meye) 

8 — Hizmetlerinin tevsik ve tesbit muamelesinin 
noksan birakilmasi yiiziinden 400 sayih kanundan is-
tifade ederek fevkaladeden terfi etmeyen tabib yarbay 
Haydar hakkmda Ba^vekalet tezkeresi ve Milli Mii
dafaa enciimeni mazbatasi (3/247) (Ruznameye) 

9 — Maden tetkik ve arama enstitiisu kanununun 
11 nci maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun 
layihasi ve tktisad, Maliye ve Biitce encumenleri 
mazbatalari (1/403) (Ruznameye) 

10 — Satilan kinin bedellerinin Sihhat ve ictimai 
muavenet vekaleti biitgesinde acilacak hususi fasla 
tahsisat kaydine dair kanun layihasi ve Biitce encii
meni mazbatasi (1/564) (Ruznameye) 

11 — Subay heyetine mahsus terfi kanununun bazi 
maddelerini degistiren 2735 sayih kanunun 2 nci 
maddesinin degistirilmesine dair olan 2900 numarali 
kanunun muvakkat maddesinin tefsiri hakkmda Bag-
vekalet tezkeresi ve Milli Miidafaa enciimeni mazba
tasi (3/249) (Ruznameye) 

12 — Sihhat ve ictimai muavenet vekaleti ve buna 
bagli Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirliigii tes.-
kilat ve memurini hakkmda kanun layihasi ve Sihhat 
ve iqtimai muavenet ve Biitce encumenleri mazbata
lari (1/550) (Ruznameye) 

1.3 — Ticarette tag§i§in meni ve ihracatin mura-
kabesi ve korunmasi hakkmdaki kanuna ek kanun Ifi-
yihasi ve tktisad, Maliye ve Biitce encumenleri maz
batalari (1/525) (Ruznameye) 

• * • 

vafik sesleri). 
Her giin saat 15 te igtimai kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

B I R I N C I C E L S E 
Agilma saati : 15 

BALKAN — Nuri Conker 

KATIPLER : Sureyya Tevfik Genca (Tokat), Ali Zirh (gomh) 
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3 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 

1 — I§ kanunu Idyihasi ve Muvakkat encii
men mazbalasi (1/162). 

BALKAN — i§ kanununun bazi maddeleri 
enciimene gonderilmi§ti. Enciimen bu mad
deleri ayn ayri tezekkiir ediyor ve noktai na-
zanni ayri ayri bildiriyor. Bunlarm hepsi hak-
kmda enciimenin bir mazbatasi vardir. Oku-
yacagiz. 

ZIYA GEVHER ETILl (Qanakkale) — Maz-
batayi okumaga liizum yoktur. Maddeleri ta-
dil igin gondermi§tik. Maddeler okunsun. 

BA§KAN — Mazbatayi bir defa okuyalim. 

Yiiksek Reislige 
is kanunu layihasmm Umumi Heyette miiza-

keresi sirasmda layihanm 2, 6, 30, 37 ve 65 nci 
maddeler iizerin.de tadilat yapilmasma dair ve-
rilip enciimenimize bavale buyurulan takrirler 
encumenimizde gorusiildu. 

Ikinci maddenin birinci fikrasmin (Bu ka-
nun giinde en az 10 i§gi.) seklinde degistirilme-
sine dair olan takrir iizerinde enciimenimiz mii-
zakere neticesinde esasen on ve daha ziyade isgi-
nin galismasmi liizum gosteren islerin miicerred 
kanunun sumuliinden kurtulmak kastile veya 
her hangi iktisadi veya mali zaruret sevkile 
isgi adedinin indirilmesi halinde dahi bu ka-
bil i§ yerlerinin i§in emniyet ve iggilerin sagligmi 
koruma bakimmdan bu kanun hiikmiine tabi 
tutulmasi lazim gelecegi prensipinde miittefik 
olan enciimenimiz maddenin birinqi fikrasmm 
Heyeti Umumiyede ilavesi teklif edilen ka-
yrtla (Bu kanun mahiyeti itibarile yolunda 
isleyebilmesi igin giinde en az 10 isgi galistirma-
yi icap ettiren is yerlerine ve burada galisan 
i^gilerle bunlarm is verenlerine tatbik olunur. 
is, kanunu tatbikatini temin ve tatbika salahi-
yettar makam tarafindan bu hiikiim mucibince 
tasnif edilmis olmak vaziyetine karsi is veren 
veya isgi tarafindan vuku bulacak itirazlar, 
iktisad vekaletiiice incelenerek kesin bir ka-
rara baglanir) suretinde arzmi kabul eylemis-
tim. 

6 nci maddenin (Teblig kelimesinden sonraki 
ihbar veya tebligler alakalilara hukuk usulii mu-
hakemesindeki hukiimlere gore yapilrr.) sek-
lindeki takrir iizerine enciimen bumaddenin der-
pis ettigi ihbar veya tebliglerin miicerret is akti, 
isin tanzimi gibi bu kanunda is verenlerle isgi-
ler arasmdaki munasebati tanzim igin olmalan-
na binaen bu ihbar tebliglerin siiratle yapil-
masi ve bunlar yapilirken isgilerin bir guna mas-
raf ve kiilfete girmemeleri gayesini istihdaf 
eylediginden hem zaman kaybettirecek hem isgiyi 
masraf ve kiilfete koyacak hukuk mahkemeleri 
usulunun tatbikma mahal olmadigmi kabul et-

mekle beraber fikranm nihayetine (ihbar veya 
tebliglerin muhatabi bunu kabul etmezse keyfi-
yet o yerde zabit varakasile tesbit edilir) §ek-
linde bir ciimle ile fikranm ikmalinin hatira ge-
lebilecek mahzurlari ortadan kaldirmaga kafi 
olduguna karar vermi§tir. 

Otuzuncu madde sonuna (Askeri fabrikalar, 
taaviin ve sigorta sandigi hakkmdaki ahkama 
tabidir) ciimlesinin. eklenmesine dair olantakrir 
iizerinde enciimen bu maddenin her is yerinin 
dahili talimatnamesinde tasrih edilmis olan se-
bepler ve farzlarla i§ verenin i§ginin giinliik iic-
retlerinden yapabilecegi kesintilerden baska ce-
za yapmamasi ve bu kesintinin i§giye bildirilme-
si liizumunu ve bu suretle yapilacak tevkifa-
tm yillik miktarmi yeni yilm §ubat iptidasmda 
iktisad vekaletine bildirilmekle iktifa olunarak 
bu paralarm yardim veya tekaiid gibi i§giler le-
hine sandiklan bulunan is yerlerinde bu san-
diklara verilmesi hiikmiinii ihtiva ve askeri f ab-
rikalarmda da bu sandiklar mevcud bulundu-
gundan bu paralarm sandiga verilmesi icap ede-
cegine ve askeri f abrikalara sirf sene sonunda 
toplanacak miktarm iktisad vekaletine bildiril-
mesinden basjka bir mecburiyet tahmil edilme-
mekte olmasma binaen ilavesi teklif edilen fik-
raya liizum ve mahal olmadigma karar veril-
mekle beraber maddenin ikinci fikrasmm 
iigiincii ciimlesinin (Bu paralar, yardim veya 
tekaiid gibi isgiler lehine sandiklan bulunan i$ 
yerlerinde i§bu sandiklara) §eklinde bir tashi-
hin yapilmasi faydali gdriilmu§tur. 

Otuz yedinci maddenin sonuna (Askeri fab-
rikalarda fazla mesai ihtiyaci otuz dokuzuncu 
madde hiikmii veghile icra olunur) fikrasmm 
ilavesine dair olan takrir askeri fabrikalarmda-
ki isgilerin mutlak surette bu kanun hiikmiine 
girmesinden askeri fabrikalara aid bir istisna 
yapilmasma liizum ve mahal gorulmemistir. 

Altinis besinci madde yalniz hususi sahislar 
tarafmdan isletilmekte olan is, ve isgi bulma 
idarehanelerinden bahsetmektedir. Umumi he-
yete yapilan teklif ise, bu meseleyi istihdaf et-
meyip ancak ev hizmetlerinin simdiye kadar 
bazi belediyelerde yapilmis olan « ev miistah-
demleri teskilati » tarafmdan bulunmalan ve i§e 
yerle^tirilmeleri hususlarmm yine belediyelere 
birakilmasi ve Devlet idaresi altmda te§kil edi-
lecek olan i^bu isgi bulma teskilatmin bunlarla 
mesgul olmamasi gayesini gozetmektedir. Esas 
itibarile biitiin medeni memleketlerde bu yolda 
meydana getirilen Devlet teskilati her gesit is ve 
isgi bulma faaliyetini ve bu baptaki tavassutla-
ri kendi eli ile idare etmektedir. Binaenaleyh, 
bir tarafta Devlet teskilati diger tarafta ev hiz-
metgileri igin belediye teskilati bulunmak sureti-
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le is. ve i§§i imima tavassut ve faaliyetlerinin iki 
kola ayrilmasi i§ hayatmm modern telakkilere 
gore tanzimi baknnmdan bir aykrrilik demek 
olur. Kaldiki is ve isci bulma faslmdaki 63 ncii 
maddenin ikinci fikrasmda birer mmtaka veya-
hud bir tek belediye smrri gevresine samil va-
zif elerle kurulacak olan isbu §ubelerin - yani res-
mi i§ ve is§i bulma teskilatmm - tesis ve faali-
yetlerine muktazi masraflar igin Devletin umu-
mi biitcesine konulacak meblaglardan baska il-
gili vilayetlerin ve belediyelerin biitgelerinde 
dahi, imkan derecesinde istirak hisseleri tahsis 
edilir », ibaresi bulunduguna ve mezkur 63 ncii 
madde bu veghile Heyeti umumiyeden gegmis ol-
duguna gore §imdi ev hizmetcileri hakkmdaki 
faaliyetin belediyelerce ayrica devammi 
ifade eder, bir ifadenin 65 nci madde 
nihayetine ilave edilmesi yukanda arz-
olunan esaslarla bir tenakus meydana ge-
tirir. Bundan ba§ka bu suretle ev hizmetci-
leri i§lerini bazi belediyelerde bu gun mevcut 
olan te§kilata ilerde dahi birakacak olsak, yu
kanda arzolundugu vechile 63 ncii madde mu-
cibince vilayet ve belediyelerle bu te§kilat 
masraflan i<jin almacak istirak hisselerine ila-
veten belediyelerin de ayrica kendi bunyeleri 
igindeki ev hizmetcileri bulma te§kilatmm 
masraflanni yiiklenmelerini mucip olur ki bu 
hal zaten belediyelerin bu gunku i§ ve isci bul
ma faaliyetlerini ne kadar nakis ve mu§kulat-
la yapmakta oldugu hakikati karsismda o za-
man daha buyiik bir kan§iklik ve gucliige 
meydan verilecektir. Kaldi ki bu Devlet te§ki-
latinm ancak kanunun meriyete girmesinden 
iki sene sonra meydana getirilmesi hakkinda 
son hiikumler faslina hususi bir hiikum ko-
nulmu§ olduguna ve hatta bu te§kilat meydana 
geldikten sonra dahi yine 65 nci maddenin 
«B» bendinin birinci fikrasi mucibince bu yol-
daki diger her hangi bir idarenin kapatilmasi 
meselesi ancak kanunun 3 ncii meriyet yilm-
dan sonra Icra Vekilleri Heyetince miinasip za-
manlarda verilecek kararlara baglanmasi la-
zimgeldigine gore mezkur maddenin enciime-
nimize geri gelmesini mucip olan noktai na-
zar uzerine o maddede bir tadilat yapilmasmi 
icap ettirecek bir sebep gorulememi§tir. 

Muvakkat bir madde olarak sevki karari-
le enciimenimize tevdi buyrulan 63 ve 64 ncii 
maddelere aid hukiim, heniiz miizakere edil-
memis olan 146 nci maddeye ilave edilmi§tir. 

l§bu mazbata Yiiksek Heyetin tasvip nazari-
na arzolunur. 

1§ kanunu Muvakkat 
Enciimeni Reisi M. M. 

Istanbul Nigde 
Dr. H. §. Erel Dr. Ferit Talay 

i Katip 
| Erzurum Antalya 
! Teblig usuliine dair olan kis- T. Bastug 

ma muhalifim 
Fuat Sirmen 

Aydm Balikesir 
N. Goktepe Dr. H. V. Somyiirek 

| Eskisehir Kayseri Kocaeli 
i Ahmet Ozdamar Siileyman N. Bozatik 
j Konya Kiitahya Mardin 

R. Tiirel M. Somer Edip Ergin 
Mardin Nigde 

R. Erten Ahmet V. Uhujay 
Zonguldak Sinop 

Dr. M. Altiok H. Orucoglu 
BASKAN — Enciimenin Heyeti umumiye

den gonderilmis olan maddeler iqm hazirlamis 
oldugu mazbata budur. Enciimenin hazirlamis, 
oldugu maddeleri okuyacagiz. 

MADDE 2 — A) Bu kanun, mahiyeti itibari-
le yolunda i§leyebilmesi igin giinde en az on i§-
qi galistirmagi icap ettiren i§ yerlerine ve bu-
ralarda gali§an i§9ilerle bunlarm i§ verenlerine 
tatbik olunur. 1§ kanununun tatbikatmi temin 
ve tatbika salahiyettar makam tarafindan bu 
hukiim mucibince tasnif edilmi§ olmak vaziye-
tine kar§i i | veren veya i§gisi tarafindan vuku 
bulacak itirazlar. tktisat vekaletince incelene-
rek kesin bir karara baglanrr. 

B) Yilin her hangi bir devresinde tarn veya 
fazla faaliyette bulunup bteki devrede busbutiin 
faaliyetten kalan veyahut faaliyetini azaltan i§ 
yerleri igin bunlarm faaliyet devresinde yolun
da i§leyebilmelerine muktazi i§gi sayisi, kanu
nun hiikumlerini tatbika esas tutulur. 

C) Yukanda yazili (A) fikrasmm tarifine 
uyan vasifta olmamakla beraber mahiyetleri ve 
ekonomik durumlari itibarile bu kanunun her 
hangi bir faslmm veya bir hiikmuniin kendile-
rine te§mili lazim gelen i§ler bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

Q) Qiftgilik, deniz ve hava i§lerile bir aile-
nin fertleri veya yakin akrabasi bir araya top-
lanarak ve aralarma di§andan ba§ka i§giler ka-
tilmayarak ev iginde yapilan i§lere bu kanunun 
hukiimleri §amil degildir. 

BASKAN — Ikinci madde budur. Bu madde 
hakkinda miitalea var mi? Maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler .. 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 6 — Bu kanunda zikrolunan «ih-
bar» veya «teblig lerin, alakadar kimseye im-
za mukabilinde yapilmasi §arttir. thbar veya 
tebligin muhatabi bunu kabul etmezse keyfiyet 
o yerde zabit varakasile tesbit edilir. 

BASKAN — Altmci madde hakkmda miita-

— 80 — 



t : 75 8-6-1936 C : i 
lea var mi? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Almci madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 30 — I§ veren, i§giye, ftncak dahili 
talimatnamede tasrih edilmis, olan sebepler ve 
tarzlarla giinliik iicretlerinden yapabilecegi ke-
sintilerden ba§ka ceza tatbik edemejz. Bu kesin-
tilerin hemen i§ciye bildirilmesi laz{mdir. 

I§gi iicretlerinden bu yolda yap^lacak kesin-
tiler, bir ayda iig giindelikten ve #arga basina 
£ahut yapilan is miktarma gore iidret verilen 
i§lerde ise isginin iig giinliik kazanci tutarmdan 
fazla olamaz. Bu kesintilerden toplanan para-
lar i§ verenin mulkiyetine dahil tutulamaz; ve 
her zaman Hiikumetin kontroliine amade bir 
emanet mahiyetinde muhafaza olunur. Bu meb-
laglarm bir yillik yekununun hesabmi, yeni yi-
lm §ubat ayi iptidasma kadar her i§ veren tkti-
sat vekaletinde bu kanunun tatbik4tma memur 
edilen makama vermege mecburduir. Bu para-
lar, yardim ve tekaiit gibi i§giler lehine sandik-
lan bulunan i§ yerlerinde i§bu sandiklara ve 
bbyle sandiklar bulunmadigi takdirde i§ vere
nin yapmakla miikellef oldugu hususlardan ha-
rig olmak §artile, ancak i§cilerin menfaatlerine 
yarayacak ve tktisat vekaletince tayin edilecek 
bir cihete hasir ve sarfedilir. 

BASKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Otuzuncu 
madde kabul edilmistir. 

MADDE 37 — Memleketin ekonomik men-
faatleri bakimmdan yahut mahiyetleri itibarile 
ve ihtihsal miktarlarmi mutat olai seviyenin 
yukansma gikarmaga ihtiyaclan d.°layisile» 35 
nci maddenin « a » fikrasi hukmunun disan-
smda kalarak, giinliik galisma ljnuddetlerini 
muvakkat zamanlar igin o hiikiimden daha faz
la hallerde arttrrmalarina cevaz verilecek isler 
hakkmda isbu kanunun meriyete girmesinin 
ilk yili iginde bir nizamname isdar olunur. 

fktisad vekaletince hazrrlanacak olan bu 
nizamnameye konulacak hiikiimlere aid genel 
^artlar sunlardir: 

1 - Muayyen haddin iizerine zammedilecek 
fazla galisma saatleri, giinde en go|c iig saat o 
labilir; 

2 - Fazla galisma saatleri ile galisilacak 
giinlerin yekunu bir yilda en gok dbksan is gii-
niine varabilir; 

3 - Her bir fazla saat galisma igin verilecek 
iicret, normal galisma iicretinin saat basina dii-
sen miktarmm yiizde yirmi besten yuzde elliye 
kadar yiikseltilmesi suretile odenir; 

4 -- Fazla saatlerle galismaya ijsgilerin mu-
vafakati almmak lazimdir. Bu muvafakat, 
fazla galismanm tatbiki zamanmda almabilecegi 
gibi, is yerlerinin 29 ncu maddedej yazili da
hili talimatnamelerinde veyahut isgilerin is akifc-
lerinde esasen o i^te fazla galisma imkan ve 
ihtimalinin mevcud oldugu ve bu takdirde iic-

retlerinin ne yolda hesap ve. tesviye edile-
cegi tesbit edilmis bulunmak suretile onceden 
dahi temin olunabilir; 

5 - 36 nci maddede yazili oldugu veghile 
sihhi sebeplere miistenid kisa veya mahdud 
galisma miiddetli islerde fazla saat galisma caiz 
olamaz; 

6 - Fazla saat galisma suretile isletilmek is-
tenen is yerleri igin bu fazla saatlerin tat-
bikine baslanmasmdan once ve nihayet baslan-
digi giin mahalli hiikumetin alakadar maka-
mma miiracaat olunarak fazla galisma sart ve 
tarzlarmm onaylandrrilmasi icab eder. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
37 nci madde kabul edilmistir. 

MADDE 146 — Bu kanun nesri tarihinden 
bir yil sonra ve 63 ncii madde ile 64 ncii madde
nin hukiimleri ise, iig yd sonra meri olur. An
cak is dairesi teskilatma aid hukiimlerin meri-
yeti kanunun nesri tarihinde ba§lar. 

MADDE 65 — A) Isbu kanunun meriyete 
girmesinden sonra isgilere is ve islere isgi bul-
mak iizere kazang kasdile hususi idarehane acil-
masi yasaktir. 

B) Kanunun meriyet tarihinden once mev
cud olup (A) bendinde yazili sekilde isletilmek-
te bulunan bu gibi hususi idarehanelerin kapa-
tilmasi esastrr. thtiyag ve zaruretlere gore, muh-
telif mmtakalara veya bazi islere miinhasir ka
larak muayyen devrelerle kismi sekillerde yahut 
tamamile ve umumi surette olmak iizere, kanu
nun meriyetinden tig yd sonra Icra Vekilleri He-
yetinden verilecek kararlarla, bu esasm tatbi-
kma gegilir. 

§u kadar ki, is hayatmm veya isgilerin men-
faatine uygun dtismez tarzda ve munhasiran 
miitesebbislerinin fazla kar temin etmesini is-
tihdaf ederek isgilerin islerde istikrarma mani 
olacak sartlar ve usullerle isletildikleri ilgili 
makamca tesbit edilen hususi idarehaneler, yu-
karida yazili ug yillik mtihlet ve tcra Vekilleri 
Heyeti karan beklenmeksizin dahi, her biri igin 
miinferid muamele yurtitulmek ve haklarmdaki 
rapor genel merkez dairesince tasvib edilmek 
kaydile, derhal idareten kapatilabilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Altmis besinci madde kabul edilmistir. 

M. M. Dr. RASlM FERtt) TALAY (Nigde) 
— Heyeti umumiye miizakeratmda, bu kanunun 
hiikmiine tabi olmak iizere meriyet mevkiine gi-
recek bazi hiikiimlerin muvakkat maddeye alm-
masi arzusu izhar edilmisti. Enciimenimiz on-
lari muvakkat bir madde yapmaktansa bu meri
yet maddesinin igerisine koymayi daha miina-
sib gormus ve o suretle yeni bir 146 nci madde 
yapmistir. Kabulunu rica ederim. 
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BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 147 — Bu kanunun meriyete girdi-
gi tarihten itibaren, 1325 tarihli (Tatili isgal 
kanunu) ile (Eregli havzai fahmiyesi amelesi) 
hakkmdaki 10 eylul 1337 tarihli ve 151 numarak 
kanunun, (Is, kanunu) hukumlerine muhalif 
olan hukumleri mulgadir. 

BASjfKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir 

MADDE 148 — Bu kanunun icrasma (Icra 
Vekilleri Heyeti) memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MtTAT AYDIN (Trabzon) — Gegen bu ka
nunun bazi maddeleri miinasebeti ile soyledi-
gim bir iki sozden dolayi, 50k krymetli arkada-
simiz Bay Ali Rizanm bazi itaplarma maruz 
kaldim. Sjjiiphesiz bunlari hepiniz gazetelerde 
okumussunuzdur. §imdi ona cevab vermek is-
tiyorum. Arkadasimizm bu ifadeleri a^agi yu-
kari benim mevkii ilmimi tayin eden bir §ekilde 
idi. Ama esasi tetMk ettigim zaman hig de bu-
nu bu sekilde bulmadnn. Arkadasimiz Roma ve 
Jiistiniyen kanunlarma saplanmis dimaglarm 
bu yepyeni esaslan kavrayamayacagmdan bahis 
buyurdular. Ben bunda mevkii ilmimi bulama-
dim. Ben bir Tiirkum, Turk camiasmdannn. 
Arkadasim sark felsefesinin dar gergevesine 
saplanmis bir arkadas, deseydi bu belki dogru 
olabilirdi. 

Buyuk §fefin irsadile biz muasir bir medeni-
yetin dogurdugu kanunu medeniyi almis. bir un-
sura mensub bulunuyoruz. Benim kafam bun-
larla dolmus degildir. Bu itibarla gazetedeki 
ifadelerinde mevkii ilmimi bulamadim ve ken-
dilerine karsi gok biiyiik tesekkiirlerimi yapa-
mayacagmi. 

Esas meseleye gelelim: Burada muzakere es-
nasmda sunlari soylemisti. Birisi, Greneral Ka-
zim, digeri de bendenize aittir. 

Askeri fabrikalara ve askeri insaata aid iki 
madde vardi. Arkadaslar, bizim genel sekre-
terimiz Receb Peker Milli Miidaf aa vekili bulun-
dugu esnada bir mmtakai memnua kanunu 51k-
mistn*. Bu kanun mensub oldugu vekalet tara-
fmdan taassupla takib edilmektedir. Bendeniz 
de 0 vekalette bulundugum esnada buna taas
supla riayet ettiklerini gordum. 

Arkadaslar, bu kanun gikarken heyeti umu-
miyesi hakkmda yukarida arzettigim kanunu 
kastederek ona tezad teskil etmez mi demistim. 
Her hangi bir mebusun burada soz soylemek 
hakkidir. Qok samimi, hatta kardes olanlar ara-
smda ilmi miinakasalarm yapildigi 00k defa va-
kidir. Bu munakasalar daima samimiyetten ile-
ri gelir ve daima insanlari tekamiile, ileriye dog
ru goturur. Biz, kanunu tatbikle mukellef olan 

Hiikumetin muvaffakiyetini gorerek bir hazzi 
ruhi duyanz. 

Bizim Biiyiik Meclisimizin en biiyiik vasfi, 
diger muasir meclislere teveffiikundan biri de 
Atatiirk Ciimhuriyetinin tebariiz ettirdigi pren-
sip ve hazzi ruhi iginde galigmasidir. Bu Mec-
listen gikan kanunlarm esasli, §uurlu, ilmi 
olarak gikmasmm sebebi (Jiistinyen ve Roma) 
kanunlarmin hiikmii altmda degil, biitiin sos-
yal mezahibi takip etmi§ bir gok i§ler iginde 
yeti§mis, pi§mis ve kademe kademe yiikselmi§ 
arkada§larm bulunmasi ve 2, 3 tane degil 2, 3 
bin ameleyi idare etmi§ arkada§lann igimizde 
bulunmasidir. Ben arkadasjmizm fikir ve dii-
§iincelerini lisanen fena ifade edilmi§ olma-
smdan baska tiirlii miitalea etmek istemiyo-
rum. Bilmiyorum, kendileri ne buyururlar? 

ALi RIZA TtJREL (Konya) — Arkada§lar, 
gecen giin gayet objektif, ne §ahislan ve ha-
diseleri kastetmiyerek yaptigim maruzatm fe
na §ekilde, katiyen istemedigim ve kastetme-
digim bir sekilde tefsir edilmesinden, beni 
gok miiteessir eden bir suitefehhum hasil et-
mesinden dolayi elem duyuyorum. Arkada§-
lar, benim 0 giin anlatmak istedigim §ey me-
selenin heyeti umumiyesini kisaca formule 
ederek kondanse sikistinlmi§ bir §ekilde, ar-
kadaslanmi yormadan ifade etmek idi. 

Bir fikir, kisa bir cumle halinde serdedi-
lince boyle suitefehhiimlere amil olurmu§, §im-
di anliyorum. Hakikaten fikrimin izaha ihti-
yaci vardir, miisaade ederseniz yine sizi sik-
mamayi vadederek 0 giin ne demek istedigimi 
daha agik arzedeyim. 

0 giinkii maruzatimda Jiistinyen hukukun-
dan, Roma hukukundan bahsettim ve bu hu-
kukun biitiin bugiinkii Garp medeniyetinin 
cari oldugu memleketlerde igtimai, hukuki 
miinasebetleri hala idarede devam etmekte ol-
dugunu anlatmaga calistim. Bu hukuk, 15 - 20 
asirlik kokler salmi§ bir hukuk oldugu igin, 
degil ^arkta, §imalde, Cenupta hatta en mu-
terakki Garp milletlerinin bile, bu hukuka 
kafalari saplanmis., bundan kolay kolay ayri-
lamiyorlar. Miisaade ederseniz bunun neden 
ileri geldigini arzedeyim. 

19 ncu asirda amele hayati ba§layip bu ha-
yati tanzim etmek iizere kanunlar gikarmak 
icap ettigi zaman mutefekkirler bu hayati na-
sil tanzim edeceklerinden izhari aczettiler. 
Qiinkii hukuki munasebetlerde, o zaman ha
kim olan hukuk telakkisine gore hukuki mu
nasebetlerde akti mahiyet aranir. Hakim olan 
vakit veya kanundur. Yani hukuk akitten ve-
ya kanundan dogmu§tur. Biitiin igtimai miina. 
sebetlerde akit ve kanun vardir. Hukuk zavi-
yesinden goriilen manzara budur. Onun igin 
19 ncu asirda bu amele hayati tanzim edilmek 
istendigi zaman hukukgular buyiik mu§kulata 
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ugradilar. Fakat hayat realitelerini biiyiik ha-
diselerin, harplerin, ihtilallerin ortaya gikar-
digi yeni hukuki hayat realiteleri gosteriyor 
du ki artik Romalilar zamaninda cemiyetleri 
idare etmi§ olan hukuk mantigr ile yeni cemi-
yetler idare edilemez. Mesela bizim kanunu-
muzda yer bulmayan fakat yabanci kanunlar-
da mevcut olan (Convantion collective du tra
vail) yeni topluluk is akti vardi. Bu i§ akti, 
her muamelei hukukiyenin Jiistinyen huku-
kunun muayyen telakkilerine, muayyen for-
miillerine uydurulmu§ olmasi yiizunden, bu 
i§ aktinin hukuki mahiyetini tayinde aciz ka-
lmmi§tir. Bir kismi buna (Mandalegal formii-
lu), bir kismi da (Jersiyon dafer) dediler. 
Biitiin bu formiiller bunu almadi, bir tarafa 
ta§ti. Ondan sonra yava§ yavas buna alisilma-
ga ba§landi ki (ispontbne) bir hukuk ortaya 
gikarak yeni bir hukuk nevi yarati, Bu, bir 
hukuki miiessesedir. Bizim ali§tigimiz bu giin-
kii hukuk, Jiistinyen hukukudur, bu hukuk, 
buna benzer muesseseleri izahtan acizdir. Bu-
nun gibi bizim kanunumuzda mevcut olan ve 
fabrikalarm dahili talimatnameleri diye isim 
verdigimiz regluman datblye miiessesei huku-
kiyesi de bu hukukun esas ve formullerile izah 
edilemez. Bunun gibi bilhassa is hayatmda 
eski hukuk formiillerinin ve mantigmm izah
tan aciz kaldigi bir cok miiesseseler vardir. 
Bunlarm karsismda yavas, yavas, yeni huku
kun esaslari belirmege ba§ladi. Biitiin miiel-
lifler bu soysal hukukun nazariyeleri etrafin-
da toplandilar. Dediler ki; Romamn endiivi. 
dealist hukuku artik bu muesseseleri ve bu 
yeni hayat icaplarmi idareden acizdir (Giiriil-
tiiler, devam sesleri). 

Miisaade buyurursaniz maksadimi arzede-
yim (Devam sesleri). 

Hakikaten Roma hukuku tamamile dogma-
tik bir vaziyette kalmisti. Hie degismez umde-
lerden ibaret zannediliyordu. Onun icindir ki 
ben gegen igtimada, bizim kafalanmiz bu huku-
ka ah§iktir, dedigim zaman; ne Frengistan, ne 
Garp, ne §ark, ne yeni, ne eski hi§ bir ha-
dise ve muhit mevzubahs etmemi§tim. Sade-
ce eski hukukun kendim de dahil oldug-um 
halde, bizim kafalarrmizdaki derin akislerin-
den bahsetmi§tim. Hakikaten bu gfuhkii hayat 
realitesi dogmatik hukuku ile idare edilemez. 
Yeni hayat ve yeni cemiyet, yeni bir hukuk 
ister. 

Izahatimla arzetmek istedigim §ey bundan 
ibarettir. Talihsizlik belki suradadir ki her 
hangi bir takrir miinasebetile bu fikrimi kisa 
bir formiil altmda arzetmege cahstim. Fakat 
elim bir suitefehhiime sebebiyet veifdi. Bun-
dan dolayi cidden miiteessirim (Mesele yok ses
leri). 

RECEP PEKER (Kiitahya) — Arkada§lar, 
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layihanin hazirlanmasi icin uzun yillar emek 
cektikten sonra derin bir ilgi ile en dogru 
yollari ara§tinp bulmak igin Biiyiik Millet 
Meclisinin giinlerce miizakere ettigi i§ kanunu 
§u anda reye konulmak iizere bulunuyor. Bu 
firsattan istifade edip yeni Tiirkiye Cumhuri-
yeti rejiminin en esasli noktalarmdan birini tes-
kil eden is, hususundaki telakkisine aydmlik 
verecek bir kac esas noktayi size arzetmek is-
tiyorum. 

Aradaslar, bir defa bu layiha biraz gee, kal-
di gibi goriiniiyor. Fakat, biliyorsunuz ki Dev-
letin, son on yilin esasli galismalan iginde bu 
is kanunu layihasi da baslica yer almistir. 
Fakat Hiikumet ve Meclis siyasal ve ulusal ha-
yatimiza en uygun sekilleri bulmak ve miim-
kiin olan bu mevzuda miimkiin oldugu kadar 
hatalardan kaginmak igin devamli calisma ile 
en eyi formiilleri bulmaya ugrasmistir. Ote 
taraftan kanunun geg kalmasi hakiki hayata 
esasli bir zarar da vermis degildir. Qunkii is 
kanununun ortaya koydugu tanzimci ruhu 
memlekette tatbik etmek ihtiyaci ancak bu 
giinlerde kendini gostermege baslamistir. Dev-
let biiyiik sanayi hayatma yeni giriyor demek-
tir. Bu sanayiin kurulup islemesi devrindedir 
ki is verenle is alan arasmdaki ahenk ve mii-
nasebetlerin tanzimi kati bir ihtiyac, olarak du-
yuluyor. Bu bakimdan kanun, tam zamanin
da hayata dogmus olacaktir. 

Yeni is kanunu bir rejim kanunu olacaktir. 
Gergi Tiirkiye Ciimhuriyeti kanunlarmin kuv-
vet ve Devletge ehemmiyet bakrtnlarindan bir-
birinden farki yoktur. Fakat bir taraftan da 
iginde yasadigimiz devrin hayati ihtiyaglarmx 
karsilayacak temel kaideleri koyan bir kanunun 
siyasal ve igtimai hayatimiza tesir bakimmdan 
aynca ehemmiyeti iizerinde durmak lazim gelir. 
fste yeni gikarmakta oldugumuz is kanunu Dev-
letin esasli kanunlarmdan bir rejim kanu-
nudur. Bu kanunla Tiirkiyede is hayati yeni 
rejimimizin istedigi ahenk ve anlasma yoluna 
girecektir. 

Arkadaslar, bizim neslin derece derece aci-
larini tatmis oldugumuz liberal Devlet tipinin 
gekistirici, garpistirici ve yurd iginde ulus bir-
ligini bozucu ruhunu hergiin yeni bir tedbirle 
ortadan kaldirarak bunun yerine ulusal Dev 
let tipindeki birlik ve beraberlik zihniyetinin 
tatbikatmi hayatimiza asilryoruz. Bunu siyasi 
programlarda bir nazariye, bir edebiyat ifa-
desi gibi yazmak ve soylemek kafi degildir. 
Bunu hakikatlendirmek igin memlekette ka
nun kuvveti lazrmdir. Liberal Devlet tipi iginde 
isgi smifr ve patron srnifi, bunun daha genis? 
manasile proleter ve burjuva snrflari iki diis-
man cephe halinde bir birine karsi garpisip 
dururlar Bunlar; millet birligi gibi biiyiik ve 
mukaddes davanrn yanmda hie bir kiymeti ol-
mayan ve millet varligmi tahrib eden zehirli 
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telkinler mahsulii suni bir heyecanin vecdi 
iginde vuru^up dururlar. 

Bu hareket saadeti ve esasli istrrap mevzu-
lari bir olan ve her tiirlii mukadderati miiste-
rek bulunan bir yurdun smirlan iginde o yur-
dun kuvvet ve muvaffakiyet unsurlarmin bir-
birlerini pargalamak igin didisip durmasi de 
mektir. Bu didismelerden dogacak tek netice 
miisbet ulus kuvvetlerinin bir birini ifna etmesi-
dir ki bu yiizden memleket kendi iginden da -
gilmak tehlikesine maruz kalir. 

Tiirkiye ve onun kudretli olusal partisi ide-
olojik naslarmi programma koymus ve imkan 
el verdigi giinde bu naslarm derhal kanunlas-
tmp sosyal hayatm hakiki safhasmda tatbiki 
yoluna gidilmistir. 

t&te bu is kanunu arzettigim bakimdan da 
Tiirkiyede ulusal Devlet tipinde ahenkli ve mu-
vazeneli bir hayatm tanzimine yarayacak bir 
eser olacaktrr. 

Arkadaslar, liberal Devlet tipi ekonomik 
sahada yalniz proleterya - burjuva telakkisi-
nin yaptigi gatismalarla kalmamistir. Bu tip 
Devlet, ulusun miistehlik ve miistahsil unsur-
lari arasinda da anif miicadeleler viicude ge-
tiriyor. Bunu is kanunu munasebetile soyle-
miyorum. Fakat bu miinasebetle dokundu-
gum yersiz garpismalarla milli varligi, didik-
leyen zihniyetin yanlis ve zehirli tesirlerini 
bir baska ekonomik sahadan miitalea ederek 
mevzuu aydmlatmak istiyorum. Biz bu is ka
nunu ile, yurddaslarm sinrflasarak pargalara ay-
rilmasma karsi bir kale divan oriiyorsak buna 
benzer baska kanunlarla tarifelere hakim ol-
mak, kredileri tanzim etmek ve fiatlarm 
kontrolii kanunlan gibi tedbirlerle de her 
gun miitekamil safhalarda yiiriiyerek Tiirki
yede miistehlik ve miistahsil unsurlar miica-
delesinin ruhunu da ortadan kaldirmis bulunu-
yoruz. Biitiin bunlarla kavg-asiz ve istismar 
siz, baslan anlasrp uyusma prensiplerine ba§-
li bir cemiyet kurma vazifesini yapma halin-
deyiz. 

Taki en uzaktaki cetin, fakat parlak milli 
hedeflere kese yollardan en az zamanda bir-
lik ve beraberlikle varalrm. Bu, ancak bi-
risinin kolu otekine bagli, birinin kalbi btekin-
de carpar bir millet kiitlesi terbiyesi ile bes-
lenmis olarak durmadan ileri gitmekle miim-
kiin olur. 

Arkadaslar, yeni is kaiiunu smrfcilik suuru-
nun dogmasma ve yasamasma imkan verici 
hava bulutlarmi ortadan silip siipiirecektir. 
Bu kanunla milli hayatm is alanmda muva-
zene kurulacaktir. Yasayan her unsurun ba-
kasmi, ilerilemesini temin edecek en biiyiik 
ve en esasli unsur, muvazenedir. Muvazenesiz 
her sey yikilmaga mahkumdur. Fizik ve fij-
yolojik hayatta oldugu gibi sosyal hayatta da 
bu boyledir. Hayatta olan her sey igin boyledr. 

Bilhassa bizim §etin devrimizde milli varlikta 
muvazene, ahenk bir kerre bozuldu mu havasiz 
kalmis birhayat gibi o millet yikilmaga ve son-
mege mahkumdur. 

Evet bu is kanunu, is hayatimizda muva
zene kuracaktrr. Yani Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisinin simdi kabul etmek iizere bulundugu 
bu kanuh isgilerin hakkmi milli birlik havasi 
iginde dikkatle korumakla beraber yalniz 
bununla kalmayacak, is, veren unsurlarm da 
hak ve vazifelerini tesbit etniis olacaktrr. Yani 
biz bu eserle tek tarafli bir maksad takip 
edecek yolda degil haklari ve karsilikli du-
rumlari tanzim edilmis bir is hayati ile 
milliyetgi ve halkgi bir is ve galisma cephesi 
kuracak yolda yiiriiyoruz. Bu nokta gok iyi 
anlasdmalidrr. Her galisan yanmda galisan 
yurddasm haklarmi sayacak ve bununla milli 
ufukta her hangi yanlis beynelmilelci telak-
kilerle suslenmis pargalar varsa bunlar agilrp 
aydmlanarak is alanlarla verenler milli ve 
kudretli bir blok halinde yeni Tiirkiyenin in-
sasi eserinde elele, kolkola uzun hedeflere 
dogru kosarak mesafeler alacaklardrr. (Al-
kislar.) Sunu da soyleyeyim: 

Bu gnin cok isgisi bulunan bazi mmtakalar-
dan toplu isgi arkadaslarm is kanununun kabu-
lii munasebetile partiye yazdiklari sevinclerini 
bildiren telgraf aldrm. Bu netice iyi bir duygu 
mahsuludiir. Bu ifadeler Tiirkiyedeki isgilerin 
milli duyguyu kendilerine esas ve prensip tut-
tuklarmi gosterir. 

Benden once bu kiirsiide arkadaslar arasmda 
bir yanlis anlama oldugunu gosteren sozler gec-
ti. Bu arkadaslarm sozleri bana tekrar bir tav-
zih vazifesi ilham etti. Bu vazifeyi yapmak 
iizere bazi seyler daha soyleyecegim : 

Arkadaslar; hakikaten hukuk denilen mii-
essese milletler hayatmm yeni icaplarmdan ola
rak yeni girilen, yeni hayatta ilerleme esaslari-
nm icap ettirdigi siirate uygun bir hizla yeni re-
jimin arkasmdan gelip yetisemiyor. Bu bir ha-
kikattir. Inkilaplarm ileri hayati icabi olan yeni 
esaslar ortaya konulur ve bu hayat derhal baslar. 
Fakat bu ileri gidis hizmm iginde en geri kabn 
kisrni hukuktur. Bu geri kalis benzer ahvalde 
heryerde boyledir. Yoksa ^imdiki Tiirk huku-
ki telakkisinin, Eoma hukuku, mecelle hukuku 
gibi bir takrm telakkiye saplanip kalmasi demek 
degildir. 

Hukuk miiessesesinin mahiyetinde bir aa-ir 
ilerleyis hali vardrr. Bir gok hukuk profesor-
leri bir nevi eski hukuk otorited farzedere"k 
bunun her mu^kulii halleder dogmativ mahiyeti 
bu ilerleyise manidir, miitaleasmi yurutuyorlar. 

Fakat inkilapgi bir zihniyet, ileri gidis igin 
attigi her adrma uygun bir ayak uydurusu ile, 
hukukunda kendi arkasmdan gelmesini ister, 
Bu, inMlabm hakkidrr. 
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Mesela, biz deriz M, (Devlet§iyiz), fakat he-

pimiz itiraf ederiz W, Tiirkiyede mevcud olan hu
kuk bir cok qizgilerile - bunlarm diizeltilmesi 
i§in bir §ok galisilmasma ve bir gok cizgilerinin 
degistirilmis olmasma ragmen - devlet<ji gidisi-
nin tarn ziddma olarak, liberal bir takim un-
surlan ta$miaktadir. Biiyiik Meclisin bu galis-
malari, bu heyecan ve milletc.e bu cabalamalari-
miz sayesinde elbette bunlarm hepsi diizelecek-
tir. 

Yeni bir eser kurarken o eserin miihim bir 
noktasma gelip bir §engel takrtir, eski hukuk-
tan filan kanunun filan maddesile o isle tearuz 
eder. Bu tearuzu, hukuk miiessesesinin ileri gi-
dis hamlelerine engel olusundaki kusuruna ver-
mekle beraber, isi yaparken de o gengele takil-
mamak laznndn*. 

Eski hayatimizdan kalma hukuk bir cok un-
surlarile ecnebidir. Bir coklari semavi telakki-
lerin hakim oldugu devirlerden ve bir kismi da 
liberal fikirlerden gelmistir. Bir milletin haya-
tmda kendinden olmayan miistevli unsur, yalniz 
hukuk degildir. Onun gibi kiiltiir de ecnebi 
ve miistevli olabilir, Osmanli Devletinin kiiltiir 
hayatmda milli olmayan bir ecnebi istilasi yok 
mu idi? Hukuk gibi, kiiltiir ve fikir de miis
tevli olabilir. Gerci, muasrr medeniyetin ileri 
fikirlerinden hie bir millet mustagni olamaz. Fa
kat ecnebi ilim unsurlarr tarihteki yerimizi 6r-
terek bize seref kaydeden safhalari silmisler ve 
kiiltiirde olsun, hukukta olsun ipka ettikleri ha-
limize uymayan seyleri bir ihracat metai gibi 
bize yollamislardir. Orijinal inkilabimizm ileri 
gidis hamlesi iginde bizi arkadan tutan unsur, 
ne olursa olsun, bir defa onun simasma bakrp 
yabanci ve zararli damgasini vurduktan sonra, 
kendi hayatimizi tanzim icin milli varligimizm 
verdigi kuwetle arkadan tutani veya arkaya qe-
keni tepmekten baska §are yoktur. 

Bundan sonra onun bu vasfi daha kuwetle-
nerek milli birlik icinde, milli is beraberligi ile 
layik oldugni safta daha serefli mevkiini alacak-
tir (Bravo sesleri, siddetli alkislar). 

BASKAN — I§ kanunu layihasmm mtizake-
resi bitmi§tir. Eanunun heyeti urimmiyesini 
acric reye arzediyorum. 

2 — Milli Mudafaa vekdleti 1935 yilt Itara 
biltcesinde yeniden agilacak fasla 2 500 liraltk 
tahsisat konulmasina dair Jcanun layihasi ve Bilt-
ce enciimeni mazbatast (1/563) [1] 

BALKAN — Bu layihanm zamani gegmis ol-
mak dolayisile muameleye mahal yoktur. Mii-
zakere edilemeyecektir. Yalniz bir manevi isa-
ret, ilham tesirile mazbatayi okumakla iktifa 
ediyoruz. 

3 — Polis teskilati Jcanununa bagli Icadro cet-
velinde degisiklik yapilmmi hakkmda kanun laii-
hasi re Dahiliye ve Butge encilmenleri mazbata-
iari (1/179) [2] 

BALKAN — tkinci mtizakeresidir. 

Polis teskilati hakkmdaki 2049 sayili ka-
nuna bagli cetvelde degisiklik yapilma-

sma dair kanun 

MADDE 1 — Polis teskilati hakkmdaki 
30 - VI -1932 tarih ve 2049 sayili kanunun 44 
ncii maddesine bagli cetvelin (Emniyet mtifet-
tisleri) basligi altmdaki kisim bu kanuna bag
li cetvelde gosterildigi sekilde degistirilmistir. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka-
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
mistir. 

TYTADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta-
rihinden muteberdir. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmunu yerine 
getirmege Dahiliye ve Maliye vekilleri memur-
dur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

4 — Vilayet idaresi kanununun 2 ve 71 nci 
maddelerinin degistirilmesine dair kanun layi
hasi ve Dahiliye enciimeni mazbatasi (1/523) ['?] 

BALKAN — Bunun da iMnci miizakeresidir. 

1426 sayili vilayetler idaresi kanununun 2 nci 
ve 71 nci maddelerini degi§tiren kanun 

MADDE 1 — 1426 sayili vilayetler idaresi 
kanununun 2 nci maddesi asagida yazili §ekil-
de degi§tirilmi§tir: 

Vilayet tesjkili veya mevcut vilayetlerden 

[1] 222 numarali basmayazt zapstn sonun-
dadir. 

[2,3] Birinci muzahereleri 72 nci inikad zap-
tindadir. 

Maksada geleyim, ve son soz olarak arzede-
yim ki; bu kanun kabul olunduktan sonra esa-
sen bozulmamis ruhlari, hepimizin oldugu gibi 
milli hisle dolu olan Turk iscilerile is verenleri 
ve Tiirkiyedeki biitiin verim ve kuwet unsur-
lan dogru yolu daha eyi bulmus ve birbirini da
ha iyi anlar bir sekle girmis olacaktir. Aslm-
da Turk isgisi bir yikicr, bir bozguncu degil, 

baslanan biiyiik milli eseri tamamlayici bir un-
surdur. 
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birinin kaldirilmasi, veyahut vilayet merkezinin 
veya admm degistirilmesi Devlet §urasmm mii-
taleasi almarak kanun ile yapilir. 

Kaza te§kili, kaldirilmasi veya bir kazanin 
bir vilayetten baska bir vilayete baglanmasi vi
layet idare heyeti ve umumi meclislerinin mii-
taleasi almdiktan sonra kanunla yapilir. 

Vilayetler smirlarmin, kaza merkez sinir ve 
adlarmm degi§tirilmesi, nahiye te§kili veya kal
dirilmasi veya bunlarm merkez ve smirlannin 
degi§tirilmesi, bir kazadan ba§ka bir kazaya 
baglanmasi alakali vilayetler idare heyetleri-
nin ve umumi meclislerinin mutaleasi almdik
tan sonra Dahiliye vekaletinin karari ve Reisi-
ciimhurun tasdikile yapilir. 

Nahiye ve koy adlarmm degi§tirilmesi ye-
niden koy te§kili, kbylerin birle§tirilmesi, ayril-
masi veya bir nahiyeden baska bir nahiyeye 
baglanmasi vilayet idare heyet ve umumi mec
lislerinin miitaleasi almdiktan sonra Dahiliye 
vekaletinin tensibile vilayetge yapilir. 

BASKAN — Bunun hakkinda bir tadilname 
vardir, okuyoruz: 

Yiiksek Reislige 
1 - 1426 numarali kanunun adi (Vilayet ida

resi kanunu) dur. 
Bunun igin: 
2 - Kanunun unvani ile metinde gegmekte 

olan (Vilayetler idaresi kanunu) ibaresinin (Vi
layet idaresi kanunu) §eklinde tadilen kabuliinu 
teklif ederim. 

Mardin 
Edip Ergin 

BASKAN — Hatirlarda olsa gerektir. Vila
yetler idaresi §eklinde teklif vakioldu ve tashih 
edilmi§ti. Bu tadilname ile « Vilayetler idaresi» 
tabirinin dogru olmayip « Vilayet idaresi» olma-
si lazim geldiginden bu §ekilde tadili teklif edi-
liyor. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmi§tir. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — 1426 sayili vilayet idaresi ka-
nununun 71 nci maddesi a^agida yazili oldugu 
§ekilde degi§tirilmis,tir: 

(Bu kanunun hiikiimlerini icraya Icra Ve-
killeri Heyeti memurdur). 

SIRRI tgOZ (Yozgad) — Maddenin ask ne 
idi ki §imdi tatbikina tcra Vekileri Heyeti me
murdur §eklinde tadili isteniyor. 

DAHlLtYE E. NAMINA EDtP ERGiN 
(Mardin) — Vilayet idaresi kanunu intissar et-
tigi zaman Ziraat, Giimriik ve inhisarlar veka-
leti heniiz tes,kil edilmemi§ti ve kanunun icra-
sma memur olan vekiller, Icra Vekilleri Heye
ti olarak degil, ayn ayn her vekilin ismi zikre-
dilmek suretile gosterilmi§. Ahiren bu iki veka-
let teiekkiil etmi§ olmasma nazaran ayrica uzun 

! uzun vekaletlerin isimlerini tasrih etmektense 
tcra Vekileri Heyeti demegi daha muvafik bul-
duk. 

SIRRI ICOZ (Yozgad) — Anlasjldi. 
BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil-
mi§tir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesji tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Madde hakkinda tadilname 
yoktur. Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BASKAN — Madde hakkinda tadilname 
yoktur. Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Kanunun heyeti urnumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmi§tir. 

5 —- Istanbul da yapilacak devrim anidi hak
kinda kanun Idin'hast re Dahiliye encvmeni ma-z-
batas-i (1/54-9) \ 1 j 

BASKAN — Ikinci miizakeresidir. 

tstanbulda yapilacak devrim anidi hakkinda 
kanun 

MADDE 1 — Istanbul belediye butgesin-
den odenmek iizere tstanbulda bir devrim anidi 
yapilacaktir. 

BASKAN — Madde hakkinda tadilname 
yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Anidm yerinin tayini, §eklinin 
ve projesinin tesbiti belediyenin ve sanat nok-
tasindan Maarif vekilliginin mutaleasi alinmak 
§artile Dahiliye vekaletine aittir. 

BASKAN — Madde hakkinda tadilname 
yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmis,tir. 

MADDE 3 — Belediyeler bankasi, anrt mas-
rafina medar olmak ve on senede odenmek iize
re Istanbul belediyesine 300 000 liraya kadar 
ikraza mezundur. 

BASKAN — Madde hakkinda tadilname 
yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmis,tir. 

MADDE 4 — Anidm beynelmilel miisabaka-
ya vazedilecek plan ve resimleri, Hiikumetin ka-
bul ve tasdikile katile§ir. 

BASKAN — Madde hakkinda tadilname 
yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 

[1] Birinci miizakeresi 72 nci inikat zaptmda-
dir. 
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Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Tasdikli plan ve resimlerine 
istinaden belediye enciimeni tarafmdan yapila-
cak ihalenin tasvibi ve mukavele akti salahi-
yeti Dahiliye vekaletinden verilecek mezuniyet 
uzerine istanbul vali ve belediye reisine aittir. 

BR§KAN — Tadilname yoktur. Reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu i§ 2490 sayili arttirma ve 
eksiltme kanununun hiikiimlerinden harigtir. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmigtir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hiikumlerini ye-
rine getirmege icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmi§tir. 

6 — Enduslriyel mamuldt maliyet ve satis 
fiatlarinin konrolu hakkinda kanun layihasi 
ve lkhsad ve Adliye encumenleri mazbatalan 
(1/524) [1] 

BA§KAN — Ikinci miizakeresi yapilacaktir. 

Endiistriyel mamulatm maliyet ve sati§ fiatleri-
nin kontrolii ve tesbiti hakkmda kanun 

MADDE 1 — tktisad vekilligi endustri su-
beleri mamulatmdan liizum gorduklerinin ma
liyet ve toptan satis fiatlarmi kontrol ve tes-
bit etmege ve bu maksatla isletme ve idare 
sartlarmi, umumi iktisadi vaziyetlerini ve bu

na dair evrak ve vesikalarmi tetkika salahiyet-
lidir. 

Tesbit edilen satis fiatlan ilan olunur. 
BA§KAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmi^tir. 

MADDE 2 — Memleket iginde istihlak edile-
eek mallari birinci maddeye gore tesbit edilmis 
olan toptan satis fiatlarmdan fazlaya satan mti-
essese sahiplerile salahiyetli sahislar bir aydan 
bir seneye kadar hapis ve bes ytiz liradan bes 
bin liraya kadar agrr para cezasile cezalandm-
lirlar. 

[1] Birinci miizakeresi 66 ve 73 ncil inikad 
zaphndadir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Maliyet ve toptan satis fiat
lannm kontrol ve tesbiti igin birinci madde
ye gore yapilan tetkik neticesinde vakrf ola-
caklari sirlari makbul sebebe mustenid olmak-
sizm ifsa eden memurlarm bir aydan bir sene
ye kadar hapislerine ve tig sene mtiddetle Dev-
let hizmetinde kullanilmamalarma hukmolunur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbik sekli tkti
sad vekaletince hazrrlanacak bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hiikumlerini ic-
raya Adliye ve tktisad vekilleri memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul 
edilmistir. 

7 — Mahalli idareler mururiye resmi tarife-
lerinin lkhsad vekaletince tasdikine dair ka
nun layihasi ve lkhsad ve Dahiliye encilmenleri 
mazbatalan (1/528) [1] 

RASlM KAPLAN (Antalya) — Yakmda ta-
til mevzubahs oluyor, bu kanunlar hakkmda 
acaba vekaletlerden miistaceliyet teklifleri ol-
du mu? 

BALKAN — Luzumlu goriilenler igin miis
taceliyet teklif edilmistir. 

tKTISAD VEKlLt CELAL BAYAR (Izmir) 
— Bu kanunun, tarifelerin bir an ewel tatbik 
ve kontrolii noktasmdan ehemmiyeti vardir. Bu 
igtimada cikarilmasmi rica ettim, bu igtimada 
yetismesi igin her halde miistaceliyet kararma 
ihtiyag vardir. 

BALKAN — Arkadaslar, bu kanun gegen 
celselerden birinde miizakereye baslanmis, bir 
kac maddesi kabul edilmis ve bir kag maddesi 
de enciimene verilmistdr. O zaman kanun iki de-
fa miizakereye tabi olarak miizakereye baslan-
misti. §imdi tktisad vekili kanunun miistace-
len miizakeresini teklif ediyorlar. Bahsettikle-
ri esbabi mucibeden dolayi kanunun mustacelen 
miizakeresini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Mustacelen miizakeresi kabul edilmistir. 

[1] 216 say ill basmayaztya ek zaphn sonunda-
dir. 
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ijmciimene havale buyurulmus olan madde- j 
lerden 4, 5 ve 6 nci maddeler gelmistir. Encii
men dorduncii haddenin aynen kabuliinii rica | 
ediyor. Bes ve altmci maddeler tadil gormiis- i 
tur. Dorduncii maddeyi okuyoruz: | 

MADDE 4 — Yukariki maddede yazili iske-
le ve nhtrm ve kanallan bir elden idare ve bun- | 
lari ihtiyaca gore insa ve islah etmek vazife-
sini yapmak iizere 2248 numarali kanunun esas-
lan dairesinde bir idare tesisine veya bu vazi- i 
feleri Iktisad vekaletinin deniz tesekktillerinden 
birine yaptrrmaga Hiikumet salahiyetlidir. | 

HAYRETTlN KARAN (Balikesir) — Mad- I 
deler hakkmda soz soylemeden ewel bir iki ra- | 
kamdan bahsedecegim. j 

Belediye ve kasabalarimizm umum iskele va- j 
ridat yekunu 679, 259 liradan ibarettir. Kanu- | 
nun istisna ettigi bir kag iskele: (Samsun, Trab- | 
zon, Mersin ve Eregli). Bu dort iskelenin va- j 
ridat yekunu 383 955 lira ki, umum varidatm j 
nisfmi gegiyor. Umum varidattan bunu gika- j 
rirsak 295 303 lira kalryor. Yalniz bir kasaba j 
veya vilayete aid mahalli bazi iskeleler var ki, I 
kanun bunlari da miistesna tutuyor ki, bunlarm | 
varidati 162 000 lira tutmaktadir. Bunu 295 303 j 
liradan gikarrrsak geriye 130 000 ktisur lira ka- j 
lryor. Demek ki, Iktisad vekaletinin elinde I 
bulundurulacak olan iskelelerin umum varidati I 
bundan ibarettir. Halbuki belediyeler gerek | 
iskelelerin insasi ve gerekse sehir ve kasaba- | 
larm su, elektrik, kanalizasyon, hastane ve bazi | 
kazalarda orta mekteb gibi tesisati, bundan bas- | 
ka belediyelerin sair umran islerinin bu iskele I 
varidatmi ipotek ederek para istikraz ettikleri 
borglara karsdik gostermis olduklarmdan do-
layi iskelesi olan biitiin sahil belediyeleri bir de-
fa borgludurlar. Enciimen mazbatasmda okudum, 
enciimen ve vecibeleri karsilamak iizere borglu 
belediyelere iskele varidatmm % 50 sinin terki- j 
ne muvafakat ediyor. Boyle olunca, 133 000 li- | 
ranm yarisi gikarildiktan sonra geriye 66 000 I 
lira gibi kiiciik bir yekun kalryor. Demek ki, 
Iktisad vekaletinin elinde bulunan iskelelerin 
umum varidat yekunu 66 000 lira gibi bir ra-
kamdan ibaret kalryor. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mi, 
dordiincii madde hakkmda mi soyliiyorsunuz? 

HAYRETTlN KARAN (Balikesir) — Dor
diincii madde hakkmda. 

BALKAN — (Jiinkii heyeti umumiyesi hak-
kmdaki miizakere bitmistir. 

HAYRETTlN KARAN (Balikesir) — §iip-
hesiz ki, vekaletge §imdi yeni bir iskele teski-
lati yapilacak ve bu teskilat belediyelerin bu 
giinkii memur teskilatmdan kat, kat yiiksek ola- | 
caktir. Belediyeler ise bu varidati asgari mas-
rafla cibayet etmekte idiler ve eminim ki bu 
s.ekil, Hazineye veyahut Iktisad vekaletine 
10 para faide temin edecegi §oyle dursun, bu | 
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66 000 liranm iizerine daha bir kag 66 000 lira 
ilave etmelidir ki ancak te§kilat masrafmi kar§i-
layabilsin. Qiinku belediyelerin tegkilati vardir. 
Muhasebe teskilati vardir, tahsilat kadrolari 
vardir. iktisat vekaleti her iskeleye iskelesine 
gore bir, iki, ug tahsildar, kontrol, bekgi, vezne-
dar ve icabinda muhasebe te§kilati yapacaktir. 
Onun igin bu 6Q 000 liranm iizerine bir kag 
QQ 000 lira ilave edilmesi zaruridir. Burada olan 
yalniz belediye ve idarei hususiyelere olacaktir. 
Belediyelerin varidati azalacak, beldeler umran-
siz kalacak, idarei hususiyeler de her sene bir 
kag hastane ve be§ on mekep yapmaktan geri 
kalacaktir. 

BASKAN — Miisaade buyurunuz, bu sozleri-
niz kanunun heyeti urnumiyesine ait olan soz-
lerdir. Lutfen 4 ncii maddeye dair soyleyiniz. 

HAYRETTlN KARA (Balikesir) — 4 ncii 
maddeye §imdi geliyorum. Maruzatim dorde ve 
be§e aittir. Miisaadenizle mevzuu kaybetmiye-
yim. 

Bir gok sahil kasabalanmiz vardir ki bura-
larda pazar kurulmaz. Bundan dolayi pazar va-
ridtmdan bu kazalar belediyeleri mahrumdur-
lar. Pazarlar ancak ig kasabalarda bulunur. Bu-
ralarda toplanan zahire ve sair emtia sahildeki 
iskelelere gikar. l§te sahil kasabalarin belediye 
varidati bu iskeleler varidatmdan ibarettir. Bu 
iskeleler hususi idarelere de yardim. eder. Biz 
bir taraftan mektepler, hastaneler yaptirmak 
igin hususi idareler varidatmi arttirmaga gali-
§irken, diger taraftan bu varidata icrayi tesir 
edecek bir §ekil ihdas ediyoruz. 

Bu suretle memleketin yalniz imarma de-
gil, hatta irfanma da tesir edecek vaziyetler 
ihdas ediyoruz. Bunu ispat edecek bir gok 
misaller vardir. Ezciimle Balikesir vilayetinin 
Edremit, Bandirma, Erdek, Biirhaniye, Ay-
valik gibi sahil kazalan ve diger bildigim bir 
gok vilayetlerin sahil kazalan vardir ki bun-
lar sahil olmak itibarile harbi umumide dii§-
man tecaviiziine maruz kalmis ve bu yiizden 
yanmi§, yikilmi§ ve keza milli miicadele za-
manlarmda tekrar dii§man istilasma maruz ka-
larak yine yanmis, yikilmi§ ve ta§ iistiinde tag 
kalmami§ olan kasabalanmizdir. Bandirma, 
bunlarm en bariz bir misalidir. 

Dii§man i§gali altinda tamamile yanmi§ ve 
yikilmi§ olan Bandirma, yalniz iskele varidati 
ile bu giinkii modern mevkiini almi§ ve almak-
tadir. Qiinkii yanmi§ ve yikilmi§ olan bir bel-
denin, belediye varidati olmadigi igin Ban
dirma bu giinkii vaziyetini iskele varidatina 
medyun bulunmaktadir. Fakat Bandirmalilar 
yurtlarmin imari igin ilk ewel iskelelerini yap
maktan i§e basladilar. Sonra bu iskeleyi kar-
§ilik gostererek rihtim, su, elektrik, hastane, 
orta mektep gibi bir gok tesisat meydana ge-
tirdUer. Bu gun bu iskele varidatmm % 50 si 
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almirsa ilk evvel Bandirmanm modern bir su-
fette yaptirmi§ oldugu hastane kapisma bir 
asma kilit asilacak ve hastalar kapi di§an ati-
lacaktir. Bundan bagka orta mektebi de kapana-
cak. 300 000 liralik bir mukavele ile, key-
fiyet itibarile Ta§delen suyunun ayarinda, 
kemmiyet itibarile Ta§delen suyunun yiiz mis-
li fazla - Miibalaga olarak soylemiyorum - bir 
Tagdelen suyu gibi giizel oldugu igin Ta§delen 
suyu diyorum, Kapidagi yarimadasmin yiik-
sek daglarcndan toplayarak asri, fenni tesi-
satla demirborularla sehrin yakinma kadar ge-
tirdi. Bu i§ te natamam kaldi. Qiinku bu giin-
kii varidat dahi - ki gogu iskele varidatidir -
bunu ikmale kafi gelmedi. Kaldi ki bu iske
le varidati elinden almdiktan sonra Bandir-
ma bu suya ebediyen seyirci kalmaga mahkum
dur, hastanesini kapamaga mahkumdur, orta 
mektebini kapamaga mahkumdur, cocuklar so-
kakta kalacak, hastalar sokakta kalacaktir. 

Bandirmada boyle oldugu gibi Edremitte de 
vaziyet aynidir. O da mukavele ile su i§ine 
baglanmi§, hastanalerini yaptirmi§, hastala-
rmi yatirip tedavi etmekte bulunmustur. Va
ziyet boyle olacak olursa bu da Bandirmanm 
vaziyetine girecektir. 

Ayvalik ta keza bu te§ebbiis igindedir. Ma-
demki dort iskeleyi Hiikumet yaptiracaktir ve 
bu iskeleler Hiikumet tarafmdan yapilmcaya 
kadar varidatlari, mahalline terkediliyor, §iip-
hesiz biitiin iskelelerimizi asri ve fenni bir su-
rette yaptirmak Huliumetimizin en biiyiik ga-
yesidir. O giine gelinceye kadar diger dbrt 
belediyenin iskeleleri gibi bunlarm da varida
ti kalsm ve bu para feyizli miiesse^elere yar-
dim etsin. Varidati 66 bin liradan ibaret olan 
bu iskeleler parasma Hazineden bir kag misli 
eklenmek §artile nihayet be§, on memurun 
karnmi doyurmus olacagiz. Fakat sahil bele-
diyelerimiz igin, iskele varidati havayi nesi-
misi mahiyetindedir. Bu hava kalktigi zaman 
sahil belediyelerimizde hayat yoktur, 

Biiyiik i§ Hiikumetimizin, Biiyiik Ismet Ino-
nii Hiikumetinin, her §ubede oldugu gibi mem-
leketimizin umrani noktasmdan da cok yiiksek 
prensipleri, her prensibin oniinde gelir. Kiy-
metli Iktisat vekilimizden rica ederiz. Beledi-
yelerin, iskele riisumu tarifesini geli§i giizel 
belediyelerin eline birakmasmlar. Biz de bun-
dan mii§tekiyiz. Bazi belediyeler memleketin 
iktisadi hayatma tesir edecek kararlar ittihaz 
etmi§lerdir. Bunun bnii alinmak lazrmdrr. Bu
nun onii almdigi giin her §ey tamamdir. Bina-
enaleyh bir gok belediyelerimiz bu suretle ken-
disine umran, hayat bah§eden bu varidat mem-
balanndan mahrum kalmayacaklardrr. Qiinkii 
sahil belediyelerimizde pazar yeri olmadigi igin, 
ig belediyelerin pazar yeri varidati lie ise sahil 
belediyelerin de iskele varidati odur, Bu elin

den gittigi giin, sahil belediyelerimiz olmustur. 
Binaenaleyh, takririmin nazan dikkate almma-
smi rica ederim. 

BALKAN — Dordiincii madde ile miinase-
beti olmadgindan Bay Hayreddinin takrirleri-
ni reye koyamayacagim. 

HAYREDDIN KARAN (Bakkesir) — Be-
sinci maddede reye konmasmi rica edecegim. 

BASKAN — Takririnizi maddelerin miizake-
resi bittikten sonra heyeti umumiyesi reye ar 
zedilmeden evvel reye koruz. 

4 ncii maddeyi reye arzediyorum... Kabul 
edenler... Etmeyener... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Ayri bir tesekkuliin idaresine 
almmis olan iskele, rihtim ve kanallarin her se-
neki gayrisafi varidatmm yiizde otuzu, bunlarm 
almdgi vilayet hususi idarelerile belediyelere 
tediye olunur. 

Bu tesiasati karsilik gostererek taahhiit altma 
girmis bulunan hususi idarelerle belediyelerin 
hisseleri bu vecibeleri odeninceye kadar yiizde 
elli nsbetinde tesbit ve tediye edilir. 

Varidatm miitebakisi memlekette umuma 
mahsus iskele ve rihtim ve kanallar insa, tamir 
ve idaresi islerine sarfedilir. 

HAMDl YALMAN (Ordu) — Arkadaslar, 
tktisad vekaletnin, vaziyet etmek istedigi iske
leler hasilatmdan % 50 sinin belediyelere ter-
kine dair rica da bulunmus ve bu hususda ver-
digim takrir nazan dikkate almarak Dahiliye 
enciimenine gonderilmisti. Dahiliye enciimeni. 
iktisad vekaletinin teklif ettigi % 25 i % 30 a 
iblag ederek ve iskele varidatmi karsilik gos-
termek suretile % 50 istikrazda bulunanlara da 
% 50 verecek surette bir madde tanzim ederek 
buraya sevketmistir. 

Ben Dahiliye enciimeninin hangi hesap iize-
rm % 25 % 30 a iblag ettigini bir turlii anlaya 
madim. Dahiliye enciimeni, her belediyenin 
umumi varidatma nazaran iskelelerden elde et
tigi hasilat arasmdaki farki, nisbeti biliyor mu? 
Ve bunun hakkmda esasli malumat almis midir? 
Almislarsa bu kiirsiiden izah etsinler, dinlemek 
istiyorum. 

Kendileri belediyelerin % 25 yerine % 30 la 
tatmin edecekleri kanaatmi edinmislerki % 30 
yapmislardir. 

Arkadaslar, ben esas hakkmda soz soyle-
medim. Belki esas hakkmda bazi arkadaslarimiz 
soz soylemis olacaklardir. Belediyeler, mahalli 
idareler bir sahsiyeti hiikmiye dir. iskeleler 
bunlarm kendi miilkiidiir. Kendileri yaptirmis-
lardir. Son senelerde bir kag tanesini tanrrim, 
betondan iskele yaptirmislardir. Qiinkii bunlar 
kendilerinin esasli varidat menbaidir. tcab 
ederse bunlarm isimlerini de zikredebilirim. 
§imdi biz bu iskelelere vaziyet edyoruz. Qi-
kardigimiz bir kanunla belediyeleri bundan 
mahrum ediyoruz. Bunu yapmak igin kendimiz-
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de nasil bir hak gbriiyoruz, blmiyorum. 

Mesela imtiyazli bir §irket var, Hiiumet onu 
almak istedigi zaman, §irketle kar§i kar§rya ge-
liyor, miizakere ediyor. Miiessesatm tesisatmm 
bedelini verip satin alryor. Halbuki belediyeler, 
idarei mahalliye namile kasabalara en 50k hiz-
met eden bir miiessesedir. Onun elindeki tesisati 
bedava alryoruz, sana % 30 verecegiz diyoruz. 
Bu hakkaniyet degildir. Ben hukukcu degilim, 
fakat, hukukgular anlar, ben anlamam. 

BASKAN — Is kanunu layihasma rey ver-
men var mi? Eey toplama muamelesi bitmi§tir. 

HAMDIYALMAN (Be vamla)—iktisat veka-
leti en biiyiik ihracat iskelesi olan Mersin, 
Trabzon, Samsun gibi yerleri rihtim ve liman-
lar yapilmcaya kadar bu kayitten miistesna tu-
tuyor. Yalniz tarifeye hakim olacaktir. Qok iyi.. 
Rihtimlar, limanlar ne zaman yapilacaktir, bu 
malum mu? Hayir. Belki bir kag sene sonra ya
pilacaktir. Su halde bu suretle tarifenin tatbiki 
ile vekalet gayesine vasil olmaktadir. Buna im-
kan goriiyorsa mesele yoktur. Yalniz tarifelere 
hakim olur, varidati belediyelere birakir. Arka-
da§imm da sbyledigi gibi Iktisat vekaletinin el-
de edecegi varidat pek azdir. Halbuki miihim 
bir i§ yiiklenmig oluyor. Masrafi o nisbette gok 
olacaktir. Biitgesine de bir tahsisat koymami§-
tir. Binaenaleyh Iktisat vekili Celal Bayardan 
rica ediyorum. Kanunu geri alsmlar, belediye-
leri de bu vartadan kurtarsmlar. 

IKTISAT VEKILI CELAL BAYAR ( Iz
mir ) — Kanun iki maksadi birden ele almi§ 
bulunuyor. 

Birincisi. Memlekette yeknesak tarife tatbi-
kma imkan elde etmek. Bu itibarla biitiin mem
lekette tarifeye tabi olan iskelelerin, diger nak-
liyelere hizmet eden miiesseselerin, tarifeleri-
nin, iktisat vekaletinin tarife biirosundan geg-
mesini sarti esasi ittihaz ediyor. Bunda umumi-
yetle ittifak vardir. Bu gun bu §ekilde bir tari
fe inzibati viicude getirmek mecburiyetini he-
pimiz teslim ediyoruz. Fakat bunun yam ba§m-
da memleket nakliyatmin muntazam yapilmasi 
keyfiyeti var ki, bunun igin salahiyet istiyoruz. 
Demiyoruz ki, kanun giktigi giinden itibaren is
kelelerin heyeti umumiyesini elimize alacagiz. 
Bunun igin de ileride bir te§ekkiil viicude getir
mek veyahut bunlari bir elden idare etmek su-
retile Hiikumet salahiyet istiyor. Bu salahiyeti 
nigin istiyoruz: Yaptigimiz tetkikata gore en 
miihim addolunabilecek ticaret merkezlerimizde 
dahi bu gun ihtiyaca kafi vesait mevcut degil
dir. Mesela, seksen bin lira varidat getiren bir 
iskelenin, tamiri igin ancak iki bin lira gibi kii-
giik bir para ayrilmaktadrr. Bu suretle memle-
ketin ihracat ve ayni zamanda ithalat e§yasi iize-
rinde muktazi vesait ikmal edilememektedir. Ba-
zi yerlerde fabrikalar kuruyoruz ve §imdiden 
endi§eye ba§lami§izdir ki, bu fabrikalara mukta-

I zi olan makinalan ne suretle vapurdan gikarabi-
lecegiz ve hangi vesaitle iskelelerin iizerinden 
kaldirabilecegiz? Hig birisinde agrr pargalari 
kaldirabilmek igin vasita mevcut degildir. 

ikinci kisma gelince: Agik ifade etmeme 
I miisaadenizi dilerim, - her halde Devletin miihim 
I bir sirri degildir - Bazi yerlerde askeri sevikyat 
j oluyor. Askeri sevkiyati bo§altmak igin hig bir 
I limanda kafi derecede vesait olmadigmdan, bii

yiik vapurlar iskeleye yana§amiyor. Yanagtigi 
vakit te muhakkak karaya oturuyor. §u halde 

! memleketin ekonomisini ve hayati ve anmda ya-
I pilmasi muktazi irkap ve ihrag ameliyesini tesa-
I diife birakmamak igin iktisadi ve askeri ehem-

miyeti olan iskeleleri bir elde toplamak igin Hii
kumet salahiyet istiyor. Alelrtlak belediyelerin 
elinde olan iskeleleri degil, iktisadi ve askeri 
noktadan ehemmiyeti olan iskeleleri istiyoruz. 
Burada edebiyat yaparak memleket igin hayati 
ehemmiyeti haiz olan iskeleleri belediyelere bi-
rakmakta mana yoktur. Belediyelerimizin haki-
ki vaziyetini hepimiz biliyoruz. Onun igin Mecli-
si Aliden istirham edecegim. Arzettigim noktayi 
tasvip ediyorsa bu salahiyeti bize verir. Etmi-
yorsa tarifeler uzerinde tadilat yapmak salahiye
ti bize verilmigtir. 0 saiahiyetle ben i§imi gorii-

I riim Karar, sizindir (Muvafik sesleri). 
I BASKAN — Be§inci madde hakkmda bagka 
j soz isteyen yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . 
i Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 6 — tigiincii madde mucibince; ay-
n bir te§ekkul tesis edildikten sonra idaresi bu 
teessiise gegecek olan iskele ve rihtimlarm ve 
umumi seyriisefere yarayan kanallarm. tamiri 
ve islahi ve bu yerlerde yenilerinin yapilmasi 
bu te§ekkiile aittir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 - I - 1937 tarihin-
den muteberdir. 

BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Bu kanun hiikiimlerinin icra-
sma, icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler . , . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler. .. Kabul edilmistir. 

Bay Hayreddinin takririni reyinize koyu-
yorum. (Kanun bitti sesleri). 

Dorduncii maddede koyamazdim. Ya basta 
kaoyacaktim, ya nihayette. 

HAYREDDiN KARAN (Balikesir) — Tak-
ririmi geri alryorum. 

BALKAN — Kanunun heyeti umumiyesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . , Etme
yenler . . . Kabul edilmistir. 
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8 — Asliye, sulh mahkemelerinin vazifeli bu-

lunduklari meshud curiimlerin muhakeme usul-
lerine dmr kanun Idyihasi ve Adliyh enciimeni 
mazbatasi (1/345) [1] 

Yiiksek Reislige 
Ruznamenin 8 ve 9 ncu maddelerinde bu-

lunan meshud suglarm muhakeme usuliine ve 
ceza muhakemeleri usulii kanununda yapilan 
degi$ikliklere dair kanun layihalarmm miista-
cel olarak miizakeresini Adliye enciimeni nami-
na arz ve teklif ederim. 

Ad. E. M. M. 
Kocaeli 

Slash Yargi 
BALKAN — Ruznamenin 8 ve 9 ncu numa-

ralardaki kanun layihalarmm, miistaceliyetle 
miizakeresi teklif olunmaktadir. Kabul eden-
le r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkrnda soz is-
teyen var mi? ... 

ADLlLE V. §ttKRtt SARACOGLU (Izmir) 
— Davalarm siiratle intaci meselesi her za-
man ve her yerde adli islahatm en belli ba§li 
hedefini te§kil eylemi§ ve oteden beri bir gok 
tecriibelerin mevzuu olmu§tur. Bu mevzua 
gbsterdigimiz alakayi, bu kiirsuden muhtelif 
vesilelerle arzetmis, Adliyede siirati temine 
yarayan tedbirleri tetkik etmekte oldugumu. 
zu haber vermi§tim. 

Esasen 1931 ve 1935 yillarinda kabul edil-
mis olan Parti programimizin adli afynda g-iit-
tiigii islahat esaslanndan: 

1 - Mahkemeler te§kilati, 
2 - Teblig i§leri, 
3 - Ve ceza miiesseselerinin islahit 
Hususlarmm yaniba§mda, 4 basit, \ ameli ve 

seri muhakeme usullerinin geni§letilmesi key-
fiyeti de yer almi§ bulunuyordu. 

Bunlardan, adli te§kilat ve teblig- i§leri hak-
kindaki tetkiklerin verdigi neticeleri gelecek 
devrenin ilk giinlerinde yiiksek tasvibinize ar-
zetmek imkanmi elde edecegimi uijiuyorum. 
Ceza miiesseselerinin islahi hususun4a ise iki 
gun ewel arzettigim gibi artik tecriibe saha-
sma gegmis oluyoruz. 

Bu gun, Parti programznm adliyeye ver
digi direktiflerden siirat ve sadeligi bir ki-
sim ceza davalannda yerine getirmek maksa-
dile hazirlanmis olan kanun projesini izah ve 
miidafaa icin huzurunuza gikmis bulunuyorum. 

BHiyoruz ki, ceza iflerinde usul jkaideleri 
iki esasli hedefe birden eri§mek is|ter. Bir 
taraftan SUQ i§leyenin kisa bir zaiiianda ve 
derhal cezaya garpilmasi cemiyet igiii ne ka-
dar matlup ise, ote yandan maznunun suglu 
olup olmadigmm esasli ve bitaraf olarak tet-

[1] 208 sayth basmayazi zaphn sonundadir. 

kiki SUQIU icin o derece lazimdir. Bu husus-
lardan biri xemiyetin, digeri de ferdin menfa-
atini korumaya yarar. Denilebilir ki, ceza 
usulii kaideleri zahiren yekdigerine muhalif 
goriinen bu iki menfaati telif etmek fikrinden 
dogmu§ ve bu iki menfaat arasmda bir muva-
zene temini muhakeme usulii kanunlarmm he
defini te§kil eylemi§tir. 

Bu kaidelerin tedrici bir geli§me mahsulii 
olduklarmdan §iiphe yoktur. Qiinkii iptidai ce-
miyetlerde suglarm, ani bir reaksiyon neticesi 
olarak derhal ve dogrudan dogruya sugtan za-
rar goren veya cemiyet tarafmdan tenkil edil-
dikleri tarihsel bir hakikattir. Zaman gegtikge, 
ferdi veya sosyal olan bu reaksiyon cemiyetin 
menfaatini temine yarayan bazi kaidelere tabi 
tutulmus ve bu kaidelerin tesbitinde, sahsin da 
bazi haklanni nazara almak zarureti belirmis-
tir. ls,in siiratle intaci hem sosyal ve hem de fer
di menfaate uygun olmakla beraber, usulde de 
en esasli gaye olan adaletin, her zaman siiratle 
telifine imkan hasil olamami§tir. Bundan dolayi 
usul kanunlarmm mevcudiyeti gerek cemiye
tin ve gerek ferdin derhal ve gabuk hak kazan-
mak hususunda bazi feragatlarmi tazammun 
eden ileri bir tes,kilat seviyesine delalet eyledigi 
a§ikardir ve bu itibarladir ki koydugu miheller 
ve tesis eyledigi girift muameleler her yerde 
§ikayeti mucip olmasina ragmen bunlardan ta-
mamile vaz gegmek imkani da bulunmus degil-
dir. 

Sadelik, gabukluk ve adalet, usul mevzuati-
nin en esasli vasiflandir. Filvaki, ceza, sucun 

ikami muteakip ne derece siiratle tatbik edilir-
se o nisbette miiessir ve ibret verici olur. Bera-
et halinde de muhakeme ne kadar gabuk neti-
celenirse zan altma almanlann menfaatleri o 
nisbette az haleldar edilmi§ bulunur. Bu miila-
haza, i§in uzun miheller ve karisik muamelerle 
uzatilmamasmi icap ettirir. Ancak ne sadelik 
ve ne de gabukluk hak ve adaletin feda edilmesi 
bahasma tesis edilmemelidir. 

Bunun icin usul kanunlarmm hedefi bu kai
deleri iki tarafin menfaatleri icin muvazeneli 
ve sarih olarak tesistir. Su kadar ki bu kaidele
rin ciirmiin vasif ve mahiyeti veya ikai tarzi ne 
olursa olsun, biitiin hadiselere §amil ve yekne-
sak olarak kabulii, arzu edilen, muvazeneyi 
zahiri ve nazari bir halde birakir. Girift ve 
muglak i§lerde suclunun zahire ihraci igin ta-
kip edilen usuliin ciirmiin icrasi sirasmda faili 
gorulmus veya delilleri derhal toplanmis olan 
suglara ait davalarda da tatbiki her halde lii-
zumsuz ve ekseriya zararli olur. Bu sebebe bi-
naendir ki, usul mevzuatinda biitiin suglara tat
biki kabil mii§terek hiikiimlerin yam ba§mda, 
bir de sugun mahiyet ve vasfma veya ikai tar-
zma gore degi§en hiikiimlere rastlanmaktadir. 
Nitekim agrr ceza davalarma tatbik edilen ba
zi usul kaidelerinin asliye veya sulh i§lerine 
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tesjmil edilememesi, bazr suclarm «Askerlerin 
gibi» hususi muhakeme usullerine tabi tutulma-
si, matbuat suglarmda, kagakgilik i§lerinde de-
gis,ik bir usuliin tatbiki hep, sugun mahiyeti-
ne ve delillerin vaziyetin uygun bir muhakeme 
usulii bulmak ve iki menfaat arasmdaki hakiki 
muvazeneyi tesis etmek endi§esinden dogmus,tur. 
Onun igin bizde de me§hut ciiriim vakalarmi 
ayri ve gok seri bir tahkik ve muhakeme usulu-
ne tabi tutuyoruz. Esasen bu zaruret ceza usu-
liiniin en bariz ve tipik bir misalini tesskil eder. 

Bu gun, meshut sue halinde yakalanan kim-
senin sugu isledigi ekser ahvalde a§ikar ve hat-
ta bu hususu ikrarla da teyit eylemi§ olmasina 
ragmen ceza usulii kanununda mevcut §ekil ve 
muamelelerin icrasi, bir taraftan tahkikatm uza-
masmi, diger taraftan maznunun uzun zaman ve 
faydasiz olarak mevkuf kalmasmi veya zan al-
tmda bulunmasmi zaruri kilmaktadrr. Boyle 
bir halin tabii neticesi i§in liizumsuz yere ge-
cikmis, cezanm da tesirini o nisbette kaybetmis 
olmasidir. Bu gecikme cemiyetin oldugu kadar 
maznunun da menfaatine uygun degildir. Bahu-
sus ki mes.hut sug hadiselerinin efkari amme 
iizerindeki tesirleri daha sedit ve vaka halinde 
yakalanan kimsenin uzun miiddet cezasiz kal-
mis, olmasinrn sosyal neticeleri daha gok vahim 
oldugu gibi beraet edecek bir maznunun bu 
Sfartlar altinda uzun miiddet zan altmda kalma-
si ve hatta mevkuf bulunmasi hie te arzu edilir 
bir hal teskil etmez. 

Iste, bu giin yiiksek tetMk ve tasvibinize ar-
zedilen kanun projesi bu vaziyete nihayet ver-
mek maksadile hazirlanmis ve bu suretle meshud 
suglarm basit, pratik ve ameli bir tahkik ve 
muhakeme usuliine tabi tutulmasmda ferd he
sabma, cemiyet hesabma, bir kelime ile adalet 
hesabma biiyiik faydalar gorulmiistiir. 

Ceza islerinde, usul kanunlarmm rolii ceza 
kanunu kadar onemli ve buttin adli sistem iize
rindeki tesirleri ondan da ziyadedir. Bunun 
igindir ki, bazi memleketlerde iyi bir usul siste-
minin ceza mevzuatmm kusurlarmi islah ve iza-
le eyledigi goriildiigii halde aksi hadise higte 
vaki olmus, degildir. 

Bu giin Biiyiik Meclisin tasvibine arzedilmis 
olan kanun layihasi birgok memleketlerin mev-
zuati arasma §oktanberi girmis bulunuyor. 

Ingiltere, 1750 senesinde, Londranm bir kis-
mmda tek hakimden miitesekkil bir mahkeme 
tesis ederek bu mahalde islenen ufak suglara aid 
davalarm riiyetini seri bir muhakeme usuliine 
tabi tutmustur. Bu mahkemenin tatbik etmek-
te oldugu basit ve seri usulden alman iyi neti-
celer 1792 senesinde bir ikinci mahkeme 
teskiline ve 1839 senesinde biitiin Lon-
draya ve daha sonra diger biiyiik sehirlere tes-
miline sebep olmustur. | 

Ingilterede bu kanuntin siimuliiae giren hu- j 
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suslarda meshud sue. halinde yakalanan maznun, 
tahkikati yapan polis memuru tarafmdan isim-
leri zaptedilen biitiin sahitlerle birlikte hemen 
hakim huzuruna gotiiruliir. Hakim de isi siirat-
le intag eder. 

Ilk temeli 1750 senesinde atilmis olan ingiliz 
sisteminin bir asrr sonra, 1863 senesinde Fran-
saya intikal ettigini goriiyoruz. Ciinha mevad-
dmdaki meshud suglarm tahkik ve muhakeme 
usulii basligmi tasryan Fransiz kanunu Ingiliz 
kanunundan iki esasli noktada ayrilmaktadrr. 
Fransada bu isler igin Ingilterede oldugu gibi 
ayri muhakemeler teskil edilmis degildir. Ciinha 
mevaddmda meshud olsun, olmasm biitiin sugla
ra aid davalar ayni mahkeme tarafmdan ruyet 
edilir. Buna mukabil Ingilterenin biiyiik sehir-
lerinde tatbik edilmekte olan bu usul Fransa-
nm her yerinde, koylerde islenen suglar hakkm-
da da caridir. Maznunun meshud sug halinde 
yakalanmis oldugu hallerde sif ahi tahkikatm ka-
fi gelecegi ve bu itibarla isin hemen mahkeme-
ye sevkile vakit gecikmeden riiyeti icap edecegi-
fransiz kanununun esbabi mucibe mazbatasm-
da yazilidrr. 

Meshud sug vakalarmi seri ve basit bir mu
hakeme usuliine tabi tutan ingiliz sistemi Fran-
sadan sonra diger memleketlere de intikal eyle-
mistir. Bu meyanda ciinha mevaddmdaki mes
hud ciirunilerin usulii tahkikine dair olan 13 ni-
san 1913 tarihli Romen kanununu da sayabiliriz. 

Bu kanun; esas itibarile Fransiz kanununu 
kendisine ornek ittihaz etmis ancak bu usuliin 
yalniz kaza merkezi olan sehirlerde tatbik edi-
lecegini kabul eylemistir. 

Bu kanunlarm tetkikinden sonra hazrrlanan 
ve tasvibinize arzedilen layihamizm birinci mad-
desi tatbik sahasmi gizmekte adliye teskilati 
olan kasabalarm belediye hudutlari iginde isle-
nen meshud ciiriim ve bazi kabahat vakalan 
hakkinda tatbik olunacagmi gbstermektedir. 

Bu kanunun tatbikmdan gok iyi neticeler 
almacagmi umuyoruz. Bu iimidimiz filen ta-
hakkuk ederse - ki bunda siiphe etmiyoruz -
hukiimlerin ewela koylere saniyen biitiin agnr 
ceza islerine tesmili igin yakin bir atide Meclise 
muracaat edecegiz 

Layihanm diger bir maddesi yeni usuliin 
en miihim bir esasma kanunun bel kemigine mii-
tedairdir. Bu maddeye gore zabrta, yakaladigi 
suglu hakkmdaki delilleri tesbit ve maznunu der-
hal ve hig bir yere gotiirmeksizin dogrudan 
dogruya Ciimhuriyet miiddeiumumisine teslim 
eder. ] 

Kanunun tatbiki noktasmdan huzurunuzda 
hakim, miiddeiumumi ve zabita memurlarma 
hitap ediyor ve diyorum M, kanunun ana hatti 
meshud ciiriim vakalarmi ciirmiin islendigi 
giin mutlaka halletmek ve hukme raptetmek 
kanunun pek agik istedigi bir i§tir. Zabitaca 
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ayni giinde Ciimhuriyet miiddeiumumisine tes-
lim edilmis olan suglular, yine ayni giinde mah-
kemeye sevkedilecek ve dava ayni giijide hiikme 
raptedilmis olacaktir. Mahkeme m^inakid de-
gilse muddeiumumi mahkemeyi igtiinaa davet 
edecektir. 

Miiddeiumumi mahkemeye tevdi keyfiyetini 
pek istisnai hallerde yalniz 24 saat tehir ede-
bilir. 

Layiha metin ve ruhuna gore isi ayni 
giinde bitirmek mecburiyetinde olan maihke-
me, ancak davanih ilk celsede hiikme iktiran 
edecek bir vaziyete girmemesi halinde, isi en 
yakm bir celseye talik etmek ve maznuna 
mudafaasi igin iig giin gegmeyen bir miihlet 
vermek salahiyetini haizdir. Bbyleee her da
va ayni giinde veya miiteakip celsede mutlaka 
intac edilir. 

Halbuki, bu giin meri bulunan hiikiim-
lere gore delilleri hemen tesbit edilmis olan 
vakalarda dahi maznunun ve onunla birlikte 
magdur ve sahitlerin if adelerini aldiktan son-
ra isi ilk once polis dairesine sevkeder. Ora-
da noksanlan ikmal edildikten sonra evrak 
miiddeiumumilige tevdi olunur. Miiddeiumu
mi meseleyi tamik eder ve noksanlan ya bizzat 
veya zabrta marifetile tamamlatrr. Bundan 
sonra is ilk tahkikata tabi islerde istintaka 
sevkleri icap eder; istintak muameleri talep-
namenin ihzar ve tevdiinden sonra baslar. Miid
deiumumi tarafmdan dinlenmis olan sahitle
rin sorgu hakimliginde yeni bastan celp ve 
davete icabet etmeyenler igin ihzar yolu ile 
ifadeleri almn*. Bunu miiteakip eyrak miid
deiumumilige tevdi olunur. Miiddeiuntumi iddia-

namesini hazrrlar. Karar hakimin, iddianamesinin 
bir suretini maznuna tevdi ve itiraz miiddeti-
nin gegmesine intizar eder. Bazi hallerde 
maznun tarafmdan dermeyan olunan talep ve 
muhalefetler hakkrnda sorgu hakiminin vere-
cegi karar aleyhine acele itiraz yoluna miira-
caat imkani da vardrr. Is biitiin bu safhalari 
gegirdikten sonra nihayet mahkemeye intikal 
eder. Maznun, magdur ve biitiin sjahitler ye-
niden durusmaya gagrilrr. Usulii (dairesinde 
celpname ile davet olunan sahitlerden gelme-
yenlerin yeniden celpname veya ih?ar miizek-
keresi isdari suretile cagrilmalari daha ilk celse
de hiikme iktiran edebilecek vaziyette olan bu 
gibi davalari talikten talike atar. Mahkeme. 
miiddeiumumilik ve zabrtayi ayUrca isgal 
eder. 

tste, biitiin bu talik ve tavik yollarmi 
birden kapayan kanun layihasi isjn derhal 
mahkemeye tevdi ve mahkemede I de ayni 
giinde ve nihayet en yakm bir celsjede intag 
miikellefiyetini koymaktadir. 

Layhamizm Biiyiik Millet Meclisi tarafm
dan tasvibi Adliye vekaletinizin diger sahalarda I 

da sadelik ve siirat aramasma krymetli bir 
tesvik olacaktir. (Alkislar) 

' BALKAN — Baska sbz isteyen yoktur. Mad-
delere gegilmesini kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Maddelere gegilmi^tir. 

Me§hut suglarm muhakeme usulii kanunu 

MADDE 1 — Adliye te§kilati olan yerler-
deki belediye sinirlan iginde ve panayirlarda 
islenen ve failin o sirada veya pek az sonra 
yakalanan: 

A - Agir ceza mahkemelerinin vazifeleri di-
§mdaki me§hut ciiriimler, 

B - Tiirk ceza kanununun 529, 534, 539, 545, 
548, 551, 565, 567, 568, 571, 572, 573, 574, 575 ve 
576 nci maddelerile 534, 540 ve 547 nci madde-
lerinin ikinci fikralannda yazili mesjhut olarak 
i§lenen kabahatlar, hakkrnda takip ve duru§-
ma bu kanun hiikiimlerine tabidir. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — §>ikayet iizerine veya §ahsi 
dava yolile takip olunan suglarda, sugtan za-
rar gorenlerin zabrta memurlarma agizdan 
sikayetleri, sikayet ve §ahsi dava agmak hak-
kindaki umumi usullere gore yapilacak mu-
amele hiikmiinde sayilrr. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Siyasi suglarla hususi muha
keme usullerine ve takibi izin veya karar is-
tihsaline bagli olan suglar hakkrnda bu kanun 
tatbik edilmez. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 — Me§hut bir sug i§lendigi za-
man, zabrta, yakalan sahsi tanzim edecegi bir 
zabit varakasi ve elde edilecek maddi siibut 
delillerile birlikte vakit gegirmeksizin ayni 
giinde Ciimhuriyet miiddeiumumiligine teslim 
eder. 

Zabit varakasi, yakalanan §ahsm kim ol-
dugunu, siibut delili olacak maddelerin ve 
izlerin nelerden ibaret bulundugunu ve §ahitle-
rin hiiviyetini ihtiva eder. 

§ikayet veya §ahsi dava yolile takip edilen 
suglarda §ikayet edildiginin zabit varakasma 
yazilmasi ve §ikayet edenin bu varakayi imza-
lamasi lazimdir. 

C. miiddeiumumisi yakalanan sahsi sorguya 
gektikten sonra amme davasmi agmaga liizum 
goriir ve umumi hiikiimlere gore takibat yapil-
masmi zaruri kilacak sebepler mevcud bulun-
mazsa durusma yapilmak iizere maznunu iddi-
aname ile o giin vazifeli mahkemeye gonderir. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler .. 
Kabul edilmistir. 
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MADDE 5 — C. miiddeiumumisi, sucun bu 

kanunun sumuliine girip girmedigini veya am
ine davasmi acmak icap edip etmedigini tayin 
igin isin incelenmesine liizum goriirse bu ba-
kimlardan tahkikat yaprimak iizere maznunun 
mahkemeye sevkini yakalandigmm ertesi giinii-
ne birakabilir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Ciimhuriyet miiddeiumumisi, 
maznun hakkmda tevkif miizekkeresi verebilir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Zabita zabrt varakasmda tes-
bit ettigi sahitlerle C. miiddeiumumisi ve sorgu 
sirasmda maznun tarafindan gosterilen sahid 
ve ehli hibre ile mahkemece liizum goriilecek 
diger sahitleri ve ehli hibreyi ve sugtan zarar 
goren sahsi C. miiddeiumumisinin yazili veya 
sifahi emrile mahkemede hazir bulundurmaya 
mecburdur. 

Bu emir, gagiranlar hakkmda zabitaya ih-
zar miizekkeresinde oldugu gibi zor kullanmak 
salahiyetini de verir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Maznun yakalandigi giinde 
mahkemeye sevkedilecegi sirada galisma zamani 
bitmis veya her hangi bir tatil giiniine tesadiif 
etmis ise C. miiddeiumumisi mahkemeyi hemen 
galismaya davet edebilecegi gibi maznunun mah
kemeye sevkini ertesi gtine de birakabilir. 

§u kadar ki, C. miiddeiumumisi tarafmdan 
dorduncii maddede yazili sebepten dolayi maz
nunun mahkemeye sevki ertesi giine birakilmis 
ise yukanki fikrada yazili sebeple de olsa maz
nunun mahkemeye sevki ikinci bir taahhura 
ugratilamaz. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Vazifeli mahkeme, 0. miiddei
umumisi tarafindan sevkedilir edilmez baska is-
lere tercih ederek maznunun durusmasma bas-
lar. Durusmanin mahkemece bir celsede bitiril-
mesi lazimdir. §u kadar ki; kanuni zaruretler 
dolayisile isin bir celsede karara baglanmasi 
miimkun olmazsa durusma bu imkansizligi do-
guran noksanlarm en cabuk vasrtalarla ikmali 
igin lazimgelen miiddet gbz oniinde tutularak 
ona gore baska bir giine tehir edilebilir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Maznun ve C. miiddeiumumi
si sucun bu kanunun siimuliine girmedigini 
mahkemede iddia edebilir. Mahkeme gerek re-
sen ve gerek bu iddialar iizerine sugun bu ka

nunun siimuliine girmedigine karar verirse du-
rusmaya umumi hiikiimler dairesinde devam 
eder. 

Ancak bu suretle durusmanin devamma ka
nuni sebepler dolayisile imkan olmayan haller-
de evrakm C. miiddeiumumiligine geri verilme-
sine karar verir. 

iddialarmm reddine dair olan mahkeme ka-
rarmi taraflar ancak esas hakkmdaki kararla 
birlikte temyiz edebilirler. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 11 — Durusma bir celsede netice-
lenemeyip te baska giine birakilacaksa C .miid
deiumumisi tarafindan hakkmda tevkif miizek
keresi verilmis olan maznunun kefaletle veya 
kefaletsiz tahliyesine mahkemece karar verile-
bilir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 12 — Maznunun istegi iizerine mah
keme miidafaasmi hazirlamak igin en gok iig 
giinluk miihlet verir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Bir ay ve daha ziyade hiirri-
yeti baglayici bir ceza ile mahkum edilen suglu-
yu mevkuf degilse mahkeme tevkife mecburdur. 
Ancak mahkeme karannda mahkumun kefalet
le tahliye edilmesine de karar verebilir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Bu kanuna gore verilecek 
tevkif kararlarma itiraz edilemez. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Ceza islerini goren asliye 
mahkemesi her hangi bir sebeple calisamadigi 
hallerde meshud sue hakkmdaki durusmayi ora-
nm asliye hukuk islerine bakan mahkeme g'6-
riir. 

Sulh mahkemelerinin gbrecegi meshud suc-
larm muhakemesi sulh hakimi bulunmadigi za-
man asliye mahkemesinde goriilebilecegi gibi 
asliye mahkemesinin galismadigr zamanlarda bu 
mahkemeye aid isler sulh hakimi tarafmdan da 
gbriilebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Bu kanun hiikiimleri 1 eylul 
1936 tarihinde yiiriimege baslar. 

ADLlYE ENCtJMENl M. M. SALAH YAR-
GI (Kocaeli) — Enciimen eylul aymi, birinci 
tesrin olarak degistirmistir. Bu tashihi kita-
bete soyledik. Bu suretle kabuliinii rica ediyo-
ruz. 
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BALKAN — Maddeyi bu sureties kabul eden-

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdjir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edeiiler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

9 — Ceza muhakemeleri usulil kanununun 
bazi maddelervnin degi§tirilmesi hakkinda ka
nun Idyihasile ceza muhakemeleri usulil kanu
nunun 305 nci maddesinin tefsirine dair Bas,ve-
kdlet tezkertsi ve Adliye inciimari mazhatasi 
(1/346, 3/175) | 1 | 

BASKAN — Bu kanun hakkinda teklif edi-
len miistaceliyet karari kabul edilmisti. Bu ka-
nunu da miistacelen miizakere edecegiz. 

Heyeti umumiyesi hakkinda soz isteyen var 
mi? Maddelere ge§ilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

1412 sayili ceza muhakemeleri usulii kanununun 
bazi maddelerini degistiren kanun 

MADDE 1 — Ceza muhakemeleri usulii ka
nununun (116) maddesi a§agida yazili §ekilde 
degigtirilerek numaralari kar§ismda yazili mad-
delerin yerine ikame olunmu§ur : 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Dava nakli 
Madde 14 — Salahiyetli hakim yeya mahke

me hukuki veya fili sebepler dolayisjile kaza va-
zifesini if a edemeyecek halde buliinan, yahut 
tahkikatin orada icrasi ammenin emniyeti igin 
tehlikeli olursa yiiksek vazifeli mahkeme dava-
nin ba§ka yerde bulunan ayni derecede bir mah-
kemeye nakline karar verir. 

Amme emniyeti icin dava naklini istemek 
Adliye vekiline aittir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmigtir. 

Salahiyetsizlik iddiasmm zamani 
Madde 15 — Maznunun, salahiyetsizlik iddi-

asmi ilk tahkikatin bitmesinden evvel bildirmesi 
§arttir. Ilk tahkikat yapilmami§ ise maznunun 
bu iddiayi duru§manm ba§langicmda iddiana-
menin okunmasmdan evvel bildirmesi lazimdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmigtir. 

Salahiyetsizlik kararmm verijmesi 
Madde 17 — Maznunun talebi iizerine verile-

cek salahiyetsizlik karari ancak son tahkikatin 

[1] 220 say ill basmayazi zaptin sonundadir. 

agilmasma dair olan kararm veya iddianame-
nin okunmsmdan evvel verilir. Bundan sonra 
Cumhuriyet muddeiumumisi artik salahiyetsiz
lik iddiasinda bulunmayacagi gibi mahkeme da-
hi resen karar veremez. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Salahiyette sebebi ihtilaf 
Madde 18 — Salahiyetli mahkeme ve sorgu 

hakimi dahil oldugn halde ba§ka ba§ka mahke
me veya sorgu hakimlerince salahiyetsizlik ka
rari verilmi§ olup ta bu kararlar aleyhine ka
nun yollarma muracaat imkani kalmami§ ise da-
vaya bakmasi icap eden mahkeme veya sorgu 
hakimini mii§terek yiiksek vazifeli mahkeme 
tayin eder. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Salahiyetli olmayan mahkemenin tahkikati 
Madde 19 — Salahiyetli olmayan mahkeme 

ve sorgu hakimince yapilan tahkikat i§leri mii-
cerret salahiyetsizlikten dolayi hukiimsuz sa-
yilmazr 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Gecikmesinde zarar umulan tahkikat 
Madde 20 — Bir mahkeme ve sorg-u hakimi 

salahiyetli olmasa bile gecikmesinde zarar umu
lan hallerde kendi kazasi dairesinde lazimge-
len tahkikat i§lerini yapar. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Bitarafligini §iipheye du§urecek sebeplerden 
dolayi hakimin ret talebinin zamani 

Madde 24 — Bitarafligmi siipheye dusii-
recek sebeplerden dolayi bir hakimin reddi as-
liye mahkemesinde son tahkikatin acilmasma 
dair olan karar veya iddianame ve Temyiz 
mahkemesinde duru§mali i§lerde raportor aza 
tarafindan yazilmis, olan rapor okununcaya ve 
durusmasiz i§lerde Temyiz tetkikati baglaym-
caya kadar istenebilir. 

Sonradan hadis olan sebeplerden dolayi 
durupaa bitinceye kadar da hakimin reddi is
tenebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmigtir. 

Hakimin reddi talebine karar verecek mahkeme 
Madde 26 — Hakimin reddi talebine men-

sup oldugu mahkemece karar verilir. Ancak 
reddolunan hakimin miizakereye igtirak ede-
memesinden mahkeme te§ekkiil edemezse bu 
hususta karar verilmesi reddolunan hakim 
asliye mahkemesine mensup ise bu mahkemenin 
kazasi dairesinde bulundugn agir ceza iglerini 
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goren mahkemeye ve reddolunan hakim agir 
ceza iglerini goren mahkemeye mensup ise en 
yakm agir ceza mahkemesine aittir. 

Ret talebi sulh veya sorgu hakimi aleyhin-
de olursa mensup oldugu asliye mahkemesi ve 
tek hakim aleyhine ise kazasi dairesinde bu-
lundugu agir ceza mahkemesi karar verir. 
Reddolunan hakim ret talebinin hakli oldugu-
nu tasdik ederse ret hakkmda bir karar veril-
mez. Hakimin reddi talebine esas olan sebep-
lerin varit olmamasmdan dolayi talebin reddi-
ne karar veren merci 10 liradan 200 liraya ka-
dar hafif para cezasma da hiikmeder. Ret 
talebine esas olan sebebin aksi sabit oldugu 
hallerde hiikmolunacak ceza elli liradan a§agi 
olmaz. 

Hiikmedilen para cezalan hakim tarafin-
dan istenebilecek hukuki veya cezai takiplere 
veya Cumhuriyet muddeiumumileri tarafmdan 
agilabilecek hukuku amme davasma mani de-
gildir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Madde 29 — Bir hakim, reddini mucip se-
bepleri bildirir ise ret talebi uzerine karar vere-
cek merci davayi ba§ka hakime tevdi veya ba§-
ka mahkemeye nakleder. 

Bazi nailer bir hakimin hakimlik vazifesini 
ifadan memnuiyeti zannini uyandinrsa esas da
vayi tetkik eden merci bu bapta resen de karar 
verebilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

Muddeiumumiye verilmesi icap edip etmeyen 
kararlar ve tebligat ile kararlarm ifa ve infazi 

Madde 34 — Teblig veya infaz edilecek ka
rarlar Ciimhuriyet muddeiumumisine verilir 
miiddeiumumi teblig veya infaz ie,in icap eden 
tedbirleri alir. 

Mahkemelerin dahili muamelelerine veya 
muhakeme celselerinin inzibatina dair kararlar 
hakkmda bu hukiim cari degildir. 

Sorgu hakimi ve sulh hakimi her nevi tebli-
gati ve karar ve ceza kararnamelerini dogrudan 
dogruya ifa ve infaz edebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Hafta veya ayla tayin edilen mehiller 
Madde 40 — Mehil, hafta veya ay olarak 

tayin edilmi§se cereyana bagladigi gun, son haf-
tada isim, ve son ayda sayi itibarile tekabiil 
eden giiniin tatil saatinde ve §ayet ay sonunda 
ba§layip ta nihayet buldugu ayda sayi itibarile 
mukabil giin yoksa aym son giiniinde biter. 

Son giin pazara veya her hangi bir tatile te-
saduf ederse mehil; tatilin ertesi giinu biter. 

Kendisine mehil verilen kimsenin ikametga-
hi muamele yapacagi mahalden uzaksa hukuk 
muhakeme usulii kanununun 164 ncii maddesi 
hukmii tatbik olunur. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Sahitlerin celbi 
Madde 45 — Sahitler celpname ile davet 

olunur. Davete icabet etmemenin kanuni netice-
leri de celpnamede gosterilir. 

Acele olan mevkuflu i§lerde mahkeme ve 
sorgu hakimleri celpname teblig ettirmeksizin 
mahkemenin kuruldugu merkez di§mda bulu-
nan §ahitler igin ihzar miizekkeresi verebilir-
ler. Su kadar ki, bir miizekkere ile ihzar edilen-
lere mahkeme ve sorgu hakimlerince celpname 
ile gelen §ahitler hakkmdaki muamele tatbik 
olunur. 

Celpname, fili hizmette bulunan askerlere 
bulunduklari yerlerdeki askeri makamlar vasi-
tasile teblig olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Davete icabet etmeyen sahitler 
Madde 46 — Usulii dairesinde davet olu-

nupta gelmeyen sahitler bu hareketlerinin 
sebebiyet verdigi masraflarla beraber yirmi 
liraya kadar hafif para cezasma mahkum 
edilirler. Para cezasi tahsil olunamazsa usuliine 
gore hapse gevrilir. Bu takdirde sahid ihzar mii
zekkeresi ile zorla getirilebilir. 

Ihzar miizekkeresi verilmeyipte yeniden 
celpname ile davet edilir ve yine gelmezse ev-
velce hiikmolunan cezadan baska ayni su-
rette yine bir ceza hukmolunabilir. 

§ahidin gelmemesini mazur gdsterecek kafi 
sebepler bulunursa ceza ve masraflar hiikmii-
ne mahal olmadigi gibi mahkumiyetten sonra 
dahi mazeretinin kafi sebeplere miistenid ol
dugu anlasilirsa aleyhine alman biitiin ted-
birler kaldirilir. 

Yukariki fikralar hiikiimlerinin tatbikina 
istinabe olunan hakim ve naipler ve ilk tah-
kikat esnasmda sorgu hakimi ve sulh hakim
leri dahi salahiyetlidir. 

Fili hizmette bulunan askerler hakkmdaki 
ihzar muzakeresi askeri makamlar vasitasile 
infaz olunur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Hazirlik tahkikatmda sahitlerin yemini 
Madde 59 — Hazirlik tahkikati sirasmda sa-

hitlere yemin verilemez. Ancak meshud SUQ-
larla tehirinde zarar umulan hallerde Ciimhu
riyet muddeiumumileri ile sulh ve sorgu hakim
leri sahitlere yemin verebilirler. 

Cumhuriyet muddeiumumisi'nin iddianame-
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shun tanzimine esas olan bir vakiaya dair ha-
Mkate uygun Mr sahadet elde etmek igin yemin 
verilmesinde zaruret gbriilen hallerde de yukari-
ki fikra hiikmii tatbik olunabilir. 

Yeminin sebebi zabit varakasma yazilir. 
BA§KAN — Maddeyi kabul ed^nler . . . Et-

meyenler . . . Kabul edilmistir. 

§>ahitlikten ve yeminden sebepsi^ gekinme 
Madde 63 — Kanuni Mr sebeb olmaksizm 

sahitlikten veya yemin etmekten gekinen §atat, 
bundan miitevellit masraflara ve 46 nci mad
de mucibince para cezasma mahkum olur. Para 
cezasi infaz olunamazsa usuliine gore hapse gev-
rilir. 

Bundan baska saMtlige veya yemine cebir 
igin; dinlenecegi dava hakkmda ihiikiim veri-
linceye kadar ve her halde alti ayi gegme-
mek iizere sahit hapsolunabilir. 

Kabahat davalannda bu miiddet alti haf-
tayi gegemez. 

Bu tedbirleri ittihaza, istinabe olunan hakim 
ve naipler ve ilk tahkikat sirasmda sorgu hakimi 
ve sulh hakimleri dahi salahiyetlidir. 

Bir davanm goriildiigii srrada bu tedbirler 
ittihaz ve tatbik olunduktan sonrao dava veya 
ayni ise aid diger bir davada tekr^tr edilmez. 

Madde 66 — Ehli hibrenin intihabi ve ade-
dinin tayini hakime aittir. 

Hazirlik tahkikatmda tehirinde mazarrat 
bulunan yerlerde Ciimhuriyet miiddeiumumisi 
de bu hakki haizdir. 

Muayyen hususlarda hakkmda rey ve muta-
lealarmi beyan ile tavzif edilmig resmi ehli hib-
re mevcut ise hususi sebepler olmq,dikga ba§ka-
si tayin edilemez. 

Hazirlik tahkikatmda muayenejeri icap eden 
kimselerin muayeneleri, Ciimhuriyet miiddeiu-
mumilerinin talebile yapilrr. 

BA§KAN — Maddeyi kabul e^enler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Maznunun §uurunun tetkiki 
Madde 74 — Maznunun §uurunu tetkikte 

ehli hibrenin teklifi iizerine Ciimjhuriyet miid
deiumumisi ve mudafii dinlendik^en sonra res-
mi bir muessesede gbz altma ali^imasma, ha
zirlik veya ilk tahkikat sirasmdji sorgu haki
mi ve davaya duru§ma sirasmda mahkeme ta-
rafindan karar verilebilir. 

Maznunun mudafii yoksa muzajheret zimnm-
da resen kendisine bir miidafi tayin edilebilir. 

Maznun, bu baptaki kararnjame aleyhine 
acele itiraz yoluna miiracaat edelbilir. Bu iti-
raz, kararm icrasmi tehir eder.. 

Resmi muessesede goz altmda ajlikoyma miid-
deti alti haftayi gegemez. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Tevkif miizekkeresinin geri almmasi 
Madde 110 — Tevkif edilen maznun, hak-

kindaki tevkif miizekkeresinin geri almmasmi 
veya 117 nci madde hiikmune gore muamele ya-
pilmasmi sorgu hakiminden isteyebilir. 

Bu talep, sorgu hakimi tarafmdan tetkik 
edilerek neticesi tahkikat zabitnamesine yazi
lir ve maznuna teblig olunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Tevkif kararma maznunun itirazi 
Madde 111 — Yukanki madde hiikmune da-

yanarak bir talepte bulunmus, olan maznunun 
bu talebi reddolunmussa buna dair kararm ken
disine tebligi iizerine bu karara itiraz edebilir. 

BASK AN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Mevkufiyetin devamma liizum olup olmadi-
ginin tetkiki 

Madde 112 — Maznun, tevkifhanede bulun-
dugu miiddetge muayyen mehiller iginde sorgu 
hakimi mevkufiyet halinin devamma liizum 
olup olmadigmi resen tetkik eder. Bu tetkik 
tevkif tarihinden itibaren otuz gun hitamin-
da derhal yapilmak lazimdir. 

Bu tetkik neticesinde sorgu hakimi maznu-
nu serbest brrakmadigi takdirde bu hususta 
yeni bastan ne zaman tetkikat yapilacagmi da 
kararla§tinr. Bundan sonra vaki olacak tet-
kikler ii§ haftadan eksik ve iki aydan fazla ol-
mayan mehiller iginde icra edilmek lazimdir. 

Mevkufiyet halinin tetkiki yukanki fikra-
larda gosterilen mehiller iginde maznun tara
fmdan da istenebilir. 

Maznun muayyen mehil iginde tevkif kara
rma veya tahliye talebinin reddine dair olan 
karara itiraz ettigi veya son tahkikatm ac.il-
masi kararile birlikte mevkuf olarak mahkeme-
ye sevkine de karar verildigi hallerde maznu
nun mevkufiyet halinin idamesine dair olan 
kararm kendisine tefhim veya tebligile bera-
ber mehil yeniden i§lemege ba§lar. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Kefalet parasmm irad kaydi ve acele itiraz 
Madde 122 — Maznun, tahkikatta hazrr bu-

lunmaz veya hurriyeti baglayici bir ceza ile 
mahkum olup ta bu cezanm infazmdan kagarsa 
kefalet karsiligi Hazineye irad kaydolunur. Bu 
hususa karar verilmezden ewel maznuna kefa
let etmis olanlar izahat vermege davet olunur. 
Bu karar aleyhine ancak acele itiraz yoluna mii
racaat olunabilir. 

Bu itiraz iizerine bir karar verilmeden ewel 
sifahi olarak iddialarmi izah ve tesbit edilen va-
kialari miinakasa etmek iizere alakadarlara ve 
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Cfiimhuriyet miiddeiumumisine miisade olunur. 

Kefalet karsiligmm Hazineye irad kaydine 
dair olan karar feshi kabil oldugu miiddet igin-
de maznuna kefalet etmis olanlar hakkmda mu-
vakkaten icra olunabilir. 

Itiraz miiddetinin gegmesile bu karar hukuk 
mahkemelerinden verilen ve katilesen kararlar 
hiikmiinde olur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Tevkif ve saliverme kararlarmi vermek 
salahiyeti 

Madde 124 — Tevkif ve kefaletle saliverme 
hakkmdaki kararlar salahiyetli hakim tarafm-
dan verilir. 

Sorgu hakimi ilk tahkikat esnasmda tevkif 
miizekkeresi vermege ve Ciimhuriyet muddeiu-
mumisinin muvafakatile bu miizekkereyi geri 
almaga ve yine Ciimhuriyet miiddeiumumisinin 
muvafakatile maznunun kefaletle salrverilmesi-
ne salahiyetlidir. 

Ciimhuriyet miiddeiumumisinin tevkif tale-
bine karsi maznunun mevkuf olmayarak tahki-
katmm icrasma ve tevkif ve tevkifin istirdadma 
ve kefaletle salivermege ve muhakemenin me-
nine dair sorgu hakimi tarafmdan verilecek ka
rarlar mensub oldugu asliye mahkemesi reisi 
veya hakiminin tasdikile tekemmul eder . 

Ciimhuriyet muddeiumumisi salahiyetli olan 
merciden maznunun tevkifini isteyebilir. Bu 
merci red veya kabul hakkmda bir karar ver
mege mecburdur. 

Son tahkikatm acilmasma karar verildikten 
veya Ciimhuriyet muddeiumumisi tarafmdan id-
dianame ile is mahkemeye intikal ettikten sonra 
mahkeme reisi dahi acele hallerde ayni salahi
yeti haizdir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir 

Tevkif miizekkeresinin geri almmasi talebi, 
Ciimhuriyet miiddeiumumisinin maznunu 

salivermesi 
Madde 126 — Ciimhuriyet miiddeiumumisi 

hukuku amme davasmi acmadigi veya maznu
nun mevkufiyetinin devamma liizum gbrmedigi 
takdirde tevkif miizekkeresi hiikiimsiiz kalrr. 
Bu hallerde Ciimhuriyet muddeiumumisi maz
nunu hemen salrverir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Meshud ciiriimde yakalama, meshud sue. 
Madde 127 — Meshud ciiriim sirasmda rast-

lanan veya meshud ciiriimden dolayi takib olu-
nan sahsm firari umulur veya hemen hiiviyetini 
tayin mumkiin olmazsa tevkif miizekkeresi ol-
maksizm dahi o sahsi her kes muvakkaten ya-

kalayabilir. Ciimhuriyet muddeiumumisi veya 
derhal amirlerine muracaat imkani olmayan hal
lerde zabrta memurlan tevkif miizekkeresi ke-
silmesini mustelzim ve ayni zamanda tehirinde 
mazarrat umulan hususlarda maznunu muvak
katen yakalayabilirler. 

Takibi sikayete bagli olup kiiciiklere yahut 
beden veya akil hastahgi yahut maluliyet do-
layisile kendisini idareden aciz bulunanlara kar
si islenen meshud ciiriimlerde maznunun yaka-
ianmasi sikayete bagli degildir. 

Islenmekte olan sug, meshud suctur. 
Heniiz islenmis olan sue ile sugun islenme-

sinden hemen sonra zabitaya, suctan zarar go-
ren sahis yahut baskalari tarafmdan takib edi-
lerek veya sugun pek az evvel isledigini goste-
ren esya veya izlerle yakalanan kimsenin isle-
digi sug ta meshud sug sayilir. 

ADLlYE ENCUMENi M .M. SALAH YAR-
GI (Kocaeli) — Bir tashih olacak; Son ciimle-
nin sondan dbrdiincii satirmda (Zabitaya) ya-
zilmistir, (Zabrta veya) olacaktrr. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

Yakalanan kimsenin sorguya gekilmesi 
Madde 128 — Yakalanan sahis birakilmazsa 

liizumsuz veya muhik olmayan bir gecikmeye 
meydan vermeyecek surette sulh hakimi huzu-
runa sevkolunur. Hakim tarafmdan da niha-
yet ertesi giinii sorguya gekilir. 

Sulh hakimi yakalanmayi icab ettirir bir hal 
gormez ve yakalama sebepleri ortadan kalkmis 
bulunursa yakalanan sahsm birakilmasmi em-
reder. 

Aksi halde verecegi tevkif miizekkeresi hak
kmda 126 nci madde hiikmii cari olur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Yakalanan kimsenin mahkeme veya sorgu 
hakimine gbtiiriilmesi 

Madde 129 — Yakalanan s,ahis aleyhine ev-
velce hukuku amme davasi agilmi§ ise, bu §a-
his hemen veya once sulh hakiminin huzuruna 
gbtiiriilmemisse bu hakimin kararnamesi ile sa
lahiyetli mahkeme veya sorgu hakimine gbtii-
riiliir. 

Mahkeme veya sorgu hakimi o sahsm geti-
rildiginin nihayet ertesi giinii ya birakilmasma 
veya tevkifine karar verir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Hukuku amme davasmi agmak vazifesi 
Madde 148 — Hukuku amme davasmi ag

mak vazifesi Ciimhuriyet muddeiumumisinindir. 
Kanunda hilafi yazili olmayan hallerde Ciim-
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huriyet miiddeiumumisi ceza takibini istilzam 
edebilecek hususlarda kafi emmareler teskil 
edecek vakialar mevcud ise hukuku amme da-
vasmi agmakla miikelleftir. 

Hukuku amme davasi agmak igin Adliye ve-
kili Cumhuriyet miiddeiumumisine emir verebi-
lir. 

Valiler de hukuku amme davasi agilmasmi 
kencQ vilayetleri dahilindeki Ciimhurjiyet mud-
dei umumilerinden isteyebilirler. Cumhuriyet 
miiddeiumumileri, mucip sebepler gbstererek bu 
talebi kabul etmezse valinin miiracaati iizerine 
Adliye vekili yukariki fikrada yazili salahiyeti 
kullanmak lazrmgelip gelmeyecegini takdir eder 
ve icabmi yapar. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Yeni bir sugtan dolayi takibatm tatili ve 
yeniden baslanabilmesi 

Madde 149 — Maznuna takibat neticesinde 
verilecek cezanm maznunun diger bir sugundan 
dolayi katilesmis bir hiikumle mahkum oldugu 
veya diger bir sugtan dolayi gorecegi cezaya bir 
tesiri yoksa hukuku amme davasmm ikamesin-
den sarfmazar olunabilir. 

Hukuku amme davasi evvelce agilmissa 
Cumhuriyet miiddeiumumisinin talebi ile sorgu 
hakimi davanm muvakkaten tatiline karar vere-
bilir. 

Tatil karari, ewelce katilesen mahkumiyet-
ten dolayi verilmis ve bu ceza sakit olup ta 
aradan miirurii zaman miiddeti gegmemis ise ta-
kibata yeniden baslanabilir. 

Muamele, islenen bir sugtgan dolayi verile
cek ceza nazari itibare almarak muvakkaten ta
til edilmis ve bu arada miirurii zaman \ da husul 
bulmamis ise bu hiikum katilestigi tarihten iig 
ay iginde tekrar takibata baslanabilir. 

Muvakkaten tatil halinde takibatm tekrar 
agilmasi yeni bir karara baglidrr. 

BALKAN" — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Hukuku amme davasmi agmak vazifesi 
Madde 154 — Ciimhuriyet muddeiumumisi 

yukaridaki maddede yazili neticelere varmak 
igin biitiin memurlardan her tiirlii maljiimati is-
teyebUir. Gerek dogrudan dogruya [ve gerek 
zabita makam ve memurlari vasitaisile her 
tiirlii takibati yapabilir. Biitiin l zabita 
makam ve memurlari Cumhuriyet miid-
deiumumiliginin adliyeye miiteallik islerde emir-
lerini ifa ile miikelleftirler. Bu emirler miihim 
ve miistacel hususlarda umum zabrta miakam ve 
memurlarma sifahi ve bunlardan gayri hallerde 
zabita amirlerine yazili olarak verilir, §ifahi 
emir verildigi hallerde Cumhuriyet muddeiumu
misi miistaceliyetten ve vermis oldugu | emirden 
zabita amirini de haberdar eder. 
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Kanun tarafmdan kendilerine verilen veya 

kanun dairesinde kendilerinden istenen adliyeye 
miiteallik vazife veya islerde suiistimal veya-
hud ihmal ve terahileri goriilen Devlet memur-
larile Cumhuriyet muddeiumumiliginin sifahi 
veya yazili talep ve emirlerini yapmakta suiis
timal veya terahileri goriilen zabita amir ve me
murlari hakkmda miiddeiumumilikge dogrudan 
dogruya takibatta bulunulur. 

Ancak zabrta amirleri hakkmda hakimlerin 
vazifelerinden dolayi tabi olduklan muhakeme 
usulii tatbik olunur. 

Vali, kaymakam ve nahiye miidiirleri hakkm
da memurin muhakemati kanunu hiikmii caridir. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Tahkikatm adli vazifeleri resen yapilmasi 
Madde 158 — Meshud suglarla tehirinde za-

rar umulan hallerde sulh hakimi liizum goriilen 
biitiin tahkik muamelelerini resen yapmak sala-
hiyetini haizdir. 

Cumhuriyet miiddeiumumilerile sorgu hakim-
leri de tevMften baska yukanda yazili muame-
leleri yapabilirler. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Maznun lehindeki delillerin toplanmasi 
Madde 159 — Maznunun, sorgu hakimi ve

ya sulh hakimi tarafmdan sorgusu sirasinda 
masumiyetini izhar igin bazi deliller gbsterir 
ve sorgu veya sulh hakimi, bu delilleri varit 
goriir ve bunlarm ziyamdan korkar veya bu de
liller maznunun serbest birakilmasmi istilzam 
edecak mahiyetto bulunursa onlan toplar. 

I*fayet bu delillerin ba§ka bir mahkemenin 
kazasi dairesinde toplanmasi icap ediyorsa bu 
muamelelerin icrasi o yer sorgu veya sulh ha-
kiminden istenebilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Hazirlik tahkikatinda sorgu ve sulh hakimle-
rile Cumhuriyet miiddeiumumisinin tabi ol

duklan hiikiimler 
Madde 161 — Sorgu veya sulh hakimi ta

rafmdan icra olunan tahkikat i§lerinin resmen 
tesbit ve tevsiki ve kendilerine bir zabrt ka-
tibinin refakat etmesi hususlan ilk tahkikat 
igin meri hiikiimlere ve kaidelere gore yapilir. 

Bu madde hiikmii me§hut suglarla tehirin
de zarar umulan hallerde Cumhuriyet muddei
umumisi tarafmdan da tatbik olunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

Hukuku amme davasmm agilmasi suretleri 
Madde 163 — Yapilan hazirlik tahkikati hu

kuku amme davasmm agilmasmi hakli gos. 
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termege kafi ise Cumhuriyet muddeiumumisi 
bu davayi, ya ilk tahkikatm agilmasi hakkm-
da sorgu hakiminc bir talepname veya mah-
kemeye bir iddianame vermek suretile agar. 

Aksi halde Cumhuriyet muddeiumumisi ta-
kibata mahal olmadigrna karar verir ve bu 
kararmdan; evvelce sorguya cekilmi§ olur ve
ya hakkmda bir tevkif miizekkeresi verilmi§ 
bulunursa maznuna da haber verir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

ttirazm tetkiki ve tahkikatm tevsii 
Madde 166 — Agir ceza reisi talep ederse 

Cumhuriyet muddeiumumisi o zamana kadar 
yaptigi biitiin muameleleri havi evraki kendi-
sine gonderir. 

Reis bir diyecegi varsa bildirilmesi igin bir 
miiddet tayin ederek istidayi maznuna teblig 
edebilir. 

Reis, kararmi vermek i<jin tahkikatm tev-
siine liizum goriir ise bu hususun tasrihile be-
raber icrasma mahalli sorgu hakimi veya sulh 
hakimini memur edebilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Ilk tahkikatm mecburi oldugu haller 
Madde 171 — Agir ceza i§lerinde ilk tah-

kikat mecburidir. Diger is,lerde Cumhuriyet 
muddeiumumisi tarafmdan istenirse ilk tah-
kikat yapilir. 

trtibat dolayisile yiiksek vazifeli mahkeme-
ye ait davalarla birlestirilmsei hali miistesna 
olmak iizere sulh mahkemelerinin gorecegi is-
lerde ilk tahkikat yapilmaz. Sug me§hut ola-
rak i§lenmis veya tehirinde zarar umulan hal-
lerden bulunmus, olmak dolayisile hazirkk 
tahkikati 158 nci maddeye gore yapilmi§ ise 
ilk tahkikat, hazirlik tahkikatmin noksanmin 
ikmal suretile icra olunur. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Talepnamenin reddi 
Madde 173 — Bu talepname, mahkemenin 

salahiyetli bulunmamasi, hukuku amme da-
vasmm kabule §ayan olmamasi veya i§in ilk 
tahkikata tabi mevattan bulunmamasi yahut 
sucun cezayi miistelzim olmamasi sebeplerin-
den birine miistenit olarak reddolunabilir. Red 
karan sorgu hakimi tarafmdan verilir. Ka
rar verilmezden evvel maznun dinlenebilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Ilk tahkikatm agilmasma maznunun muhalefeti 
Madde 174 — Cumhuriyet muddeiumumili-

ginin talepnamesi uzerine sorgu hakimi tara
fmdan ilk tahkikatm agilmasina dair ittihaz 

olunupta 185 nci maddeye gore bildirilecek 
olan karara maznun bundan evvelki madde-
nin 1 nci fikrasmda yazili sebeplerden birine 
istinat ile muhalefet edebilir. Bu muhalefetin 
yerinde olup olmadigrna Asliye mahkemesi re
isi veya hakimi karar verir. Bu karar katidir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmis,tir. 

Sorgu hakiminn red kararma acele itiraz 
Madde 175 — Maznun, 173 ncii maddenin 

ikinci ve 174 ncii maddenin birinci fikrasmda 
yazili hallerde salahiyetsizlik hakkmdaki tale-
bini reddeden sorgu hakiminin karan aleyhine 
acele itiraz yoluna miiracaat edebilir. 

Diger hallerde maznun tarafmdan derme-
yan edilen muhalefetlerin reddini vevahut ilk 
tahkikatm agilmasmi mutazammin olan sorgu 
hakiminin karan aleyhine hie bir kanun yoluna 
miiracaat olunamaz. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyener... 
Kabul edilmistir. 

Madde 176 — Ilk tahkikatm agilmasi hak
kmda Cumhuriyet muddeiumumisi tarafmdan 
dermeyan edilen talebin reddine dair olan ka
rar aleyhine Cumhuriyet muddeiumumisi ve 
delillerin toplanmasi noktasmdan maznun iti
raz edebilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler 
Kabul edilmistir. 

Ilk tahkikatm yapilmasi 
Madde 177 — Ilk tahkikat sorgu hakimi 

tarafmdan agilir ve yapilrr. 
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 

mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyener... 
Kabul edilmistir. 

Ilk tahkikatm mercileri 
Madde 178 — Ilk tahkikat. Cumhuriyet 

miiddeiumumisinin talebi uzerine Asliye mah
kemesi reisi veya hakiminin kararile bir sulh 
hakimine verilebilir. 

Sorgu hakimi, tahkikata miiteallik bazi isle-
rin icrasmi sulh hakiminden veya diger bir ma
hal sorgu hakiminden taleb edebilir. 

Sulh hakimnin sorgu hakiminin bulundugu 
yerde kaza salahiyeti varsa yukarida yazili olan 
hukiimler tatbik edilmez. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
m?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Tahkikat sirasmda miistantikm yaninda bu-
lunabilecekler 

Madde 180 — Sorgu hakimi, maznunun sor-
gusu, sahitlerin veya ehli hibrenin dinlenmesi 
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veya bir ke§if ve muayene icrasi srrasmda yanm-
da bir zabrt katibi bulundurur. Acele hallerde, 
yemin vermek sartile bir kimseyi zabrt katibi 
sifatile yanma aln*. 

BALKAN — Madde hakkinda mutalea var 
m?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmi^tir. 

Zabrt varakasi ve tanzimi 
Madde 181 — Her tahkik muamelesi bir za

brt varakasi ile tesbit olunur. Zabit varakasi, 
sorgu hakimi ile hazrr bulunan zabit katibi ta-
rafmdan imza edlir. 

Zabit varakasi muamelenin nerede ve ne 
vakit yapildigmi ve bu muameleye istirak 
eden veya bunda alakasi olan kimselerin 
isimlerini ve muhakeme usullerinin esasli me-
rasimine riayet edilip edilmediginin anlasilma-
sma miis.aid olacak izahati da ihtiva eder. 

Muamelede hazir bulunan alakadarlarca ta-s- j 
dik olunmak iizere zabit varakasmm kendile-
rine taalluk eden cihetleri okunur veya o- | 
kunmak iizere kendilerine varilir. Bu tasdik, I 
zabrt varakasma yazilarak alakasi olanlara imza j 
ettirilir. | 

Imzadan kaginilrrsa sebepleri yazilir. I 
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmistir. 

Zabrtanm miistantik emirlerini icrasi 
Madde 182 — Zabrta makam ve memurlari | 

sorgu hakimi tarafmdan emredilen tedbirleri i 
ve ara§tirmalari icra ile mukelleftir. ! 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme- I 
yenler... Kabul edilmistir. 

Miistantik kendiliginden yapacagi tahkik 
isleri I 

Madde 184 — Ilk tahkikat srrasmda bu I 
tahkikatm talepnamede zikredilmemis olan bir 
sahis veya su§a tesmili iktiza ederse sorgu ha
kimi acele hallerde icab eden tahkik i§lerini j 
kendiliginden vapar. Bu halde dahi muteakib 
islerin icrasi Ciimhuriyet miiddeiumumisine 
jaittir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme- I 
yenler... Kabul edilmistir. 

Tahkikat gayesinin elde edilmesi 
Madde 190 — Sorgu hakimi ilk tahkikat ga- j 

yesinin elde edildigi kanaatinde bulunursa id- I 
diasmi bildirmek iizere dosyayi Ciimhuriyet 
miiddeiumumisine verir. 

Ciimhuriyet miiddeiumumisi daha bazi tah
kikat yapilmasi talebinde bulunupta sorgu ha
kimi bu talebi tervic, etmezse bu hususta bir 
karar verilmek iizere isi asliye mahkemesi reis 
veya hakimine verir. Bu suretle verilecek ka-
rarlar katidir, 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etme 
yenler... Kabul edilmistir. 

Dordiincu fasil 
Son tahkikatm agilmasi karari 

Son tahkikatm agilmasma veya tatiline yahut 
muhakemenin menine karar salahiyeti 

Madde 191 — Ilk tahkikat yapilan islerde 
son tahkikatm aQilmasma veya maznunun mu-
hakemesinin menine veyahut son tahkikatm mu-
vakkaten tatiline karar vermek salahiyeti sor
gu haiminindir. 

Ciimhuriyet miiddeiumumisi, tahkikat evra-
kmi iddiasile birlikte sorgu hakimine verir. Son 
tahkikatm agilmasmi istihdaf eden iddianm se
bepleri acikca gosterilmis bir iddianame seklin-
de olmak lazrmdir. 

BASKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Ilk tahkikatsiz hukuku amme davasmm 
agilmasi 

Madde 192 — Ciimhuriyet miiddeiumumisi 
ilk tahkikat yapilmaksizm hukuku amme dava-
smi acarsa iddianamesini dosvasile beraber da-
vayi gorecek mahkemeye verir. 

BA.SKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

Iddianamenin maznuna tebligi 
Madde 194 — Son tahkikatm acilmasma ka

rar itasi talebini mutazammm iddianamenin bir 
suretini sorgu hakimi maznuna teblig ile bera
ber bazi delillerin toplanmasmi isteyib isteme-
digini yahut son tahkikatm acjlmasma muhale-
fet edip etmedigini uq giin iginde bildirmege 
kendisini davet eder. 

Bu baptaki taleb ve muhalefetler hakkmda 
sorgu hakimi karar verir. 

Mlaznun, bu karar aleyhine ancak 173 ncii 
maddenin ilk fikrasmdaki sebeplere dayanarak 
acele itiraz edebilir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Madde kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Meselenin tenviri icjm karar ve sulh hakimi-
nin verecegi kararlar 

Madde 195 — Miiddeiumuminin veya yuka-
riki madde mucibince maznunun talebi iizerine 
veya resen sorgu hakimi meselenin daha ziyade 
aydmlatilmasi icin ilk tahkikatm genisletilme-
sine karar verebilir. 

Bu karar aleyhine itiraz olunamaz. 
BASKAN — Madde hakkmda mutalea var 

mi? Kabul edenler ... Etmeyenler Kabul edilmis
tir. 
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Son tahkikatm acjlmasi karan 

Madde 196 — tlk tahkikat neticesinde maz-
nunun cezayi mucib bir sue. isledigi zannmi ve-
recek kafi sebepler goriiliirse sorgu hakimi son 
tahkikatm aqilmasma karar verir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

Son tahkikatm acilmasma mahal olmadigi 
karan 

Madde 197 — Sorgu hakimi maznunun mu-
hakemesinin menine karar verirse bu kararm 
da fili veya hukuki sebeplerden hangisine isti-
nad ettigini gosterir. 

BASKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

Son tahkikatm muvakkaten tatili 
Madde 198 — Maznunun kaybolmasi veya 

sucu isledikten sonra bir akd hastaligma ugra-
masi sebebile son tahkikat yapilmasmm imkan-
sizligi taayyiin ederse sorgu hakimi bu tahkika
tm muvakkaten tatiline karar verir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Sorgu hakiminin iddianame ile bagh 
olmadigi 

Madde 199 — Sorgu hakimi kararlarmda 
Cumhurivet muddeiumumisinin iddianamesile 
bagh degildir. 

BASKAN" — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

Son tahkikatm agilmasi karan 
Madde 200 — Sorgu hakimi tarafmdan son 

tahkikatm acjlmasma dair verilecek kararda, 
maznuna isnad olunan sugun neden ibaret oldu-
gu ve bu sucun kanuni unsurlan ve tatbiki icap 
eden kanun maddesi ve durusmanm hangi mah-
kemede yarulacagi gosterilir. 

Sorgu hakimi maznunun tevkifine ve ewel-
ce mevkuf ise mevkufiyet halinin devamma ma
hal olup olmadigma resen karar verir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Son tahkikatm agilmasi kararma muddeiumu-
minin tebeiyeti ve maznunun daveti 

Madde 201 — Ciimhuriyet miiddeiumumili-
gince maznunun muhakemesinin meni taleb edi-
lip te sorgu hakimi son tahkikatm agilmasma 
karar verirse, Ciimhuriyet miiddeiumumisi is.i 
iddianame ile mahkemeye vermege mecburdur. 

BA§KAN — Madde hakkmda mutalea var 
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mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

Son tahkikatm agilmas* kararmda mu-
hakeme merciinin tayini 

Madde 202 — Sorgu hakimi salahiyetli her 
hangi mahkeme huzurunda son tahkikatm acil
masma karar verebilir. 

Ancak hakim davaya bakmaga Temyiz mah-
kemesinin salahiyetli oldugunu gbriirse icab 
eden muamele yapilmak ve karar verilmek uze-
re evraki Ciimhuriyet muddeiumumiligi vasrta-
sile merciine gonderir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 
Son tahkikatm acilmasi karan aleyhine itiraz 

hakki 

Madde 203 — Son tahkikatm agilmasma da
ir verilen karar aleyhine maznun tarafmdan iti
raz olunamaz. 

Muhakemenin menine veya davanm iddiana-
mede gbsterilen mahkemeden ba§ka bir mahke
meye verilmesine dair sorgu hakimi tarafmdan 
verilen karar aleyhine Ciimhuriyet miiddeiumu
misi tarafmdan acele itiraz yoluna muracaat 
edilebilir. 

BASKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

Tekrar dava agilabilmesinin §arti 
Madde 204 — Sorgu hakimi muhakemenin 

menine karar verip te bu karar katile§tikten 
sonra dava ancak yeni vakialarm veya yeni de-
lillerin meydana gikmasi halinde tekrar agila-
bilir. 

BASKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

Sulh mahkelerinde C. M. U. lerinin tanzim 
edecekleri iddianameler 

Madde 205 — Ciimhuriyet muddeiumumile-
rinin kabahat i§lerinde tanzim edecegi iddiana-
mede maznunun hiiviyetile suga uygun olan ka
nun maddesini ve esasli delilleri gostermesi ka-
fidir. 

Sulh mahkemelerinde agilacak davalara 
aid iddianameler maznuna teblig olunmaz. 

BASKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmistir. 

Son tahkikatm agilmasi kararile iddianame-
nin maznuna bildirilmesi 

Madde 208 — Son tahkikatm agilmasma 
dair olan karar ve ilk tahkikat yapilmayan i§-
lerde miiddeiumuminin iddianamesi celpname 
ile birlikte maznuna bildirilir. 

i 



t : ?5 8-6-1936 (J : i 
BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Maznunun miidafaa delillerinin toplanmasi 
talebi 

Madde 212 — Maznun, §ahit veya ehli hibre-
nin davetini yahut miidafaa delillerinin toplan-
masmi istediginde bu delillerin taalluk ettigi 
vakialari gbstermek suretile bu baptaki istida-
sini duru§ma gnunden en a§agi be§ gun evvel 
mahkeme reisine verir. 

Bu istida iizerine verilecek karar derhal 
kendisine bildirilir. 

Maznunun kabul edilen talpleri Ciimhuriyet 
miiddeiumumiligine de bildirilir. 

BASKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

Duru§ma usulii 
Madde 219 — Duru§ma, hiikme i§tirak ede-

ceklerin huzurile ara vermeksizin cereyan eder. 
Ciimhuriyet miiddeiumumisinin ve zabit katip-
lerinin bulunmalan §arttir. 

Sulh mahkemelerinde yapilan duru§malarda 
Ciimhuriyet miiddeiumumisi bulunmaz. 

BASKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

Tehir miiddeti 
Madde 222 — Tehir olunan duru§maya, za-

ruret olmadikga sekiz giinden fazla fasila veri-
lemez. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Maznunun gelmemesi 
Madde 223 — Mahkemeye gelmemis, olan 

maznun hakkinda duru§ma yapilmaz. 
Gelmemenin makbul sebepleri ispat edilmez-

se maznunun ihzari emrolunur veya hakkinda 
tevkif miizekkeresi verilir. 

BASKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

Duru§ma sirasinda maznunun mahkemeden 
uzaklasmasi 

Madde 224 — Mahkemeye gelen maznun, 
duru§manm devami miiddetince hazir bulunur, 
Savu§masmm oniine gecmek icin mahkeme re-
isi lazimgelen tedbirleri ahr ve duru§ma tehir 
olundugu miiddet<je maznunu nezaret altina 
dahi aldirabilir. 

Maznun savugur veya tehiri takip eden duru§-
maya gelmezse dava hakkinda evvelce kendisi 
sorg-uya §ekilmi§ ve artik huzuruna mahkemece 
liizum goriilmemi§ olursa dava giyabinda biti-
rilebilir. 

BASKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

Birden fazla davalarm birle§tirilmesi 
Madde 230 — Mahkeme, bakmakta oldugu 

bir kag dava arasmda irtibat goriirse bu irti-
bat iicuncii maddede gosterilen neviden olmasa 
bile birlikte tahkik ve hiikmolunmak iizere bu 
davalarm birli§tirilmesine karar verebilir. 

BASKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmi§tir. 

§ahid ve ehli hibre yoklamasi son tahkiktin agil-
masi kararmm okunmasi 

Madde 236 — Durusmaya sahitlerin ve ehli 
hibrenin yoklamasile ba§lann\ 

Bundan sonra maznunun, §ahis ve hiiviyeti 
tesbit olunur. Bunu miiteakip ilk tahkikat ya-
pilmis olan islerde son tahkikatm agilmasma 
dair olan karar ve yapilmamis olan islerde 
iddianame okutturulur ve 135 nci madde mu-
cibince maznun sorguya gekilir. 

Kararm veya iddianamenin okunmasi ve 
maznunun sorguya gekilmesi sahitler hazrr bu-
lunmaksizm yapiln*. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Muddeiumuminin, maznun ve mesul bilmalin 
iddialan ve sbzleri 

Madde 251 — Delillerin ikame ve miinaka-
sasi bittikten sonra soz davacrya ve ondan sonra 
Ciimhuriyet muddeiumumisine, sonra mesulii bil-
male ve daha sonra da hemen maznuna verilir. 

Ciimhuriyet muddeiumumisi maznuna ve 
maznun ve miidafii de Ciimhuriyet muddeiu
mumisine cevab vermek hakkim haizdirler. 

Reisin miisaadesile davaci ve mesulii bilmal 
de cevap verebilir. 
En son soz maznunundur. 

Maznun namma miidafi tarafmdan rnuda-
faada bulunsa dahi miidafaaya ilave edecek bas-
ka bir sey olup olmadigi maznuna sorulur. 

BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmi^tir. 

DuruS/manin bitmesi ve hiikmii 
Madde 253 — Durusma hiikmiin tefhimile 

biter . Hiikiim, maznunun beraatine veya mah-
kumiyetine veya durusmanrn tatiline, yahut 
davanm diismesine miitedair olur. 

Takibi sikayete bagli olan suglarda sikayet 
olunmamis veya olunupta vaktinde geri alm-
mis, yahut hukuku amme davasmm agilmasi 
mezuniyet veya karar almmasma bagli olan 
suglarda mezuniyet veya karar almmamis. 
olur. Yahut maznunun akil hastaligma tutul-
dugutahakkuk ederse mahkeme, durusmanrn 
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tatiline veya davanm diismesine karar verir. 

BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Adi hukuk meselelerinde ceza mahkemele-
rinin salahiyeti 

Madde 255 — Bir fiilin sug olup olmamasi, 
adi hukuka miiteallik bir meselenin halline 
bagli ise ceza mahkemesi bu meseleye dahi ceza 
i^lerindeki usul ve deliller igin meri kaidelere 
gore karar verir. 

Bununla beraber mahkeme, muhakemeyi ta-
lik ve hukuk davasi agilmasi igin alakadarlara 
bir mehil verebilir. 

Hukuk mahkemesinden bu bapta bir hukum 
gikmasmi da bekleyebilir. 

Ceza mahkemelerinde son tahkikat esnasmda 
sugtan zarar gorenlerle maznunlarm yaslarmda 
ceza huktimleri bakimmdan liizum goriilecek tas-
hihlerin niifus kanunundaki usule gore icrasi ce
za mahkemesine aittir. Bu bapta verilecek ka
rar esas hiikiimle birlikte temyiz olunabilir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Hiikmiin mevzuu ve sugu takdirde mahke-
menin salahiyeti 

Madde 257 — Hiikmiin mevzuu, durusmanm 
neticesine gore iddianamede gosterilen fiilden 
ibaretir. 

Fili takdirde mahkeme, son tahkikatm agil-
masi hakkmdaki karar ve iddia ve mudafaalar-
la bagli degildir. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Sugun mahiyet ve vasfmm degismesi 
Madde 258 — Maznun, sugun hukuki mahi-

yetinin degismesinden once haber verilip te mii-
dafaasmi yapabilecek bir halde bulundurulma-
dikga son tahkikatm agilmasma dair olan ka-
rarda veya hukuku amme davasmm agilmasma 
miitedair bulunan iddianamede gosterilen kanu-
ni unsurlari muhtevi sugun temas ettigi kanun 
hiikmunden basjkasile mahkiim edilemez. 

Ceza kanununda tayin edilmis, olup cezanm 
arttirilmasmi icap edecek mahiyette bulunan 
hallerin ilk defa durusma sirasmda serdedilmesi 
halinde dahi ayni hukum caridir. 

Maznun miidafaasmi layikile hazrrlayama-
digmdan bahsile kendisini son tahkikatm agil
masma dair olan kararda veya hukuku amme 
davasmm agilmasi hakkmdaki iddianamede ya-
zili sugtan ba^ka daha agir bir madde hiikmiine 
maruz birakan yahud ikinci fikrada gosterilen 
mahiyette yeni dermeyan olunan hallerin mev-
cudiyetini bildirerek itirazda bulunacak olursa 
mahkeme, maznunun talebi iizerine durusmanm 
baska giine talikme karar verir. 

Bundan baska mahkeme vaziyette hasil olan 

degisiklikler neticesinde iddia ve miidafaayi la
yikile hazirlamak igin muhakemenin talikine lii
zum goriirse gerek talep iizerine ve gerek ken-
diliginden muhakemeyi talik edebilir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmigtir. 

Duru§ma sirasmda maznunun yeni bir sugunun 
meydana gikmasi 

Madde 259 — Maznunun, son tahkikatm 
agilmasma dair olan kararda veyahut hukuku 
amme davasmm agilmasma miitedair bulunan 
iddianamede yazili sugtan ba§ka bir sug i§le-
mi§ oldugu durugma sirasmda meydana gikar-
sa Ciimhuriyet muddeiumumisinin talebi ve maz
nunun muvafakatile her ikisi birlikte hiikmo-
lunmak iizere bu sug duru§ulacak olan i§le bir-
lestirilebilir. 

Yeni sug agir ceza i§lerinden olur veya mah-
kemenin salahiyeti haricinde bulunursa bu hu
kum tatbik edilmez. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmigtir. 

Vazifesizlik karari verilmeyen hal 
Madde 262 — Mahkeme duru§mada anla§i-

lan vasif ve mahiyetini ileri siirerek davanm 
goriilmesi derecesi dun bir mahkemeye aid oldu-
gundan bahisle vazifesizlik karari veremez. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Tevkif miizekkeresini icap ettirecek hallerde 
haciz 

Madde 283 — Aleyhinde hukuku amme da
vasi agilmi§ olan gaib tevkif miizekkeresi ke-
silmesini icap ettirecek kuvvetli §iipheler altm-
da ise Tiirkiye dahilindeki mallari asliye mah
kemesi reisi veya hakimi tarafindan verilecek 
kararlarla haczolunabilir. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Haciz kararmin ilani 
Madde 284 — Haciz karari Resmi gazete ile 

ve asliye mahkemesi reisi veya hakimi tensip 
ederse diger gazetelerle de ilan olunur. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Haczin kaldinlmasi ve ilani 
Madde 286 — Konmasmi icap eden sebepler 

kalmazsa haciz kaldirilir. 
Haczin kondugu hangi gazetelerle ilan edil-

mi§se kaldinldigi da o gazetelerle ilan olunur. 
BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler , . . Kabul edilmigtir. 

Kanun yolunun tayininde hata 
Madde 293 — Kabule §ayan bir miiracaat-
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fce kariu'n yoliinun veya merciinin tayininde ya-
pilan bir hata miiracaat edenin hukukunu ihlal 
etmez. 

BASKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

Ikinci fasil 
Itiraz 

Itiraz olunabilen kararlar 
Madde 297 — Kanunda hilafi yazilmis olma-

dikga sorgu hakimi, mahkeme naibi ve isti-
nabe olunan hakimin kararlan ile asliye mah-
kemesi reis veya hakimi ve sulh hakiminin 
durusmaya taalluk etmeyen kararlari aleyhine 
itiraz olunabilir. 

§ahid, ehli hibre ve diger sahislar da ken-
dilerine miiteallik kararlar aleyhine itiraz 
edebilirler. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edil-
mistir. 

Itiraz tetkiki mercileri ve usulii 
Madde 299 — itirazi tetkik mercileri asagida 

gosterilmistir: 
1 - Sorgu hakimlerinin kararlari aleyhine ya-

pilan itirazlar: 
A - Tasdik ile tekemmiil etmeyen kararlar 

hakkmda sorgu hakiminin mensup oldugu 
asliye mahkemesi reisi veya hakimi; 

B - Tasdik ile tekemmiil eden kararlar hak
kmda sorgu hakiminin mensup oldugu agrr 
ceza islerini goren mahkeme reisi; 

C - Tasdiki yapan reis agrr ceza islerini go-
ren mahkeme reisi ise bu baptaki itirazlar en 
yakm agrr ceza islerini gbren mahkeme reisi; 
tarafmdan tetkik olunur. 

2 - Sulh hakiminin kararlarma karsi yapilan 
itirazlarm tetkiki kaza daresi dahilinde bu-
lunduklari asliye mahkemesi reis veya haki-
mine aittir. 

Sulh isleri asliye hakimi tarafmdan gorii-
luyorsa itirazm tetkiki salahiyeti agrr ceza 
islerini gbren mahkeme reisinindir. Sulh 
isleri asliye mahkemesinin aza veya aza mua-
vininden biri tarafmdan gdriiliiyorsa itirazm 
tetkikine o mahkemenin reisi salahiyetlidir. 

3 - Mahkeme naibi ve istinabe olunan hakim 
kararlari aleyhine yapilacak itirazlarm tetki
ki, mensup olduklan asliye mahkemesi reisine 
ve asliye mahkemesi reisi veya hakimi tara
fmdan verilen kararlar aleyhindeki itirazlarm 
tetkiki, kazasi dairesinde bulunduklari agrr 
ceza islerini g-bren mahkemeye ve bu mahkeme 
ile reisi tarafmdan verilen kararlar hakkmdaki 
itirazlarm tetkiki ise; yine agrr ceza islerini 
goren en yakm mahkemeye aittir. 

Karar aleyhine yapilan itiraz, karari ve-
ren makama verilecek bir istida ile veya o hu-

susta bir zabrt varakasi tutulmak iizere zabrt 
katibine yapilacak bir beyan ile olur. Zabit 
varakasi reis veya hakime tasdik ettirilir, 

Acele hallerde itiraz, tetkikati yapacak ma
kama da arzolunabilir. Kararma itiraz olunan 
makam, itirazi varid goriirse o karari diizeltir. 
Aksi takdirde derhal ve nihayet iig giin iginde 
itirazi tetkike salahiyeti olan mercie gonderir. 

BALKAN — 299 ncu maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

ttgimcu fasil 
Temyiz 

Temyizi kabil olan ve olmayan hiikumler 
Madde 305 — Ceza mahkemelerinden veri

len hiikumler temyiz olunabilir. Ancak on 
be§ sene ve ondan yukari hiirriyeti baglayici 
cazalari ile oliim cezalarma ait hiikiimleri nig 
bir harg ve masrafa tabi olmaksizm temyiz 
mahkemesince resen tetkik olunur. 

1 - Yirmi liraya kadar (Yirmi lira dahil) 
hafif para cezalarma dair olan hukiimler, 

2 - Yukari haddi elli lirayi gegmeyen hafif 
para cezasmi miistelzim suglardan dolayi veri
len beraet hiikiimleri, 

3 - Bu kanun ile sair kanunlarda kati ol-
dugu yazili bulunan hiikumler. 

Temyiz olunamaz. 
Bu suretle verilen hiikiimler tekerriire esas 

olmaz. Ancak haklannda 343 ncii madde hii
kiimleri dairesinde temyize miiracaat olunabilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Temyiz talebinin §erait ve miiddeti 
Madde 310 — Davayi temyiz talebi, hiik-

miin tefhiminden bir hafta iginde hiikmii ve-
ren mahkemeye bir istida verilmesi veya bu 
hususta zabit varakasi tutmak iizere zabrt 
katibine yapilacak bir beyanla olur, zabit va
rakasi reis veya hakime tasdik ettirilir. 

Hiikmiin tefhimi maznunun giyabmda ol-
mu§sa bu mehil tebligi tarihinden ba§lar. 

Kabahat i§lerine taalluk etmeyen hiikiimle
ri temyiz edenlerin bir hafta iginde on lira de-
po etmeleri sarttir. Bu haftanm baglangici tem
yiz istidasmin verildigi veya zabit katibine be-
yanin yapildigi giinden ba§lar. 

Tetkik neticesinde temyiz talebinin makbul 
veya hakli olup olmadigma gore bu depo olu
nan para ya geri verilir veya Hazineye irat 
kaydolunur. 

Cumhuriyet miiddeiumumileri ile fakir ol-
duklarma dair belediye veya koy idare heyet-
lerinden ilmiihaber getirenler para depo et-
mekten mustesnadir. 

Sulh mahkemelerinden verilen ve temyizi 
kabil olan kararlari, kazasi dairesinde bulun
duklari asliye veya agrr ceza mahkemeleri nez-
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dindeki Cumhuriyet miiddeiumumileri tefhim 
tarihinden bir ay iginde temyiz edebilirler. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Eski hale getirme muddeti iginde temyiz miid-
detinin cereyani 

Madde 311 — Maznun aleyhine gryaben sa-
dir olan hiikiimlerde eski hale getirme tale-
binin miiddeti iginde temyiz muddeti de ce-
reyan eder. Maznun, eski hale getirme tale-
binde bulunur ise bu talebin reddi ihtimali-
ni nazara alarak muddeti iginde istidaname 
vermek veya zabit katibine bir beyan yapmak-
la temyiz talebinde bulunmalidir. Bu halde 
temyize taalluk eyleyen i§ler eski hale getir
me talebi hakkmda karar verilinceye kadar te-
hir olunur, 

Para yatirmak s,arti, eski hale getirme ta
lebinin veya acele itiraz yoluna muracaat edil-
mis ise itirazin reddi kararma temyiz talebin
de bulunanin 33 ncii madde mucibince ittila-
indan bir hafta iginde yapilir. 

Eski hale getirme talebinde bulunmaksi-
zm temyiz yoluna gidilmis. ise bu muamele; 
eski hale getirmek talebi hakkindan vaz geg-
megi gbsterir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Temyiz istidasmm tesiri 
Madde 312 — Muddeti iginde verilen temyiz 

istidasi hiikmiin katilesmesine mani olur. 
Hukum, temyiz eden tarafa esbabi mucibe-

sile tefhim edilmemisse, temyiz olunduguna, 
mahkemenin rttilamdan bir hafta iginde teblig 
edilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmistir 

Temyiz istidasi ve ihtiva edecegi noktalar 
Madde 313 — Temyiz eden taraf hukmtin 

hangi cihetine itiraz ve neden dolayi bozulma-
smi taleb etmekte oldugunu temyiz istidasmda 
veya beyanmda ve yahut layihasmda gosterir. 

Temyiz igin istinad edilen sebeplerde muha-
keme usuliine miiteallik hukuki bir kaideye mi 
yoksa kanuni diger hiikiimlere mi, muhalefet 
edilmis olmasmdan dolayi itiraz olundugu gos-
terilir. Birinci halde kanuna muhalif olan va-
kalar izah olunur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

thtiyari temyiz layihasi 
Madde 314 — Temyiz istidasmda veya be

yanmda temyiz sebepleri gosterilmemisse tem
yiz istidasi igin muayyen olan mttddetin bitme-
sinden yahut hiikmiin esbabi mucibesi heniiz 

teblig edilmemisse tebliginden bir hafta iginde 
hiikmii temyiz olunan mahkemeye bu sebepleri 
ihtiva eden bir layiha da verilebilir. 

Layihanm verilmemesi veya istida veya be-
yanda temyiz sebeplerinin gosterilmemesi tem
yiz tetkikati yapilmasma mani degildir. 

Temyiz maznun tarafmdan yapilmis ise bu 
layihalar kendisi veya mudafiler tarafmdan im-
za edilerek verilir. 

Mudafii yoksa maznun bu hususta bir zabit 
varakasi tutulmak iizere zabit katibine yapacagi 
bir beyanla esbabi mucibesini dermeyan edebi-
lir. Bu zabit varakasi reis veya hakime tasdik 
ettirilir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Temyiz talebinin kabule sayan olmamasm
dan dolayi hiikmii veren mahkemece reddi 
Madde 315 — Temyiz talebi kanuni miidde

tin gecmesinden sonra yapilmis veya muddeti 
icinde temyiz sartlarmdan olan para depo edil-
memis ise hukmiine itiraz olunan mahkeme bir 
karar ile kabule sayan olmamasmdan dolayi 
temyiz istidasmi reddeder. 

Temyiz eden taraf red kararmin kendisine 
tebliginden itibaren bir hafta iginde temyiz 
mahkemesinden bu hususta bir karar verilmesi-
ni taleb edebilir. Bu takdirde dosya temyiz 
mahkemesine ffbnderilir. §u kadar ki, bu se-
bepten dolayi hiikmiin inf azi tehir olunmaz. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Temyiz istida ve layihasinm tebligi ve cevabi 
Madde 316 — 315 nci maddeye gore hiikmii 

veren mahkemece reddedilmeyen temyiz talebi-
ne dair istida ve varsa yalniz layihanm bir su-
reti temyiz talebinde bulunan tarafm hasmma 
teblig olunur. Hasrm tarafi bir hafta iginde ya-
zi ile cevabi verebilir. 

Temyiz eden tarafm hasmi maznun ise bu hu
susta bir zabit varakasi tutulmak iizere zabit ka
tibine yapilacak bir beyanla da cevabmi vere
bilir. Cevab layihasi verildikten veya bunun 
igin muayyen miiddet bittikten sonra dava dos-
yasi Cumhuriyet miiddeiumumisi tarafmdan 
temyiz mahkemesine verilmek iizere Cumhuri-
yet basmiiddeiumumiligine gonderilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Temyiz talebinin temyiz mahkemesince reddi 
Madde 317 — Temyiz mahkemesi temyiz is 

tidasmm veya depo parasmm yatrnlmasma mii
teallik kanuni hiikiimlere riayet edilmemis ol
dugunu goriirse temyiz talebini reddeder. Ak-
si takdirde tetkikatni yapar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et. 
meyenler... Kabul edilmistir. 
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Temyiz mahkemesince davanm e$asma hiik-

medilecek haller ve karar tashihi 
i 

Madde 322 — Hiikme esas olarajk tesbit edi-
len vakialara tatbikmda kanuna imihalefet edil-
mesinden dolayi o hiikum bozulmusf ise temyiz 
mahkemesi asagrda yazili olan hkllerde biz-
zat davanm esasina hukmeder. 

1 - Vakianm daha ziyade tenvirine hace: 
kalmaksizm beraete veya tahkikatm tatiline 
karar verilmesi iktiza ederse; 

2 - Temyiz mahkemesi Cumhuriyet basmud 
deiumumiliginin iddiasma mutabik olarak ka-
nunda, yazili cezanm en asagi der^cesini tatbik 
etmegi muvafik gbrurse; 

3 - Kanun yanlis tatbik edilmisse; 
4 - Hare, tarifesi kanunu hukiijmlerine mu-

halefet edilmisse. 
Sair hallerde temyiz mahkemesi isi yeni-

den tetkik ve hiikmolunmak ttzere hiikmii bo-
zulan mahkemeye veya o derecede diger civar 
bir mahkemeye gonderir . 

Cezayi mustelzim sue daha dun derecedeki 
bir mahkemenin vazifesi dahilindei ise Temyiz 
mahkemesi i§i o mahkemeye gonderebilir. 

Ceza dairelerinden birinin kararma karsi 
Cumhuriyet basmtiddeiumumisi, ilamm kendisine 
verildigi tarihten otuz gun icinde ceza umumi 
heyetine itiraz edebilir. 

Ceza dairelerinin veya ceza umumi heyetinin 
kararlarma kar§i tashihi karar usulii ancak 
hiikmun ve kararm zat ve mahiyetine dogru-
dan dogruya muessir olmak iizere tjemyiz istida 
veya layihasmda veya tebligname^e dermeyan 
olunan bir hususun ve bunlar hafricinde esas 
hukme muessir noksan ve hatalarijn temyizen 
nazara almmayarak meskutunanh kalmasi hal-
lerinde caridir. 

Tashihi karar istemek salahyeti Cumhuriyet: 
ba^muddeiumumisine aittir. Bu tajep iizerine 
temyiz tetkikati, asil ilami vermi^ olan daire 
veya umumi heyetce yapzlrr. Mahalli Cumhu
riyet muddeiumumileri, re&en veyaj alakaliarm 
miiracaati iizerine bas/muddeiumuiiiinin nazari 
dikkatini celp eder ve evraki gbndejrirler. Cum
huriyet muddeiumumileri alakalilaifm muracaa-
tini, tashihi karari icap ettirir mahiyette gbr-
mezlerse bu yiizden ilam hukmuntin icrasmi 
geri birakamazlar. Basmiiddeiumujni keyfiyeti 
tetkik ile tashih talebini varid gorijnuyorsa ila
mm icrasmi ve aksi takdirde icranmgeri birakil-
masm derhal mahalline bildirir ve ondan sonra 
muktazasmi yapar. Tashihi karar talebi redde-
dilirse, bir daha tashih talebind^ bulunula-
maz. 

Davaya yeniden bakacak mahkejmenin hak 
ve mecburiyetleri 

Madde 326 — Temyiz mahkemesinden veri-
len bozma kararma mahkemelerin j israr hakki 
vardir. Israr iizerine temyiz ceza umumi heye-

tinden verilen kararlara uymak mecburidir. 
Huftiim yalniz mahkum tarafmdan veya 

onun lehine Cumhuriyet muddeiumumisi veya 
291 nci maddde gosterilen kimseler tarafmdan 
temyiz edilmisse yeniden verilen htikiim ev-
velki hukumle tayin edilmis olan cezadan daha 
agir olamaz. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler 
Kabul edilmistr. 

Birinci fasil 
Muhakemenin iadesi ve yazili emir 

Mahkumun lehine muhakemenin iadesi 
sebepleri 

Madde 327 — Katilesen bir hukumle netice-
lenmis olan bir dava asagida yazili hallerde mah
kumun lehine olarak muhakemenin iadesi yoli-
le tekrar goriiliir: 

1 - Durusmada ihticac. olunan ve hiikme te-
sir eden bir vesikanm sahteligi tebeyyiin ederse, 

2 - Yemin verilerek dinlenmis olan bir sahit 
veya ehlihibrenin hiikme muessir olacak surette 
mahkum aleyhine kast veya ihmal ile hakikat 
hilafmda sahitlikte bulundugu veya rey verdigi 
anlasilirsa, 

3 - Bizzat mahkum tarafmdan sebebiyet ve-
rilmis olan kusur miistesna olmak iizere hiikme 
i^tirak etmis olan hakimlerden biri aleyhine ce
za tatbikatmi ve kanuni bir ceza ile mahkumi-
yeti istilzam edecek mahiyette olarak vazifeleri-
ni ifada kusur etmisse, 

4 - Ceza hiikmii, hukuk mahkemesinin bir 
hiikmiine mustenid olup ta bu hiikmii katilesmis 
olan diger bir hiikiim ile bozulmus ise, 

MADDE 5 — Yeni vakialar veya yeni de-
liller dermeyan edilip te bunlar yalniz basma 
veya ewelce irae edilen delillerle birlikte nazara 
almdiklari takdirde maznunun beraetini veya 
daha hafif bir cezayi havi kanun hukmiinun tat-
biki ile mahkftm olmasmi istilzam edebilecek 
mahiyette olursa, 

$u kadar ki, kabahat hiikiimleri hak
kmda ancak ewelce mahkum tarafmdan 
oerenilmemis olan veya kendi kusurile olmaya-
rak ewelce irat edilmemis bulunan vakialar ve
ya deliler dermeyan olunabilir. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — 4 ncii bentde 
ikinci satrrda (bu hiikmii) kelimesi (bu hiikiim) 
olacaktir, tertip hatasi vardir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Mahkumtin aleyhine muhakemenin iadesi se
bepleri 

Madde 330— Katilesen bir hiikiim ile ne-
ticelenmis olan bir dava asagida yazili hallerde 
maznunun veya mahkumun aleyhine olarak mu-
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hakemenin iadesi yolile tekrar gorttliir: 

1 - Durusmada maznunun veya mahkumun 
lehine ihticag oilman ve hiikme miiessir olmus 
buhman bir vesikanm sahteligi tebeyyiin ederse, 

2 - Yemin verilerek dinlenmis olan bir sahit 
ehli hibrenin hiikme miiessir olacak surette 
maznunun veya mahkum lehine kast veya ih-
mal ile hakikat hilafmda sahitlikte bulundugu 
veya rey verdigi anlasilirsa, 

3 - Hiikme istirak etmis olan hakimlerden bi-
ri aleyhine ceza tatbikatmi ve kanuni bir ceza 
ile mahkumiyeti istilzam edecek mahiyette ola-
rak vazifelerini ifa da kusur etmis ise, 

4 - Maznun beraet ettikten sonra suga miite-
allik itimada say an bir ikrarda bulunmus ise. 

BASKAN — Mutalea var mi? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

lade talebinin neleri ihtiva edecegi ve nasil 
yapilacagr 

Madde 334 — Muhakemenin iadesi talebi 
bu talebin kanuni sebeplerile siibut delillerini 
ihtiva eder. 

Maznun veya 329 ncu maddenin ikinci fik-
rasmda gosterilen kimseler muhakemenin ia
desi talebini bir istida ile yahut bu hususta bir 
zabit varakasi tutulmak iizere mahkeme katibi-
ne yapacaklan bir beyanla dermeyan edebilir. 

BASKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

Haksiz gikandan almacak para cezasi 
Madde 342 — Muhakemenin iadesi talebinde 

bulunan mahkum haksiz gikar ve talebi sui ni-
yete miistenit bulunursa yirmi be§ liradan iki 
yuz liraya kadar agir para cezasi hiikmolunur. 

BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

Yazili emir ile bozma 
Madde 343 — Hakim tarafindan ve mahke-

melerden verilen ve Temyiz mahkemesince tet-
kik edilmeksizin katile§en karar ve hiikiimler-
de kanuna muhalefet edildiginden haber alirsa 
Adliye vekili, o karar veya hiikmun bozulmasi 
icin Temyiz mahkemesine miiracaat etmesi igin 
Ciimhuriyet ba§miiddeiumuimiligine yazili emir 
verebilir. Bu emirde bozulmayi miistelzim ka
nuni sebepler gosterilir. 

Ciimhuriyet basmiiddeiumumisi tebligname-
sine yalniz bu sebepleri yazar ve dosyayi Tem
yiz mahkemesine verir. 

Temyiz mahkemesi dermeyan olunan sebep
leri varit goriirse karar ve hiikmii bozar. 

Mahkemelerden davanm esasina da §amil 
olarak verilen hukiimlerin bu suretle bozulma
si alakadar kimseler aleyhine tesir etmez. 

Bozulma, bu kimselerin lehine ise a§agida 

yazildigi gibi muamele olunur: 
1 - Varit goriilen bozma sebepleri mahkum 

olan kimsenin eezasinm tamamile kaldirilmasini 
miistelzim ise, Temyiz mahkemesi evvelce hiik-
molunan cezanm cektirilmemesini karannda ay-

j rica yazar. 
' 2 - Varit goriilen bozma sebepleri mahkum 

olan kimsenin cezasmin tamamile kaldirilmasini 
miistelzim olmayip ta hafif bir cezanm tatbikmi 
mucip ise, Temyiz mahkemesi tatbiki iktiza eden 
cezanm neden ibaret oldugunu da karannda 
gbsterir. 

Eger bozma sorgu hakimi kararlari ile da
vanm esasmi halletmeyen mahkeme kararlari 
hakkmda ise, yeniden yapilacak tetkik ve tah-
kik neticesine gore icap eden karar verilir. 
Ad. E. M. M. SALAH YARGI ( Kocaeli ) — 

Bir tashih: Maddenin 3 ncii satirmda (edildi
ginden) kelimesi (edildigini) olacaktir. 

BASKAN — Mutalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Ammenin menfaati noktasmdan C. M. U. sinin 
dava hakki 

Madde 346 — 344 ncii maddede yazili haller-
de alakadarlarm miiracaati uzerine Ciimhuri
yet miiddeiumumisinin hukuku amme davasmi 
acabilmesi ancak amme menfaatinin bulunma-
sina baglidir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler .. . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

Jjfahsi dava ikamesi 
| Madde 350 — §ahsi dava bu hususta bir za-
j bit varakasi tutulmak iizere zabit katibine ya-
| piiacak bir beyan ile veya sugun mahiyetine go-
! re sulh hakimine yahut sorgu hakimine verile-
! cek bir istida ile agilir. Beyan ve istidanin 193 

ncii maddenin birinci fikrasmda gosterilen j-sart-
lara uygun olmasi lazimdir. Istidanm iki sure-
ti aslma raptolunur. 

Beyan ve istidada taleb olunan sahsi hakkm 
neden ibaret oldugu gosterilir. 

BASKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir. 

Maznuna, mesulii bilmale ve miiddeiumumiye 
tebligat 

Madde 351 — §ahsi dava bundan evvelki 
maddede gosterilen hiikiimlere uygun olarak 
agilmis ise tayin edilecek mehil i§inde diyecek-
lerini bildirmek iizere bu beyan veya istida maz
nuna ve iste mesulii bilmal bulunupta onun hak
kmda dahi dava agilmis ise mesulii bilmale ve 
rttila hasil etmek iizere Ciimhuriyet miiddeiumu-
misine teblig edilir. 

BALKAN — Soz var mi? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edUmistir, 
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Sorgu veya sulh hakiminin verecekleri 

kararlar 
Madde 352 — Mazimn ve varsa mesulii bil-

mal cevaplarmi bildirdikten veya mehil gegtik-
ten sonra sorgu veya sulh hakimi jk durusma-
nm agrimasma veya davanm reddinJB karar ve-
rir. 

BALKAN — Madde hakkmda soz var mi? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

Davacmm kanun yollarma miiracaat hakki 
Madde 360 — §ahsi dava agmakla takib olu-

nan islerde davaci, hukuku amme dayasmm agil-
masile gbriilen islerde Cumhuriyet niiiddeiumu-
misinin miiracaat edebilecegi kanum yollarma 
gidebilir. 

330 ncu maddede gosterilen muhakemenin ia-
desi talepleri hakkmda da ayni hukiim caridir. 

294 ncu madde hukumleri, davaci tarafm-
dan yapdan miiracaatlarda da tatbik olunur. 

Temyiz veya muhakemenin iadesi talebi dar 
vaci veya avukati yahut dava vekili tarafmdan 
verilecek bir istida veya bir zabrt varakasi tu-
tulmak iizere yapilacak beyanla olut\ Bu zabrt 
varakasi reis veya hakime tasdik etiirilir. 

316 nci maddede yazili olan evrjak, hukuku 
amme davasi iizerine takib edilen usulde muay-
yen sekillere gore Cumhuriyet miiddeiumumisi-
ne verilir ve onun tarafmdan gonderilir. 

Temyiz istidasi ve varsa layihasi temyizi is-
teyen tarafm hasmma mahkeme katibi tarafm
dan teblig edilir. 

BALKAN — Madde hakkmda soz var mi? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

Davadan vazgegilmesi 

Madde 361 — Davaci, hiikmiin tefhimine ka-
dar davadan vazgegebilir. §u kadar ki, ceza 
kanununun 460 ve 489 ncu maddeleri hiikmii 
bakidir. 

Cumhuriyet miiddeiumumisinin davaya mii-
dahale ve istirak etmedigi hallerdej davaci biz-
zat durusmaya gelemez veya bir miiflafi tarafm
dan temsil edilmez yahut mahkeme Ibizzat huzu-
runu emretmisken durusmanm her hangi bir cel-
sesinde bulunmaz veyahut mahkeme kendisine 
bir mehil tayin edipte buna riayet olunmamasi 
sahsi davadan vazgegmesini intag edecegi bildi-
rilmis iken bu mehile riayet etmezse davadan 
vazgegmis sayrinr. 

Davaci 41 ve 42 nci maddelerde gosterilen 
sartlar dairesinde gryabmda veril&o. hiikmiin 
tebliginden bir hafta iginde eski iale getirme 
talebinde bulunabilir. 

ADLlYE ENCttMENt M. M. SALAH 
YARGI (Kocaeli) — Ikinci fikranm ikinci sa-
tirmda (durusmaya gelemez) seklinde cikmis. 

Bu (durusmaya gelmez) olacaktn*. 
BALKAN — Madde hakkmda baska bir di-

yecek var mi? Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

tkinci f asil 
Miidahale yolile dava i 

Hukuku amme davasma iltihak 
Madde 365 — Sugtan zarar goren her sahis 

tahkikatm her halinde miidahale yolu ile huku
ku amme davasma iltihak ve §ahsi haklarmi ta-
leb edebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Miidahale usulu 
Madde 366 — Miidahale, merciine verile

cek bir istida veya zabit varakasi tutulmak 
uzere zabrt katibine yapilacak bir beyanla olur. 
Bu zabrt varakasi reis veya hakime tasdik et-
tirilir. 

Bu merci Cumhuriyet muddeiumumisini din-
ledikten sonra davaya miidahale talebinin ka-
bule §ayan olup olmadigma karar verir. 

Davaya miidahale eden kefalet vermekle 
mikellef degildir. 

BALKAN — Madde hakkmda soz var mi? 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmi§tir. 

Hiikmiin dahili davaya tebligi 
Madde 370 — Davaya dahil olan kimse 

veya mumessili son tahkikata gelmezse sadir 
olacak hukum davaya dahil olan kimseye teb
lig olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Dahili davanm kanun yoluna miiracaati 
Madde 371 — Davaya dahil olan §ahis Ciim-

muriyet muddeiumumisine bagli kalmaksizm 
kanun yoluna miiracaat edebilir. 

Kabul olunmayan karar, davaya miidahale 
edenin miiracaati iizerine bozulursa Cumhuri
yet miiddeiumumisi i§i yeniden takibe mecbur-
dur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Ikinci fasil 
Miisadere usulu 

Musadere talebinin mercii 
Madde 392 — Ceza kanununun 36 nci mad-

desile diger maddelerine ve hususi kanunlar 
hiikmiine gore muayyen esyanm musadere-
si veya imhasi yahut istimalden kaldinlmasi 
caiz olan hallerde esasla beraber bu hususta 
bir karar verilmemi§se bu tedbirlerin her tiir-
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lii takiplerden ayri olarak ittihazi hakkmda 
Ciimhuriyet miiddeiumumisi veya davaci tara
findan yapilacak talep, esas davayi gormege 
salahiyetli olan mahkemeye arzolunur. 

Sug mevzuu olmayip munhasiran musade-
reye tabi bulunan e§yanm musaderesine sulh 
hakimi tarafindan duru§ma yapilmaksizm, ka
rar verilir. Bu karar aleyhine alakadarlar ace-
le itiraz yoluna miiracaat edebilirler. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Musadere kararma kar§i kanun yollarina miira
caat hakkini haiz olanlar 

Madde 394 — Musadere hiikiimlerine kar§i 
Ciimhuriyet miiddeiumumisi, davaci ve 393 ncu 
maddede muayyen olan kimseler igin kanun 
yollan agiktir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Hiirriyeti tahdit eden cezalann tehiri sebepleri 
Madde 399 — Akil hastaligma tutulan mah-

kumlar hakkmda hiirriyeti baglayici cezanm 
infazi iyile§tikten sonraya birakilir. 

Dig-er bir hastalik dahi hiirriyeti baglayici 
bir cezanm infazi halinde mahkumun hayati 
icin kati bir tehlike te§kil ediyorsa bu hasta. 
likta dahi ayni hiikiim tatbik olunur. 

Hiirriyeti baglayici bir cezanm infazi, ge-
be olan veya dog-urdugu tarihten alti ay gegme-
mis bulunan kadmlar hakkmda geri birakilir. 
Qocuk dlmii§ veya anasmdan baska birine ve-
rilmi§ olursa dogumdan itibaren iki ay gegince 
ceza infaz olunur. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Ikinci fasil 
Mahkeme masraflan 

Mahkeme masraflarmin tayini 
Madde 406 — Hiikiimler ve kararnamelerle 

tahkikatin du§mesine dair olan kararlar mu-
hakeme masraflarmin dahi kime tahmil oluna-
cagini tayin eder. 

Masraflann miktarile iki taraftan birinin 
digerine odemesi lazimgelen paranin miktari-
ni hakim veya reis tayin eder. §ahsi haklarm 
tahsiline dair olan kararlann infazi icra ve 
iflas kanunu hiikiimlerine tabidir. 

Devlete aid muhakeme masraflarma miite-
allik kararlar 2503 sayili adliye harg tarifesi 
kanununun 97 nci maddesi hiikmiine gore in
faz olunur. 

ADLIYE E. NAMINA SALAH YARGI (KO-
caeli) — Bu faslin bagligi «Muhakeme masraf

lan» olacaktir. 
BALKAN — Maddeyi bu tashihle reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmi§tir. 

Mahkumun mukellefiyeti 
Madde 407 — Mahkumiyet halinde hukuku 

amme davasmm hazirlanmasi masraflan da 
dahil olmak iizere biitiin masraflar mahkuma 
tahmil olunur. Hiikiim katilesmeden mahkum 
oliirse mirasgilari masraflan bdemekle miikellef 
degildir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
mis,tir. 

Ciirum uydurma ve iftira gibi hallerde masraf 
Madde 411 — Ciirum uydurma veya iftira 

suretile yahut agir bir kayitsizlikle yalan ih-
barda bulunup ta velevki adliye haricinde ol-
sun bir tahkikat icrasmi tahrik etmis olan 
kimse mahkemece dinlendikten sonra bu tah-
kikatm Devlet Hazinesine veya maznuna iras 
ettigi masraflan odemege mahkum edilebilir. 

Mahkeme davaya heniiz vaziyet etmemis 
ise bu hususta verilecek karar Ciimhuriyet miid-
deiumumisinin iddiasi iizerine son tahkikatin 
agilmasmi emretmege salahiyetli olan sorgu 
hakimi tarafmdan verilir. 

Hazirlik tahkikati neticesinde hukuku am
me davasmm agilmasma mahal gbriilemedigi 
takdirde bu hususta verilecek karar Ciimhuri
yet muddeiumumisinin talebi iizerine sulh ha
kimi tarafindan verilir. 

Bu husustaki karar aleyhine acele itiraz 
olunabilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
mistir. 

§ahsi dava ile hukuku amme davasi ikamesi 
neticesindeki masrafi 

Madde 414 — 168 nci maddede beyan olunan 
halde hukuku amme davasi ikame olunup ta 
neticede maznunun muhakemesinin menine 
veya beraetine veya tahkikatm diismesine 
karar verilirse 413 ncii maddenin ikinciden 
besinciye kadar olan fikralari hiikiimleri 
mustedi hakkmda tatbik olunur. 

Bununla beraber mahkeme veya hakim 
halin icabma gore miistedinin kismen veya 
tamamen masraftan mesul olmamasma karar 
verir . Mahkeme veya hakim masraflar hak
kmda karar vermezden evvel miistediyi din-
ler, meg-erki miistedinin davaya dahil olmak 
hakki olmaya. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmistir. 
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Son maddeler 

Bu kanuna gore agir ceza isl^ri 
Madde 421 — Bu kanuna gore agui ceza isle-

rinden maksat, Slum ve agir hapis vei bes sene-
den fazla hapis cezalarmi mustelzim quriimlere 
miiteallik davalardn*. 

BALKAN — Madde hakkmda mltalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

Tatil 
Madde 423 — Ceza islerini gbren makam ve 

mahkemeler her sene temmuzun yirmi$inden ey-
luliin besine kadar tatil olunur. 

Hazirlik tahkikati ve ilk tahkikat ile mev-
kuflu eshasa aid durusmalarm ve s;air acele 
sayilacak hususlarin tatile tesadii^ eden za-
manda ne suretle ifa edileeegi Adjliye veka-
leti tarafmdan yapilacak bir talimatname ile 
tayin olunur. Tatil zamanmda Temyiz mahke-
mesi yalniz mevkuflu ve mevkuflu durusmali 
islerin tahkikatmi icra eder. 

Tatil zamanma tesadiif eden miihletler is-
lemez. Bu muhletler tatilin bittigi giinden iti-
baren tic. giin uzatdmis sayriir. 

ADLlYE E. M. M. SALAH YAR0I ( Koca-
eli) — Maddenin ikinci fikrasmm soijdan 3 ncii 
satnnnda (Adliye vekaleti tarafmdan j yapilacak 
bir talimatname ile tayin olunur) deriiyor. (Ya
pilacak bir talimatname ile) ibaresi kaldirila-
caktir. 

BASKAN — Maddeyi bu tashih ile reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Emeyenler . . . 
Kabul olunmu§tur. 

llga edilen kanunlar 
MADDE 2 — 1412 sayili ceza muhakemeleri 

kanununun 113, 114, 115 ve muvakkat A, B ve 
C maddelerile bu kanunun bazi maddelerini de-
gi§tiren 1876 ve 2558 sayili kanunlar Ve 1221 sa
yili kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri ve 1582 sa
yili kanunun ikinci maddesi hiikiimleri kaldiril-
mi§tir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§jtir. 

Kanunun meriyeti tarihi 
MADDE 3 — Bu kanun 1 - IX -1936 tarihin-

den meridir. 
ADLlYE E. M. M. SALAH YARfcl ( Koca-

eli ) — Bu maddede 9 olarak yazilmi^tir. 10 ncu 
aydan baglamasi, yani birinci tesjrinjden ba§la-
masi lazimdir. 1 - X -1936 olacaktir. 

BASKAN — Maddeyi bu suretle Habul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmigjtir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukumjlerini icra-
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. ! 

BALKAN —- Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler Kabul edilmi§tir. 
Kanunua heyeti umumiyesini reye arzediyo

rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmigtir. 

10 — Kultur bakanhgtna bagh ertik okullari 
ogretmenleri hakkmda kanun layihasi ve Maa-
rif, Maliye ve Jiiitge encumenleri mazbatalan 
(1/272) [1] 

MAARlF VEKlLl SAFFET ARIKAN (Er-
zincan) —Arkada§lar, bu giinkii meslek mek-
teplerimiz, yani tioaret, kiz ve erkek sanat mek-
teplerile kiz aksam sanat mekteplerindeki hoca-
lanmizm takriben yiizde sekseni maa§li, digeri 
kamilen iicretle miistahdemdirler. Halbuki bun-
larm igerisinde, huzurunuza sunulan kanunun 
§artlarmi haiz muallimler vardir ki bu muallim-
ler maa§a ve maa§li memur olmaga hak kazan-
mi§lardir. Bunlarm maaslari, 936 biitgesine ma-
a§ olarak konmustur. Eger bu kanun bu igtimada 
gikmazsa, eylulde bu hocalar maaslarmi alamaz-
lar. Binaenaleyh bu kanunun miistacelen miiza-
keresine izninizi istirham edecegim (Kabul ses-
leri). 

BASKAN — Kanunun mustaceliyetle miiza-
keresi teklif ediliyor. Miistacelen muzakeresini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Miistacelen 
miizakeresi kabul edilmi§tir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda soz is-
teyen var mi? Maddelere gecilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Maddelere gecilmesi ka
bul edilmigtir. 

Kultur bakanligma bagli Ertik okullari og
retmenleri hakkmda kanun 

MADDE 1 — Ertik okullarma atanacak og-
retmenlerin asagida yazili sartlari tasimalari 
lazimdir. 

A) Orta tecim okullarile tecim liselerinde 
ertik dersleri ogretmenligine atanmak igin yiik-
sek derecede bir tecim okulu diplomasmi almis 
olmak, 

B) Kiz enstitulerinde ertik dersleri dgret-
meni olmak igin bu ertik derslerinin uzman-
larmi yetistiren yiiksek bir okuldan veya kiz 
ertik ogretmen okulu ihtisas smrfmdan veya 
yabanci memleketlerde bu derecede veya daha 
iistiin sayilan bir derecede ogrenim veren bir 
okuldan diploma almis olmak, 

0) Kiz enstitulerinde atolye ogretmenlikle-
rine atanmak igin kiz ertik ogretmen okulu ih
tisas smifmda veya yabanci memleketlerde bu 
derecede veya daha ustun sayilan bir derecede 
ogrenim veren bir okuldan diploma almis ol
mak, 

D) Erkek sanat okullarmda ertik dersleri 
bgretmeni olmak igin yiiksek derecede bir tek-

[1] 221 sayih basmayazi zaphn sonundadti\ 
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nik okulundan veya teknikumdan veya o dere-
cedeki bir okuldan diploma almis, olmak, 

E) Erkek sanat okullarmda atolye bgret-
menligine atanmak igin bir erkek sanat okulu-
nu bitirdikten sonra bir teknikum veya bu de-
recede sayilan bir ertik okulundan veya erkek 
ertik ogretmen okulundan diploma almis, olmak, 

F) Yapi ustasi veya terzilik ve kiirkgiiluk 
okullarmda veya bu gibi ertik okullarmda 
ertik veya atolye ogretmenliklerine atanmak 
igin yapi ustasi veya terzilik ve kiirkguluk o-
kullarmdan veya bu gibi okullarda gbsterilen 
derslerin uzmanlarmi yeti§tiren bir okuldan 
diploma almis, olmak. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Birinci maddedeki §artlan ha-
iz olanlar iki yd igin stajiyer olarak almir. 
l§bu staj miiddeti iginde vekaletge tesbit edile-
cek usuller dairesinde ehliyeti gbriilenler esale-
ten atamr ve stajiyerlikte gegen zaman kidem 
ve tekautliigiinde fill hizmetten sayilir. Ehli-
yet gostermeyenlerin vazifelerine nihayet ve-
rilir. 

BAgKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Ertik okullarmda genel kiiltiir 
dersleri ogretmenliklerine atanmak igin orta 
bgretim bgretmenligi §artlarmi tasrmak lazrni-
dir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Ertik okullan bgretmenleri-
nin, ogrenim derecelerine gore, girecekleri ay-
lik dereceleri maaslarm tevhid ve teaduliine da-
ir olan 1452 sayili kanunla eklemelerine ve sbzii 
gegen kanunu degistiren baska kanunlarm il-
gili hiikumlerine gore tesbit olunur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Ders saatlerinin azligmdan do-
layi tek basma ve aylikli bir ogretmen kul-
lanilmasma liizum gbriilmeyen bgretmenliklere 
baslangig ayligmm tutarmi gegmemek sartile 
iicretle de ogretmen atanabilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Ertik okullan bgretmenleri 
bgretmenlikteki kidemlerine gore alacaklari ay-
liklara veya biitge ile kabul edilen ogretmen-
lik iicretlerine karsi : 

A) Ertik dersleri ogrtemenlerile genel ders-
ler bgretmenleri lise derecesinde bulunan smif-
larda ders olarak en gok haftada on bes ve bel
letim olarak ta iki saat, 

B) Ertik dersleri ogretmeulerile genel ders-

ler bgretmenleri orta derecede bulunan smiflar-
da ders olarak en gok haftada 18 ve belletim 
olarak dbrt saat alirlar. 

C) Atolye bgretmenleri haftada 28 saate ka-
dar atolye dersi alirlar. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ,.. Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Altmci maddenin (A) ve (B) 
bbleklerine gore ders ve belletim saatlerini dol-
duran bgretmenler bulunduklari okullarda veya 
ayni sehirde baska bir ertik okulu veya kursun-
da ihtisaslarma gore Bakanlikga kendileri-
ne ilave ders verilirse en gok alti saat kadar 
ders almak yukumiindedirler. Bu yolda ilave 
ders almis olan bgretmenlerle isyarlara hafta
da gbsterecekleri her ders saati igin ayda 4 li-
radan 8 liraya kadar ucret verilir. 

Altmci maddenin (C) bblegine gore ders 
saatlerini dolduran atelye bgretmenleri de bu
lunduklari okullarda veya ayni §ehirde ba§ka 
bir ertik okulu veya kursunda ihtisaslarma go
re Bakanlikga kendilerine ilave ders veya ek-
zersiz me§guliyeti verilirse en gok 16 saate ka
dar ders almak veya ekzersis yapmak yukiimun-
dedirler. Bu suretle ilave bdev almis olan atelye 
bgretmenlerine haftada gbrecekleri her ders 
saati igin ayda iig liradan 6 liraya kadar ve ek-
zersiz yapmak igin de 2 lira iicret verilir. 

Bu- ilave bdevleri almaktan gekinen bgret
menler asil bdevlerinden de gekilmis sayilirlar. 

Mf. V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) — 
Burada bir iltibasa mahal kalmamak igin bu 
fikranm sonunda (ve gbsterecekleri her ders 
saati igin ayda iig liradan alti liraya kadar ve 
ekzersiz aypmak igin de deniyor ki buradaki 
« yapmak » kelimesi yerine « saati » kelimesi 
ikame edilecektir. Enciimenle mutabakat halin-
deyiz. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
var mi?. Maddeyi bu tashihile kabul edenler.... 
Etmeyenler... Kabul edilmistr. 

MADDE 8 — Atelye seflerine bgretmenlik 
aylrk veya iicretinden ve ders saatleri dismda 
okulda bulunacaklan 16 saat igin yedinci mad-
deye gore alacaklari ucretten baska ayda 10 
liradan 20 liraya kadar seflik iicreti verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Bu kanunda yazili sartlari 
tasryip ta ertik okullarmda iicretle galisan 
bgretmenlerin gegecekleri ayhk dereceleri, og
renim durumlarma ve bu kanunun 4 ncii mad-
desi hukiimlerine gore ertik okullan bgretmen-
lige ilk girislerinde alacakan dereceden bas-
layarak gegen kidem miiddetine gore tayin 
olunur. 
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MAARt VEKlLl SAFFET ARIKAN (Er-

zincan) — Besinci satirdaki «0|retmelig,e-» 
<<6gretmenligine» olacaktir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmi^tir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazdi sartlan 
tasonadiklan halde, bundan once ertik okulla-
rma bgretmen olarak iicret atanmi§ olan er 
tik dersleri ogretmenlerile atolye bgretmenleri 
en az orta okul derecesinde bgrenim gbrmii:* 
olmalan ve Kiiitiir bakanligmca acriacak er
tik okullan bgretmenligi smavlarmi kazanma-
larr sartile birinci maddeye gore aylikli bgret-
menlige atanirlar. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
mistir. 

MADDE 11 — Ertik dersleri ile atolye 6g-
retmenlikleri icin bu kanunun birinci madde-
sinde yazili sartlan tasryan ogretmenler bu-
lunmazsa Kiiitiir bakanligi isbu ertik ve atol
ye bgretmenliklerine kadrodaki iicretlerle bg
retmen atayabilir. §>u kadar ki, bu gibiler son-
radan aylikli bir vizafeye gec,mek isterlerse er
tik ve atolye bgretmeni olarak aldiklan uc-
retler kendileri igin edinilmis bir hak teskil 
etmez. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

MADDE 12 — 1452 sayili kanuna bagli bu-
lunan 2 sayili gizelgenin Kultiir bakanligi sanat 
okullan kadrolan kaldinlmis ve yerine bu ka
nuna bagl «A» cetveli konmustur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var-
mi. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 13 — Orta ogretim okullarile er
tik okullan bgretmenlerinin terfi muameleleri 
her yil agustos 15 e kadar bitirilir ve her dg-
retmenin girdigi derecenin kidemi agustosun 
30 ncu Zafer bayrami giiniinden baslar. 

Her yil terfi eden ogretmenlerin yd, ay ve 
gun hesabile kidem cetvelleri resmi gazete ile 
ilan olunur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
mistir 

MADDEE 14 — 1702 sayili kannun 6 nci 
maddesi lagvedilmi^tir. 

1936 d : 1 
I BA§KAN — Maddeyi kabul edenler. Etm6-

yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — 439, 789, 1702, 1880 ve 2517 
sayili kanunlarm ve 1452 sayili kanunla bunun 
ekleme ve degiskelerinin bu kanuna aykiri 
olmayan hiikiimleri ertik okullan bgretmen-
leri hakkmda da tatbik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — 12 nci maddeye 
bagli (A) isaretli cetvelde yazdi memuriyet-
lerden (B) isaretli cetvelde derece ve adetleri 
gosterilenler 1936 mali yili umumi muvazene 
kanununun 11 nci maddesine bagli (L) cetve-
line eklenmistir. 

BALKAN — Muvakkat maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hiikmii 1 agus
tos 1936 tarihinden baslar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hiikiimlerini Fi-
nas ve Kiiitiir bakanlari yuriitiir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmistir. 

11 — Askeri ve miilM tekaiid kanununun 
2 nci maddesinin 1 nci fikrasinm degistirilmesi 
hakkmda kanun layihasi ve MUM Mitdafaa encii-
meni mazbatasi (1/556) [1] 

M. M. E. M. M. Gl. KAZIM SEVttKTEKlN 
(DiyarbeMr) — Bu layihayi biz geri alacagiz. 
Bir daha ruznameye girmemesi igin enciimene 
iadesine miisaadenizi dileriz. 

BALKAN — Milli Miidafaa encumeni maz-
bata muharriri Askeri ve miilki tekaiid kanunu
nun iMnci maddesinin birinci fikrasmm degis
tirilmesi hakkmdaki kanun layihasmm encii
mene iadesini talep ediyorlar. Kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Enciimene verilmi^tir. 

Is kanunu layihasma, layihayi kabul etmek 
suretile (259) zat reye i^tirak etmi§tir. Bina-
enaleyh kanun (259) reyle kabul edilmistir. 

Yarm saat 15 te toplanmak iizere celseyi ta-
til ediyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

[1] 228 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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i§ kanuniina verilen reylerin neticesi 

( Eanun kabul edilmistir ) 

Afyon Karahisar 
Berc Turker 
Cemal Akcm 
Haydar Qergel 
tzzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonene, 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miisfik Ayasli 
Rifat Araz 
§akir Kmaci 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Dr. Hirmi Alatas 

Nazmi Topguoglu 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Hayrettin Earan 
Ismail Hakki Uzuncar-
sili 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selc.uk 
Sabiha G6k$ul 

Aza adedi 
Reye i§tirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Mustenkifler 

Reye istirak etmeyenler 
Munhaller 

399 
. 259 

259 
0 
0 

: 139 
1 

/ Kabul edenler ] 

Bayazxd 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

BUecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
AkaJ m 

Bolu 
Dr. Em in Cemal Suda 
Mitat Kuzay 
§iikrii Gttlez ! 

Buraur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe tnseJ 

Qanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Rankin 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdulhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Unur 

Qoruh 
Akif Akyuz 
Ali Zirh 
Fuad Bulca 
tlyas Sami Mus 

(Jorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 

Ismail Kemal Alpaar 
lsmet Eker 
Munir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 
Haydar Riistii Oktem 

Diyarbekir 
Huriye Oniz 
Rii^tu Bekit ** 
Zulfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 

Eldzk 
Ahmed Saffct Ohkay 
Fazi] Ahmed Ayka$ 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyurek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
fPuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§ukrii Ko<jak 

Eski^ehir 
Ahmed Ozdemir 

Emin Sazak 
Qazi Anteb 

Ali Kilic. 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Nuri Conker 
Remzi Giiree 

Oiresun 
General Ihsan Sokmen 
Muzaffer K1I15 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Gumu$ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Iqel 
Emin tnankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Oymen 
General §ukru Gokberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §i-
nasi Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamuisal 

Izmir 
Benal Arman 
Celal Bayar 
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General Kazim Inane. 
Hasan Ali Yucel 
Kamil Dursun 
Rah mi Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 
§ukru Saracoglu 

Isparta 
HUsnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay (I-
Kamal Unal 
Miikerrem Qnsal 

Ears 
Esad Ozoguz 
General Muhittin Akyiiz 
Husrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nurf Tamag 
$eri' Ilden 
Tahs^n Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kala$ 
Hasan Fcrid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Siilevman Demirezen 

KtrklareU 
Zuhtu Akm 

Kir$ehir 
Ali .Riza Esen 
Lutft Miifid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Kemnlettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 

Salah Yargi 
Konya 

Ali Rrza Tiirel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki UIu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Eken 
Ressam §evket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Ding 
Receb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Aytac, 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcr 
Vasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim tTzel 
Hikmet Bayur 
Ram Akeken 
Kazrm Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik Ince 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Mara? 
Hasan Resid Tankud 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
frfan Ferid Alpaya 
Osman Dinger 

Riza Erten 
Mu$lo 

Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 
YunusNadi 

Naki Yuedcok 
§iikru Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulu§ay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Selim Sim Tarcan 

Samsun 
Ali Tunab 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tunnel 
Meliha Ulas 
Memed Ali Yoriiker 
Ruseni Barkm 
Ziihtu Durukan 

Seykan 
Ali Mfinif Yegena 
Da mar Ankoglu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
tbrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
§evki Susoy 

Sinob 
Hulusi Orucoglu 
Husamettin Okan 

Stvas 
Gl. Akif Oztekin Erde-
megil 
Ismail Memed Ugur 

Mitat §ukrii Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Gunaltay 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirda$ 
Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
General Sitki Uke 
Hurrem Ergun 
Resai Erisken 

Trabzon 
Danis Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi tJlkihnen 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 
Siileyman Sirn Gedik 

TJrfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dincsoy 
Refet tllgen 

Van 
Hakki Ungan r'-
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sim IQOZ 

Sungur 
Zonguldak 

Dr. Mitat Altiok 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 
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etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Qetinkaya (Bakan) 
Amasya 

Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktm (Izinli) 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kauial Atatiirk (R, C.) 
Miimtaz Okmen 
Rasim Aktar 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 

Aydtn 
Adnan Ertekin (Izinli) 
Dr. Mazhar Germeu 
Tahsin San (Izinli) 

Baltkesir 
General Kazim 0-zalp 
(Bakan) 
Ilacira Kezer 
Orge Evren 

Bayazid 
Ubeydullah (Izinli) 

Bilecik 
tbrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(tzinli) 
Ismail Hakki Uzmay 

Burdur 
Halid Onaran 
tbrahim Necmi Dibnen 

Bursa 
Atif Akgiic, 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canitez (Oruntak) 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
§ukrii Yasm 

Qarikiri 
Ziya Esen 

[Reye i§tira 

Qoruh 
Asim Us 
Atif Tiiziin 
Hasan Cavid 
thsan Kurtkan 

Qorwm 
Ali Riza Ozanc, 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali Ku§uka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Dr. tbrahim Tali Ongo-
ren (tzinli) 
General Kazim Sevuk-
tekin 
Tevfik Bilge 
(tzinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
§eref Aykut 

Eldziz 
Fluid Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 

Eskxsehir 
Istamat Ozdamar 
Osman Tsin 
Yusuf Ziya Ozer 

Oazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Omer Asim Aksoy 

Qiresun 
Hakki Tank Us 
tsmail Sabuncu 
(tzinli) 
oadri Maksudi Arsal 

Qiimusane 
Ali §evket Ondersev 
Hasan Fehmi Atac, 

tqel 
Perid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han (Izinli) 

Ahmed Hamdi Denizmen 
(tzinli) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(Izinli) 
Hamdi Giirsoy 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Hiisnii Qakir (Izinli) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Baha Ongoren 
Memed Fuad Kbprulu 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. ^tikrii Sen ozan (1-
zinli) 

tbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Sitk> $orif Eken 

Kayseri 
Ferr ih Giipgiip 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm (tzinli) 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay (tzinli) 
§evket Odul 

Kirsehir 
Hazim Btirekcj 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Kazim Giirel (tzinli) 
Mustafa Ulusan 
Nairn Ilazim Onat 

Kiitahya 
Ibrahim Dalkilic, 
MuhJisErkmen (Bakan) 

Malatya 
tsmet tnonu (Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektas 
Osman Taner 

Manisa 
Kenan Orer 
Sabri Toprak (tzinli) 
Turgud Tiirkoglu 

Maras 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
§ukru Kaya (Bakan) 

Mu? 
Hakki KiliQOglu 
§evki Qiloglu 

Nigde 
Cavid Ural (tzinli) 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Memed Giinesdogdu 
(tzinli) 

Seyhan 
Hilmi Uran 

Siird 
tsmail Miistak Mayakon 
Mahmud Soydan 
(Izinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim tneedayr 
Dr. Galib Ustiin 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Neemettin Sadik 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Rah mi Apak 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Hiisnii Konay 
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Nazim Poroy 
Siireyya Tevfik Genca 
(Izinli) 

Trdbzon 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 

Ragib Ozdemiroglu 
Raif Dine, 
Receb Ziihtii Soyak 
(Izinli) 

...... 
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Mill? Mudafaa vekaleti 1935 yih kara butgesinde agilacak las-
la 2500 liralik tahsisat konulmasma da r kanun layihasi ve 

Butge encumeni mazbatasi (1/563) 

2'. C. 
Ba§vekdlet 19-V -1936 

Kararlar mudilrlugii 
Sayi : 6/1623 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1935 mail yih kara biitgesinde yeniden acilacak fasla 2 500 lira fevkalade tahsisat konulma-
si liakkmda Maliye vekiiligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinee 18 - V -1936 tarihinde Yiik
sek Meelise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Ba§vekil 
/. Inonu 

tOsbabi muoibe layihasi 

Keiidi masrafile tahsilde buliuuliigu Paris Pastor miiessesesinde ruama karsi bir asi buliuak 
gayretile yaptigi tecriibeler esnasinda mikroplauarak 24 agustos 1934 tarihinde Pariste olen bay-
tar Yiizbasi Oemaloglu Ali Ivenialin anasi ve kansi tarafindan vekalete verilen ve bu mazbataya 
baglr olarak sun a Ian istidalar iizerine yurdnna bilgi getirmek, topragma ve meslegine faydali olmak he-
yecan ve amaej ugrunda olen bu t'en kurbaninm mil let in, sinesinde biraktigi oksiizlerine biraz ik
raniiye verilmek istenilmis ve Yiiksek Basvekalete miiracaat edilmisti. 

Maliye vekaietinin Basvekalete verdigi cevab'i miitaieada, Maliye butcesinin masarifi gayri-
melhuza tertibine konulmakta olan tahsisatin, butgelerin hazirlanma zamanmda malum ve melhuz 
olmamasindan do lay i bir fasla karsilik konulamiyan ve fakat Devlet igin odenmesine liizum ve za-
ruret goriileu hizmet ve masraflara tahsisi. lazimgeidigi ve vefatin 1934 mali yih iginde vukubul-
duguna gore 1935 biitgesinin ikraniiye faslma veyahud her liangi hususi fasla tahsisat konularak 
verilmesi miimkun ve kabil bulundugu 24 haziran 1935 tarihli tezkerede bildirildigi halde 1935 
biitgesine tahsisat _.konuimamr$ olmasma iinzaran 1935 maliye biitgesinin masarifi - gayrimelhuza 
tertibine konuian tahsisattais bu malum ve inelhuz masrafm verilmesine imkan olamiyaeagi ve bi-
naenaleyh 1935 Milli Mudafaa biitgesi masraf tertiplerinden temin edilecek tasaruf karsilik tutu-
larak yeniden agilacak hususi fasla hususi bir kanun la verilecek tahsisattan tediyesinin miimkiin 
oldugu bildirilmistir. 

Maliye vekaietinin 24 haziran 1935 tarihli tezkeresinin almdigi zaman 1935 butc,esi liazirlanmi^ 
ohnasindan dolayi bir fasla ithaline imkan olmayan ve 2 500 lira olarak takdir ve tayin edilen 
bu ikramiyenin Maliye butgesinin masarifi gayrimelhuza tertibinden verilmesine imkan olmadigi-
na gore Milli Mudafaa butgesinin 800 ncii ecnebi miitehasislar faslmdan tasaruf edilen 2 500 li-
ranin hususi bir fasla naklile ikramiye olarak bu fen kurbaninin yetimlerine verilmesi muvafik 
ve zaruri gorulimistur. Nihayet maasli bir subay olmasina ve terfileri Devlet kanunlarile muay-
yen bulunmasina nazaran emsalleri gibi orduda tabii bir hizmet yapmasi ve boyle maddi ve ma-
nevi biiyiik fedakarliklar mukabilinde olmayarak sirasile terfi etmesi miimkiin ve kabil bulundu
gu halde sirf fen ve vatan askile goluk gocugunun nafakasini keserek kendi ilmi gayesi ve mem-
leketin ve insanligm faydasi hesabina onlarm biraz sefalet ve yoksulluk gekmelerini adina ve ka-



hma yakisan bir feragat ile goze alarak kendi masrafile ve en tehlikeli sartlar iginde tahsil eder-
ken olen bu asil Tiirk gocugunun geride biraktigi yetiiulerini a I ns namina maddi ve kiigiik bir ar-
maganla taltif ve taziye etmek, bir defaya mahsus olmak iizere on 1 arc oksamak ve bagrina bas-
mak Yiiksek Kamutayin heyecanla yapacagr bir odev olaeaktir. Hvvelce de bu gibi i'en kurban-
larinm ailesine j l j boyle ikramiyelerle taltit! edilmi^ bulundugundan bu topragm enerji ve eev-
herlerinin en son zerresini giivene giivene isteyebileeegi Tiirk eoeiiklarmm coeuklarim vine bu 
toprak nam in a bagrma basarak bu giiniin ve yannin genojigine emniyet ve ket'alet temiuati olarak 
bu kanunun da kabulii dilegi ile bu esbabi mucihe biviha.si tany.im edildi. 

[1] 
Refikast He coruguna 
Annesine 

1 500 lira 
1 000 » 

Yekun 2 500 

H t l K t M E T l N TEKLlF l 

1935 mail yili kara butgesinde yeniden agila-
cak fasla 2 5000 lira fevkala.de tafisimt komtl-

masma dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 1935 mail yili Milli Miidafaa 
vekaleti kara biitgesinin 800 neii ecnebi miitelias-
sislar faslindan 2 500 lira tenzil edilerek (1934 
yilmda ruam hastaligina yakalamp olen bay tar 
yiizbasisinm ailesine verilecek ikramiye) adile ye
niden agilan 811 nci fasla fevkalade tabsisat ola
rak konulmustur. 

MABDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinderi mil 

MAiDDE 3 — Bu kanunun hiikiniinu ieraya 

Maliye vekili memurdur, 

B§. V. 
/. Inonu 
Da. V. 

8. Kay a 
Mf. V. 

S. Arikan 

S. 1. M. V. 

18 - V - 1936 

Ad. V. 
$. Saracoglu 
Ha. V. V. 

»S'. Saracoglu 
Na. V. 

A, Qetinkayw 

G. 1. V. 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Ma. V. 
t\ Agrali 
Ik. V. 
C. Bayer 

Zr. V. 
Dr. R. Saydarn Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

http://fevkala.de


fetitse encumeni mazbatast 

T. B. M. M. 
Butge encumeni 
Mazbata No. 174 
Esas No. 1/563 

3 -VI - 1936 

Yuksek 

1935 mali yili Milli Mudafaa vekaleti kara 
kismi butgesinde yeniden agilacak bir fasla 
2 &) lira fevkalade tahsisat konulmasma dair 
olup Basvekaletin 19 - V -1936 tarih ve 6/1623 
numarah tezkeresile Yuksek Meclise sunulan ka
nun layihasi Maliye vekaleti miistesari Faik Bay-
sal hazir oldugu halde okundu ve konusuldu : 

Bu layihanm, tahsilde bulundugu Paris Pas
tor miiessesesinde ruama karsi bir asi bulmak 
gayretile yaptigi tecriibeler esnasmda mikropla-
narak olen Baytar ytizbasj Cemaloglu Ali Ke-
malin anasi ile karisma ve gocuguna ikramiye 
olarak 2 500 lira verilmesi maksadile teklif edil-
digi anlasilmistir. 

Memlekete bilgi getirmek ve meslekine fay-
dali olmak amacile galisirken olen bu fen kurba-
nmm geride brraktigi yetimlerine bir miktar ik
ramiye verilmek suretile kadirsinaslik gosteril-
mesi esas itibarile enciimenimizce de muvafik 
bulunmustur. Ancak bu ikramiyenin Maliye ve-

Reisiige 

kaleti biitgesinin masarifi gayrimelhuza tertibin-
den Hiikmetge verilmesi miimkun bulundugun-
dan bu sebeple teklif olunan layihanm kanun 
haline getirilmesine mahal olmadigma karar ve-
rilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yuksek Reislige sunuldu. 

Eeis 
Burdur 

M. Seref Ozkan 

Katib 
Istanbul 

F. Oytnen 

Qorum 
F. Sabri Akgol 

Kirklareli 
S. Odul 

Ordu 
H. Yalman 

n. v. 
Isparta 

Miikerrem Vnsal 

Balikesir 
E. Adakan 

Gazi Aaiteb 
A. H. Ayerdem 

Mardin 
R. Erten 

M. M, 
Trabzori 
Sirn DiPij 

Qoruin 
M. Cantekm 

Giimiisane 
T). Sakarya 

Mns 
$. Ataman 

Yozgad 
8, Tciiz 
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S. Sayisi:216 yaek 
Mahalll idareler mururiye resmi tarifelerinin Iktisad veka-
letince tasdikina dair kanun layihasi ve Dahiliye encumeni 

mazbatasi (1/528) 

Dahiliye endimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye encumeni 

Karar No. 34 
Esas No. 1/528 

5-VI-1936 

Yuksek Reislige 

Majhalli idareler mururiye resmi hakkmdaki 
kanun layihasmin Umumi Heyette iniizakeresi 
sirasmda; 4 ncii madde hakkinda Refik tnce 
(Manisa) tarafindan yapilan teklif ile 5 nei 
madde hakkmda Hamdi Yalman (Ordu) ve 6 nei 
madde hakkinda Raif Karadeniz (Trabzon) ta-
raflarindan verilen takrirler goriisulmek iizere 
kanun layihasi, encumenimize tevdi edilmis ol-
dugundan ibu maddeler uzerinde yeniden tetkik-
ler yapildi. §oyle ki: 

1 — Refik tncenin (Eski idarelerin hxitun hu-
kuk ve veeaibi 5 nei maddedeki nisbet dairesin-
de isbu yeni idareye teveccuh eder) §eklinde yap-
tigi ve Hukmetin de istirak eyledigi tadil teklifi 
iizerinde konusuldu: 

Muzakerede hazir bulunan Iktisad vekili; yeni 
tesekkiile intikal ettirilecek olan iskele ve rihtim 
ve kanallari karsilik gostererek hususi 
idarelerle belediyelerin yapmi§ bulunduk-
lan taabhiitleri, yeni tesekkulun iizerine 
almasi ve 5 nei maddenin gosterdigi 
nisibetin bu hesapta muessir olmasi tabii 
ise de; gosterilen yiizde yirmi bes nisbet, iskele 
varidatmm gayrisafi miktari iizerinden teayyiin 
ettirileeegine gore intikal ettirilecek vecibelerin 
hakiki miktarim tesbit hususunda bu nisbetin 
tarn ve dogru bir mikyas olamayacagi ve iskele-
lerin bu gtinku vaziyetlerinin tamiri i<>in her se-
ne yapilaeak mecburi masraflarm tutacagi yeku-
na gore de yeni tesekkulun, hususi idare ve be-
lediyelere aid vecibeleri dortte ii§ nisbetinde ola-
rak iizerine almasi iktihami mumkun olmayan bir 
vazife altma girmek olacagmi meydana koyarak, 

yapilan teklifin mutlak bir sekilde kabuliine mad-
deten imkan gorulmedigini bildirdi. 

Encumenimiz, ilerideki tatbikat neticesi-
nin semeresizligini daha .simdiden eanlaiidira-
cak derecede acak bir ifade arzeden bu miita-
leayi, haiz oldugu kiymet dereeesine miisavi 
bir ehemmiyetle karsdamakla beraber teklifin, 
kabule §ayan seklini, 5 nei maddeye aid tadil 
teklifile birlikte o madde metninde tesbit et-
mek iizere, 4 neii maddenin oldugu gibi ipka 
siru niuvafik gordii. 

2 — Hamdi Yalmanm teklifi, mahalli ida-
relere birakilacak (yiizde 25) in (yiizde 50) ola-
rak kabul olunmasim muhtevidir. 

Bu tezyid teklifi iizerinde encumenimiz la-
zmi oldugu derecede tevakkuf ederek du§iindu. 

Bir iskelenin, i'lrtma veya her hangi bir 
hadise ile iigraniasi melhuz hasarlarini ve her 
sene yapilmasi fenxieu muktazi tamirlerini ve 
varidati tahsil masraflarmi iskelenin gayrisa
fi varidati iizerinden tediye ve hususi idareler
le belediyelerin dortte bir hisselerini de bu gay
risafi varidattan tesviye ettikten sonra; 5 nei 
madde metninden anlasddigi iizere yeni te
sekkulun tesisinden gaye olarak intizar edi-
len meiulekette umuina mahsus yeni iskeleler 
ve rihtim ve kanallar i^inin. baisarilmasi igiti 
elde kalaeak paranm, hie, bir zanian istiksar 
edilemiyecegi $iiphe gotiirmez bir hakikat ola
rak tecelli etmektedir. 

Binaenaleyh, intikal ettirilecek iskeleler 
mukabilinde tediye edileeek olan paranm yine 
gayrisafi varidat uzerinden ayrilmasi ve hisse 
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itiiktai-nmi da (yiizdt' '!()) a yikai'ilniasi ve iske 
ley 1 kai.*§ilik gowt.ererek taahhutlerde buhirnnus 
olan hususi idarelerle •• belediyelerin hisseleri 
niiktamiin bn vecibelei' odenineeye kadar 
(yiizde 50) oiarak 1 <.Miiyo oluiunasr liiuvai'rk 
^•(iriilfrrk la.yilia.nin ;") nci maddest o surelle 
tashih vc tcvsi edildi. 

I) -•- Kail' Karadcni/.in lakriri (Altiuci mad-
dcnin uclhicii madde liiikmiine. uydurvdmasi) 
tekLillni mulitevidit'. 

Altmcr maddeuin tedviniudcn maksud olan 
iiiiimi, iicuneu maddeu'm tesbil: clmis, bullin-
du£u sekilde yeni idarenin vaziyet edecegi is
kele, l'ditmi vc "ka.nalla.ra masruf ve mtmhasir-
dir. HaLbuki mnddeniu birinei i'lkrasmin ifa-
dc larzr ve ikinci t'Lki'asinin inetni, maksud 
olan manadan daha irenis bit- mel'hum islidla-
liue milsait bid'uuniadi&i an!asdmakladn\ l>u-

MADDE 5 — Ayri bir tesekkuliin idaresine 
almmis, olan iskele, rihtim ve kanallarm her se-
neki gayrisafi varidatmm yiizde otuzu, bunlarm 
almdigi vilayet hususi idarelerile belediyelere 
tediye olunur. 

Bu tesisati karsilik gostererek taahhiit altma 
girmis bulunan hususi idarelerle belediyelerin 
hisseleri, bu vecibeleri odenineeye kadar yiizde 
elli nisbetinde tesbit ve tediye edilir. 

mm icin bivinei I'd-u'anm melni bu gibi lelak-
kilere meydan birakmayacak bir' ^ekilde dii/el-
tildi vc ikinci .fikra, hiikmu niclindcn tamameii 
eikai'ddr. 

Ibmimi hcyclin lasvibinc arzedilmek iizcrc 
Viiksck Ilcislij>'c sunulur. 
Dahiliyc K. lis. licis V. liu. M. M. 

Tekirdag Teku*da£ Mardin 

C. Uybadm Fail* Oztrak ttdib tirgin 
Katib 

"Mardin liursa. (Janakkale 

I']dib Erg in. l \ (liivcudirc.'u II. Krgoncli 
(jot'uh Krzurum Kars 

AlifTiizun N. I'Jhjih K. Ozogitz 
Srvas Sivas Tokad 

Mitat S. lUcda S.ddrkcg 11. Ergun 
Al'yon K. Trl'a Zougiildak 

/ . /./. At/I; it H M. Diiicsoij II. Tiirl, -men 

Varidatm miitebakisi memlekette umuma 
mahsus iskele ve rihtim ve kanallar insa, tamir 
ve idaresi islerine sarfedilir. 

MADDE 6 — tJQuncu madde mucibince; ayri 
bir tesekkiil tesis edildikten sonra idaresi bu te-
essiise gececek olan iskele ve rihtimlarm ve umu-
mi seyriisefere yarayan kanallarm tamiri. ve 
islahi ve bu yerlerde yenilerinin yapilmasi bu 
tes,ekkule aittir. 

DAHtLlYE ENOUMENiNiN TEKlltEi 

( S. iSayisi : 2In' ya ck ) 
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S. Sayisi: 2 0 8 
Asliye ve sulh mahkemelerinin vazifeli bulunduklan meshud 
curumlerin muhakeme usullerine dair kanun layihasi ve 

Adliye encumeni ma^batasi (1/345) 

T. C. 
BasveMlet 20 - XI -1035 

Km 'arlar miidurliiyu 
Sayi: 6/3559 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Asliye ve sulh mahkemelerinin vazifeli bulunduklan meshut curumlerin muhakeme usullerine 
dair Adliye vekilligince hazirlanan ve Tera Yekilleri Heyetince 2 2 - XI - 1935 te Yiiksek 'Meclise 
arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 

/ . Inonil 

Esbabi mucibe 

Meshuden islenen ciiriimler memleket asayiyini bozmakta ve ayni zamanda halk iizerinde heyecan 
husule getirmekte oldugundan bimlami bu +csulerinin suratli bir tahkik ve muhakeme usulu tat-
bik edilerek vakit gaip edilmeksizin izalesi liiz mm nazara alinmis ve bu kanun projesi bu miilaha-
zanin mahsulii olarak tanzim edilmistir. 

Agir cezali meshud ciiriimlerin ilk tahkik;,la tabi tutlmasi ceza muhakemeleri usulii kanurm-
nun esasli prensiplerindendir. Esasen agir cezali curumlerin tahkikat ve muhakemelerinin bu ka 
nun projesinde kabul edilen hiikiimlerle yiiriitiilmesine maddi imkan da mevcud olmadigmdan 
proje, mevzuuna yalniz bunlarin disinda kaian meshud ciiriimleri almistir. Ayni zamanda nahiye-
lerle koylerde islenmis meshud curiim suclularinm projede kabul edildigi iizere yakalandiklari 
gun delilleri tesbit edilerek mahkemeye sevkierine mesafelerin uzakligi ve vasitalarm kifayetsizli-
gi yiiziinden imkan mevcud olmadigi diisiiniilerek projenin yalniz vilayet merkezi olan sehirierle 
kaza merkezi olan kasabalann belediye hmiudlari dahilinde ve zabita memurlarinin hazic bu-
lunmalan itibarile bu hududlar disinda da oLsa panayirlarda islenen meshud ciirumlcre Jiasri 
muvafik goriilmiistiir. 

Meshud curiimlerde fail, ciirmii iera edorken veya icrasini bitirdigi sirada goriilmiis veya bal-
km hassasiyet ve heyecani iizerine yakalan>Y,is veya ciirmii isledigi sirada olmasa bile bunu mii-
toakip fail oldugunu teyid eden esya ile derdest edilmis olmasma gore fail hakkinda daima kuv-
vetli delil ve emmareler mevcuttur. Bunun icindeki sucju hakkmdaki delillerin derhal zabitace 
tesbiti kolaylikla miimkiindiir. Projenin ikinci maddesile meshud ciiriim suclularinm yakalandik
lari gun muhakemeleri yapilmak iizere mahkemeye sevk edilmeleri esasi kabul edilmistir. 

Zabita yakalanan suedu hakkmdaki delilleri derhal zabit varakasile tesbit ve esyayi ciirmiyeyi zap-
tederek kendisini sorguya cekmesi iqm Ciimhuriyet. muddeiumumisine teslim edecek Ciimhuriyet miid-
deiumumisi do hukuku amine davasini agmaga iiizum gordiigii takdirde sorguya cektigi sucluyu ya-
kalandigi giin muhakemesi yapilmak iizere iddianamc ile sehir veya kasaiba merkezindeki vazifeli as
liye veya sulh mahkcmesine sevkedecektir. Muddeiumumi zabitanin zabit varakasile kendisine tes
lim cttigi sugluyu hemen sorguya gekerek suujun vasif ve mahiyeti ve binnetice bu kanunun siimu-
liine girip girmedigi hakkinda fikir ve kanaat hasil etmis. olacaktir. 
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Yalniz Cumhi.riy-et muddeiumumisinin suqun bu kaminim siimulune girip girmedigi veya amine 

davasini aqmak iktiza edip etmedigi hususlarmda tereddiide ugramasi, isuolunun yaptigi sorgusile 
zabitanin tanzim ettigi zabit varakasinm, kendisini bu noktalarda layikile tenvir etmemesi ihtimali do 
mevcuttur. Bu takdirde projenin iiquncu maddosi mucibince imiiddeiumumi tahkikati derinlestir-
miege mezundur ve bu tabkik muamclelermi icra cdebilmek icin kendisine suelunun anahkcmeye 
sevkini yakalandiginin ertcsi giiniine tehir cdebilmek salahiyeti verilmistir. 

Yakalandigi gun suclu Triahkemcye sevkedilecegi sirada mesai zamanini bitirmis veya mezkur gun 
pazara veya diger her hangi bir tati] guniine tesadiif ctmis olmak itibarile mahkeme faaliyct halindc 
bulunmayabilir. 4 

Projenin dorduncii maddesile bu takdirdo Oiimhuriyeti muddeiumumisine icabina gore hareket 
ederek mahkemeyi derhal faaliyete davet cdebilmek veya suelunun sevkini ertcsi giine birakabilmek 
salahiyeti verilmistir. Fakat Oiimhuriyet miiddciumuimisi fjeiincu maddede izah edilen sebepten 
dolayl sucjunun mahk em eye sevkini ertcsi giine biraikmak 'meeburiyetinde (k aim is ise artik suelunun 
muhakemesinin her hangi bir sebeb yiiziinden ikinci bir teahhura ugramasi tecviz edilmemistir Yani 
suelunun yakalandigi giin muhakemesinin yapilniasr kaidedir. Bu kaidenin iki istisnasi mev
cuttur. Birincisi Oiimhuriyet muddeiumumisinin sucun mesjiut ciirum mahiyetini baiz olup olmadigm-
da, agir eezali suclardan bulunup bulunmadigmda, sucun takibe deger mahiyeti liaiz olup olmadigin-
da tereddiid ederek bu tereddiidunii ayni giin m ah kern en in mesai miiddcti zarfrnda izale cdebilmek 
icin iktiza eden tahkik muamelelerini bitirmege iinkan bulamamasrdir. Ikinci istisna sucun isjon-
digi giin tati 1 guniine tesadiif etmesidir. Bu iki sebebin birlos.mosi halindc de suelunun mahkemeye 
sevki yinc nihayet yakalandigmin ertesi guniinii tecaviiz cdemez vc mahkeme fatil giinlerinde ve 
mesai zamanmm dis/mda faaliyete davet cdilir. 

Mahkeme meshut curmiin duru§masmi clindeki diger isjere tercih ve takdini ederek yapar. 
Projenin be§inci maddesile Oiimhuriyet miiddeiumumisinc suojuyn mahkemeye sevkedineeye kadar 

nezaret altinda bulundurmak salahiyeti taninmiijtir. Suclu mahkemeye sevkedilineeye kadar sei'best 
bulundugu takdirdo dclilleri yok etmesi ihtimali mevcud oldugu gibi firar ctmesi ihtimali de mev
cuttur. Bundan ba^ka mesjmt euriimler halkta hcyecan tcvlid ettikler'mden bu sue faillerinin bu iti-
barla da serbest dolasmasi mahzurludur. Bu mahzurlari nazan dikkate ala.rak Oiimhuriyet miiddeiu
mumisine bu salahiyet verilmistir. 

Projenin baslica gayesi siirattir. Suqun tcsirlerini gidcrmek icjn adalct makinesini cabuk isjeterek 
sueluyu cezalandirmaktrr. Bu gayenin tcmini icin mahkemeye sevkcdilir cdilmcz suclunim muha-
kemesine ba§lanmasi ve biitiin s,ahitlerin o sirada mahkemede zabitaca hazrr bulundurularak du-
ru§manin bir eclsode bitirilmesi esasi kabul edilmi^tir. 

Projenin altmci ve ycdinci niaddelerine bu maksadi temin edeeek hiikiimlcr konmustur. Zabita 
zabit varakasile tesbit ettigi sahitleri kendiliginden mahkemede hazir bulunduracaklir. Bu-
nun haricindeki sahitler Ounihuriyet muddeiumumisinin si fa hi ve yazih cniirlcri ihzar hukmiitiii 
haiz olacaktir. Bu surctle ciiriim islenir islenmez mahkemenin biitiin tazeligi ile dclilleri top-
layabilrnesi de istihdaf edilmistir. 

Muhakemenin bir eclsede bitmesi bazi zaruri scbepler yiiziinden miimkiin olmayabilir. Tah-
kikatin ikmali veya suelunun mudafaasmin hazirlanmasT icin durusmanin baska bir giine tehir 
edilmesine cevaz verilmistir. 

Projenin sekiz ve dokuzuncu maddeleri mucibince tahkikatin ikmali ic,in durusma iic giin 
ve suglunun mudafaasini hazirlamasi iqin iki giin sonraya tehir edilebilir. Projenin on, on bir. 
on iki, on uguncii maddeleri suc/Iunun tevkif ve tahliyesi hakkindaki hiikiimlerc dairdir. Yuka-
nda da izah edildigi veQ-hile meshut ciirmun memleketin asayisine ve Hukumetin niifuzuna 
olan tesirlerile halk iizerinde husule getirdigi heyecan nazara almarak siu-lunun hiirriyeti 
baglayici ceza ile mahkumiycti halindc .mahkemece tevkif edilmesi mccburi tutulmustur. Egcr 
durusmanin tehirine zaruret hasil olursa mahkemeye tevkif hususunda takdir hakki verilmistir. 
Mahkeme delillerin mahiyetini suclu hakkmda eezayi tahfif odici kanuni veya takdiri sebep-
lerin mevcud olup olmadigini ve mahkumiycti halindc terettlip edeeek cezanin ncvi ve inik-

( S. Sayisi : 208 ) 
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tarmi goz oniinde tutarak bu hakkmi kullanir. Mahkemeye tevkif ettigi sugluyu durusmalartn 
zaruri sebepler yiiziinden miikerrer teahhurlere ugramasi halinde kefaletle veya kefaletsiz tahliye ede-
bilmek salahiyeti de verilmistir. Beraet ettigi veya yalniz para cezasma mahkum oldugu takdirde 
Cumhuriyet muddeiumumisinin hiikmii temyiz etmesi nazara alinmayarak tevkif edilmis olan 
suglunun hiikiimle beraber tahliyesi kabul edilmistir. 

Yalniz sugluya tevkif kararma itiraz hakki verilmemistir. Qiinkii itiraz halinde evrak alel-
ekser ayni yerde bulimmayan itiraz merciine gidecek ve bu yiizden .muhakeme bir inkita 
devresi gegirecektir. Bu kanunun takip ettigi maksada ve koydugu esaslara miinafidir. 

Projenin on dordiincii maddesi mucibince asliye ceza mahkemesi veya hakimi her hangi bir se-
beple galisamadigi takdirde meshud ciirmiin rnuhakemesinin ayni mahalde bulunan asliye hukuk 
mahkemesi veya hakimi tarafindan, goriilecegine ve bu takdirde sulh ceza hakiminin vazifesinin 
de mahalli sulh hukuk hakimi tarafindan yapilacagma dairdir. 

On besinci maddesi asliye teskilati mevcud olmayan kaza merkezlerindeki sulh hakimlerinin 
meshut ciiriimlerin asliye maddelerini de goreceklerine dairdir. Memleketin her tarafinda kanu
nun tatbik edebilmesini temiii ederek asliye teskilati olmayan kaza merkezlerini kanunun siimulu. 
haricinde de birakmamak iq'm bu maddeye liizum gorulmiistiir. 

Miirtebit ceza davalarimn bu irtibata ittila hasil olur olmaz birlestirilmeleri zaruridir. Bir 
gayeye muteveccih bulunan biri digerinin neticesine taalluk eden veya biri digerinin islenmesine 
vesile teskil eden suglarm aralarinda nievcud siki irtibat dolayisile tahkikat ve muhakemelerinin 
birlikte icrasindaki liizum ve fayda nazara alinarak bunlardan meshut olmayanlarm meshut olan-
lara aid olan proje hukumlerine tabi tutulmalari m'uvafik goriilmustiir. Ancak projenin bu bap-. 
taki on yedinci maddesinin son fikrasmda tasrih edildigi iizere suglar beynitide irtibat mevcud 
olmadikQa meshut ciiriim su^lusunun meshut olmayan diger suglari hakkmda bu kanun hukiim-
leri tatbik edilmeyecektir. Bu takdirde ayri ayri usullere tevfikan cereyan edecek tahkikat ve 
muhakeme netieesinde sadir olup katileseii hlikiimler hakkmda ceza muhakemeleri usulii kanununun 
405 nci maddesinde gosterilen merciler tarafindan igtima kaidesi tatbik olunaeaktir. 

Projenin on altinei maddesi bu kanunun sunmliine dahil meshut bir euriim Cumhuriyet miiddei-
umumisince mahiyet ve nevinin tavsifdeki hata ve ziihul eseri olarak ilk tahkikata tabi tutuldu-
gu veya ilk tahkikat curmiin meshut mahiyetini tebariiz ettirdigi takdirde sorgu hakiminin vazi-
fesizlik kararile bu ciirme aid miiteakip niLiamelelerin bu kanun hukumlerine tabi olacagi hakkin-
dadir. 

Projenin on sekizinci maddesile sucjuya, su^u-nun bu kanunun sumulune girmedigini mahkeme-
de iddia edebilmek hakki verilmistir. Iddiasinm kabulii halinde bittabi davasi umumi hiikiimler 
dairesinde riiyet edilecektir. Iddiasinm reddine dair olan karar aleyhine sugluya itiraz hakki veril
memistir. Esasen hususi; muhakeme usuliine tabi olan diger suglar hakkmda mevzuatimiz bu kabil 
kararlar aleyhine itiraz hakki tannnamistir. SIIQIU bu karari ancak esas hakkindaki kararla temyiz 
edebilecektir. 

Projenin on dokuzuncu maddesinde siyasi ciirumlerle hususi usulii muhakemeye ve takibi sika-
yete veya izin istihsaline bagli olan ciiriimler hakkmda tatbik edilmemesi kabul edilmistir. 

Projenin yirminci maddesi kanunun nesrinden iig ay sonra meriyete gireeegine dairdir ki tatbik 
edecek olanlar iyin bu miiddet bir hazirlik devresi olarak kabul edilmistir. 
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Adliye enciin 

T. H. M. M. 
Adliye encumeni 

Karar No. hi 

I'Jsas Xo. J/.'l' ir> 

Yiiksek 

Meshud suelarrn muhakeme usulii hakkinda 

Adliye vekilliginee iin/jrlanarak, Basvekfdelin 

2!) - XI - l<)3f> tarih ve ii/'AW.) sayih tezkeresile 

Yiiksek Meelise sunulan ve Adliye onei'mienine 

havale olunan kainm layihasi Adliye vekili ve 

Ueza isleri unium iiiudiirii hazir olduklarr hal-

de okunup ineelendi ve icahi gorusuldii: 

Kanumm niueih sebepleri hakkmdaki Jayi-

iia ile Adliye vekiliniu verdigi izahattan anlasil-

digma gore, goz oniinde islenen suelar asayisi 

bozmakla beraber balk iizerinde heyecan uyan-

diracagmdan hu hallerde sue I'aillerinin hemen 

yakalantp normal usuli merasimden ayr i ve da-

ha eabuk usullerle takib edilmeleri ve kay-

boJinasiua nieydan biralamiadan delillerin lesbi-

ti ile suelulariu niahkemeye sevkolunarak du

ra smalannrn yapiitp kisa hir zanianda eezalan-

dirihualai 'inin tern mi hei' yonden i'aydasi asikar 

bit' keyfiyetlir. 

Layiha, hu f'aydalardan baska, meshud sne-

larda tahkikat ve durusmasmin kisa hir zamanda 

intac edilcrek maznunun mevkul'iyet lialinin uza-

niasma niani olmak gibi sahsi hiirriyetin mii-

suniyeli prensibine uygtui hiiyiik bir gaye de 

istihdaf etniektedir. 

Her ne kadar nieri eeza muhakemeleri usulii 

kanummda, nieshud suelar hakkinda siirati amir 

bazr hiikiijnler inevcud ise de bunlarin ihtiya-

ea yet/medigi, bir eok memleketlerde nieshuden 

islenen suelar ieiu niahsus kammlar yaptldigi. 

bunlar arasinda Fransada 20 mavis I860 ta.fi-

Innde nesredilmis bir kaium buhmdugu ve ita.l-

yada, 1931 tarihin.de meriyete geeen eeza muha-

kemeleri usulii kanununda da ayri bir fasrlda 

nieshud suelar ieiu hususi hiikiimler konulmus 

oldugu goz oniinde tu lu lursa teklif edilen la-

\ ihanin isabeti anlasilrr. rhiciimen, izahlan miis-

tagni gordiigu bu sebeplerle layihayi esas itiba-

rile kabul etmistir. 

Layiha, Hi ikumetle diisiince birl igi ile, en-

ciimen t a ra f indan yeniden kaleme almmis ve 

meydana getirilen sekilde teklifteki esaslar 

4 — 
Lani mazbatasi 

22 - V - 19M> 

.Reislige 

mahfuz tu lu lmakla beraber Adliye vekill iginin 

ilmi te tk iklere mustenid olarak eneiimene vev-

digi yazih mii talealarda dermeyan edilen fikir-

ler de n a z a n i t ibare almmist i r . 

Lay ihamn bifinei maddesinde ka imnun nei'c-

lerde ve ne bigi sueJar hakk inda t a tb ik edilecegi 

goster i lmektedir . 

I - K a n u n u n tatbik edilecegi yerler hakkin

d a : 

A) Adliye teskiltai yapilmis olraasi sart t i r . 

B u kanundaki yazih hukiimlere gore miiddei-

umumi, vsorgu hakimi ve raahkeme bulunrnayan 

yerlerde kanunun tatbikine maddi imkan bnlu-

namayacagindan heniiz bu teskilat yapdmamis 

olan bazi kazalarda. meshut olarak hi r «ue islen-

mis olsa bile eeza omuhakemeleri usulii kanunu-

nun umumi hiikiimerinin cari olmasi zaruridir . 

B) Sugun belediye smirlar i ieinde isleninis 

olmasi liizurau da bn kanunun tatbiki itnikamni 

temin eden bi r hiikiimdiir. Adliye teskilatr ya

pilmis olan bi r kazada mahkemenin salhaiyet hu-

dudu o kazanm biitiin nahiye ve koylerine do 

samil bu lundugundan (Belediye sirurla.ri ieinde 

meshud sueun islenmis) olmasi kaydi, bu suglar 

isleninee ilk vazifc olarak kanunun ifasini amir 

bulundugu isleri yapabihH'ck polls ve j andarma 

aneak kasabalarda bu lnndugu ve belediye sinrr-

l a n disinda kanunun hukmiimiin yerine getirilme-

si giic olaea.gi dusuncesile konmustur . 

C) Panayi r la rda nieshud sueun islenmesidir. 

Panay i r la r muayyen giinler ieln kurulmakta vo 

halikin airs veris iqin orada toplanmis bulunmak-

ta olmasmdan bura larda zabita kuvvetleri bulun-

rnaktadir. Bu itilbarla, belediye s inirmin disinda 

bile olsa panay i r l a rda kanunun ta tb ik i mmrikim 

giiriilnriis, ve bu sebeple niaddeye yazdnnst i r . 

I I - Meshud sue, faili hakkinda d a : 

A) Yakalannus olmanin bu kanunun ta tb ik i 

ieiu meyrut bulundugu maddede tesliit edilmis.-

lir. Meshudeti islenen bir sugiui faili henten vc-

ya pek az sonra yakalaninaniis, olursa o sin,; hak

k inda uniunti liiikiimler dairesinde tak ib yapil-
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mak lazmi gelir. 
I l l - Meghuden iglenen su§larin nevi ic,in: 
A) Agir ceza mahkemelerinin vazifeleri di-

gmdaki ciiriimler olmasi garti, agir cezali curiim-
ler meghuden iglenmig olsa bile tertib edilecek 
cezanin agir olmasi hasebile ilk tahkikata mut-
lak olarak tabi tutulraasi ve tabkikat ve du-
rugmalarinm uinumi hukiimler dairesinde yapil-
masi teminat bakimindan dalia muvat'ik goriil-
miigttir. 

Bu gartm kabulii aleyhinde enciimendc der-
meyan olunan miitalealarda yeni itulya ceza 
muhakemeleri usulii kanununda faili yakalanan 
meshut sue agir eezayi miistelzim olsa bile hu
susi rnuhakeme usulii tatbik edildigi ve ileri sii-
riilerek bizde de C. miiddeiumumilerine rnuha
keme usuliiniin hangisinin tatbik edilebilecegin-
de mutlak takdir salahiyeti verilmek suretile 
agir ceza igleri igin dahi bu layihadaki rnuhake
me usuluniin tatbik edilmesi teklif edilmigse de 
yapilan miinakaga ve goriigmeler sonunda Fran-
sada bile uzun senelerdenberi meghut suclar 
hakkmda tatbik edilen rnuhakeme usuliinden 
agir cezali igler istisna edilmig ve bizde bu usul 
heniiz bu layihanin kanuniyet iktisab ettiginde 
tatbik edileceginden ileride tatbikatm verecegi 
neticelere gore onun agir eezali suclara da tes-
mili mumkiin bulunmug oldugundan yukanda 
beyan edilen sebeplerin de ehemmiyeti nazara 
alinarak bu teklif ekseriyetle kabul oluninamig-
tir. 

B) Ivanun layihasmin metninde madde mi-
maralari gosterilen Turk ceza kanununda yazili 
kabahat nevinden suelar olmasi garti da, bim-
lann meghuden iglenmesinin yapacagi tesirler 
bakimindan bu layihada yazili usule gore takib 
edilmelerinde miitoeasirleri hakkmda intibahi 
temin edecek faydaiari olacagi diigiincesile bu 
kanuna konmugtur. 

Layihanin ikinci maddesine, sikayet veya 
gahsi dava yolile takib olunan sucdarda bu ka-
nunda yazili gartlara gore meghuden iglenirse 
sugtan zarar gorenlerin zabitaya agizdan sika-
yetlerile faillerinin bu usule gore takib oluna-
cagi ve bu yolda yapilacak gikayetin, umumi 
hiikiimlere gore gikilyet ve gahsi dava acmak 
hakkmdaki muamelelere muadil sayilacagi gos-
terilmektedir. 

Bu maddenin goriigiilmesi sirasmda, gikfiyet 
ve hele gahsi dava amnak yolile takib olunan 

( S, Sayii 

siiQlarda feragatle ve adi hakaretlerde suc.il 
ikaa tahrik veya kargilikli hakaretin subutile 
amme davasinm diigmesine bile mahkemece ka-
rar verilebilecegine gore bu kabil suglarin meg-
hut olarak iglenmesi sebebile zabitaya, miiddei-
umumi ve mahkemeye siirati amir olan bir usul 
ile kiilfetler tahmil edilmesi dogru olmayaeagi 
ileri siiriilerek, esasinda amme hukuku noktasrn-
dan ehemmiyetsiz sayilan bu gibi suelarm layi
hadaki usule tabi tutulmainalan teklif olunmug 
ise de meghuden iglenen bu kabil sucdarm da 
homen takibile mahkemeye sevkolunarak faille
rinin cezalandinlmalari, diger suglar hakkmda
ki miilahazaya tamamile uygun olacagi ve sug-
tan zarar gorenin feragatiie hukuku amme da-
vasmm diigmesi hiikmii bu usulle takipten bek-
lenen faydayi ihlal edecek mahiyette olmadigi 
sebeplerile teklif ekseriyetle kabul olunmamig-
tir. 

Uctmcii maddede bu kanunun tatbik edilme-
yecegi suglar beyan edilmektedir. 

Bunlar da siyasi suglarla matbuat, kagakgi-
lik gibi hususi rnuhakeme usullerine tabi veyft 
takibi, Tiirkliigii tahkir gibi Biiyiik Millet Mec-
lisinden veya Hiikiuneti tahkir gibi Adliye ve-
killiginden karar vc izin almaya bagli olan sug-
lardir. 

Maddede gosterilen bu suelarm hususi mahi-
yetleri itibarile bu kanuna tabi tutulmamasi ye-
rinde ve isabetli bir hukumdiir. 

Dordiincu madde, bu kanunun tatbikine ta
bi tutulan suglar islendikten sonra yapilacak 
muameleyi gostermektedir. 

Sugun islenmosi akabinde yakalanan filin zaibi-
ta tarafmdan orada elde edilecek maddi siibut de-
lillerile birlikte ayni giinde Ciimhuriyet miiddei-
umumiligine teslim edilmesi ve tanzim olunacak 
zabit varakasina failin hiiviyeti ve delillerle su-
gun islendigi yerde bulunabilecek izlerin neden 
ibaret bulundugu ve sahitlerin hikdyetlerinin 
yazilmasi ile iktifa edilecegi maddenin ikinci 
fikrasinda agikga gosterilmektedir. 

Bu fikra hiikmiine gore dikkate sayan nok-
ta failin mevcuden miiddeiumumilige o giin tes
lim edilecegi ve sahitlerin yalniz hiiviyetlerinin 
muvazzah olarak zabit varakasina dercolunaca-
gidir. Bu is igin sahitlerin maznunla birlikte 
sevki mevzubahs degildir. §u kadar ki, siiQun 
islendigi yerde sahitlerin hiiviyetlerinin tesbiti 
mumkiin olmazsa sahitlerin karakola kadar git-
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tnelerine cevaz oldugu kabu l edilmek lazmi-

gelir. 

Sikayet veya sahsi dava yolile takib edilcn 

suglarda sikayetin zabit varakasma yazilmasi 

ve sikayet edenin de bu varakayi imza etinesi 

luzunra d a maddenin iiQiincii f ikrasma isaret 

olunmustur . 

Maddenin son f ikrasmda Ciimbhuriyet miid-

deiumumisinin yakalanan sab si sorguya <jekecegi 

ve bundan sonra hukuku amme davasmi ae/maya 

liizum goriirse durusma yapilmak iizere yazacagi 

iddianame ile maznunun o giinii mahkemeye 

gonderecegi hakkinda hiukiimler yazilidir. B u 

hukiimler arasinda en miihim bir kayid do ; ya-

kalanip huzu runa igetirilen sahsi sorguya §ektik-

ten sonra Cumhuriyet miiddeiumumisinin bu 

usulu takib etmesi iein, islenen sue, hakkinda 

(Umumi hukumlere gore takibat yapi lmasmi za-

ru r i kilacak sebeplerin mevcud olmamasi) dir ki 

bunun la sorgudan sonda hasd olaeak kanaa t ve 

int iba iizerine k a n u n muddeiumumilere bir tak-

dir hakki kabul etmistir. Ancak bu takdir inut-

lak olmayip sue,un agr i cezayi miistelzim bir 

ciiriim olmasi veya, iieiincu. maddede yazili 

suc jardan bulunmasi gibi bu k a n u n u n ta tb ik i 

sahasma giremeyecek o lan la rdan baska, durus-

.manin o giinii veya besinci raadde mucibince 

n ihaye t ertesi giinii yapilabilmesi imkanmi sel-

bedecek bir hal buluinnasi ve mesela ka t i ta-

bip r a p o r u n u n verilmesinin bir miiddet gee-

meyi icab etmesi gibi ha l lerde t ak iba t i bu 

usule t ab i t u t m a y a r a k u m u m huki imler dai-

resitide devam edebilmeye mudde iumuminin 

salahiyet i o ldugu k a n u n d a derpis edilmistir. 

Bu netiee, mahkemeye sevkedileeek ve hak

k inda he r hangi bir muhakeme usulu t a tb ik olu-

nacak bir sue,un siibut delil lerinin hiikme kafi 

o lmasmm usul i bir kaide o lmasmdan cjkmakta-

dir. Bunun la beraber mahkemeler in kendi ler ine 

sevkedilmis bir sue. iein t ahk ika t i derinlestir-

mek hususundak i sa.la.hiyetl.eri de tabiat i le mah-

fuzdur . 

L a y i h a n m besinci maddes inde me^hut sue 

i'aili y k a l a n a r a k Ciimburiyet miiddeiumumlsine 

teslim edi ldikten sonra sorguya Qekilipte bu 

k a n u n d a k i usuliin t a tb ik i iein ism incelen-

imesine liizum hasil olursa Cumhur iye t miiddei-

umumisinin madde metn inde yazili sebepler 

igin t a h k i k a t y a p m a k iizere maznunun mahke

meye sevkini yaka l and ig inm ertesi guniine bi-
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r a k m a g a salahiyetl i o ldugu gosteri lmistir . 

Altmci maddede Cumhur iye t miiddeiumum i-

sinin maznun h a k k i n d a tevkif miizekkeresi 

verebilecegi yazilidir . B u seri muhakeme usu

lu t a tb ik edilen islerde ist isnai o la rak muddei

umumin in tevkif salahiyet ini haiz olmasi pck 

tabi i ve yr iude ve bu usuiii t a tb ik eden memle-

ket lerde de kabul edilmis bir h i ikumdur . 

Yedinci maddede zabit va rakas inda zab i tanm 

t cubit ettigi sahit lerle Ciimburiyet miiddeiumu-

misi ve .maznunun gosterdigi ve mahkemenin 

liizum goreeegi baska. sah.it ve eh Li hibreyi ve 

s u l t a n zarar goren sabsi Cumhur iye t miiddei-

imiuinisi t a r a f m d a n veri lecek yazili veya sifahi 

eniirle zabi tanm hazir bu lundurmaya mecbur 

olmasi ve bu emri yeritie ge t i r i rken ilizar mii

zekkeresi h a k k m d a k i umumi liiikiimlerde oldugu 

gibi zor kulianmaya zabitanm salahiyetli oldu-

guna, da if hukiimler vardir. 

Maznunun, sorgu sir;;!,;nda. isimlei'ini ve. ad-

Kslorini bildirdigi sahitlerin dinhurmesi mii-

dtii'aa hak lan noktasindan derpis edilen bir hii-

kuL.diir. 

V>\\ madd de saliiller hakkmda zor kullan-

niak salaliiyeli eueiimence iniinakasa, edilmis 

ve evvelee wihitlik i<;in eagrrlipta. buna itaat 

elmeyenler hakkinda zor kullanma, salahiyetinin 

iatbiki <logT-u olmayaeagf miitaleasile bu hiik-

iiiiin kabuliinde tereddiid edilmisse de aeele 

hallei1 iein meri eeza muhakemeleri usuliinde de 

ililiyaem zaiaifi icabi o!a.i-ak bu hukiiin esasen 

lueveud oldugundan ve bu kaimnda ise siifat 

esas bulundugimdan ma.cldenin ya.zildigr sekil-

de brrakdmasi kai'arlasl.lnlmrstir. Su kadar ki, 

Cii nihil rivet niiiddeiuiuuniiligine veya mahke-

lueye ihzarlan islenen sahitler hakkmda zabita 

niemurlan ta lb ikal la mutlaka zor kul ianmaya 

ni(M*bur olmadiklarmdaii isin ieaplai'iin giiz 

bntinde lutnrak muamele yapaeaklan ve zabi-

1a amirlerinin de bunu takdi r ile niaiyetlerine 

o yolda emirlei- vererek onlai'i irsat edecekleri 

sii])hesizdii'. 

Sekizinei madde, maznunun sevkedileeegi 

mahkemenin I'aaliyette bulimmadrgina gore Cum

huriyet miiddeiumumisinm mahkemeyi yahsma-

ya, davet edeeegini ve sevk isini ertesi giiniine 

de brrakabileeegini gostermekte ve yalniz maz

nun yakalandigi giin (-unihuriyet muddeiumu-

misi tarat ' indan mahkemeye sevkedilmeyip erte

si giiniine alikonmussa bu maddedeki geri birak-
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— 7 — 
manin bir daha yapilamiyacagini tasrih etmek-
tedir. 

Madd(3deki l)ii hiikiimlerin kanimun istihdaf 
ettigi maksatlar bakimindan liizumu izahtan 
miistagnidir. 

Dokuzuncu madde, malikemeye taalluk eden 
vazii'elei'deu bahi.stir. Bu islerde durusmanm 
bir eelsede bitirilmesi esastir. Yalniz kanuni 
zaruretler sebebile bir eelsede Iriikum verilmesi 
miimkun olamazsa bu imkansizligi doguran nok-
sanlarm ikmali igin en yakm zaman goz oniin-
de tutularak ona gore durusmanm ,baska bir gri
lle teliir edileeegi inaddede tavzih oluniuaktadir. 

Bu madde dahi kanunun tabii olan icaplari-
nm tevlid ettigi hukiinilerdir. 

Onuncu maddede mahkemenin resen \oya 
maznun yahud C. niiiddeiumumisinin iddiasi iize-
rine suc/un bu kanunun sumuliine girmedig'tie 
karar verebilecegi ve bu suretle verecegi karar-
dan sonra umumi hukiimler dairesinde vazifeli 
bulundugu islerin durusmasma devam edocegi 
ve boyleee durusmanm devamina kanuni imkan 
olmayan hallerde evrakin C. muddeiumumiligine 
geri verilmesine karar verecegi gosterilmektedir. 

Maddenin ikinci fikrasinda yazili olan kanu
ni imkansizliklarm, sugun mahiyeti, itibarile yiik-
sek vazifeli malikemeye aid olmasi veya takibat 
yapilmasinin izin ve karar alinmasina bagli me-
vattan bulunmasi gibi haller oldugu metinden 
kolaylikla istitlal olunabilir. 

Maddenin son fikrasinda sugun bu kanunun 
sumuliine giremiyecegi hakkindaki iddianm r--d-
di takdirinde bu babtaki kararin esasi ka-
rarla birlikte temyiz olunaeagi yazili olup 
bu sarahat iddianm reddi hakkindaki -Ira 
kararinin temyiz edilebilecegi gibi bir au-
layisa mahal birakmamak itibarile liizumlu wa-
yilmistir. 

On birinei madde ile bir eelsede karara baglana-
miyan isler hakkinda maznun C. muddeiumumisi 
tarafindan verilen miizekkere ile tevkif edilmisse 
mahkemenin kefaletle veya kefalettsrz taliliyeye 
karar verebilecegi gosterilmektedir. iBir giinde in-
tac, edilemiyen durusma baska giine birakilirsa 
mevkuf olan maznun i§in mahkemece boyle bir 
kararin zaten verilebilecegi keyfiyeti izahtan 
miistagnidir. 

Bu kanun siirati amir olmakla beraber miida-

faa hakkini korudugundan maznunun istegle 
miidafaasini hazirlamak igin mahkemenin en gok 
iic, gun miihlet verecegi 12 nci maddede tesbit 
edilmistir. 

13 ncii madde suQlunun mahkumiyetine ka
rar verilirse bir ay ve daha fazla hiirriyeti bag-
layici bir ceza hiikmolundugu takdirde mazriu-
nun mahkeme tarafindan tevkifine de karar ve-
rilmesinin mecburi oldugu gosterilmis, ve yalniz 
tevkif kararile beraber kefaletle tahliyesine ka
rar verebilecegi yazilmi§tir. 

Tevkif karari verilmesi mecburiyeti bu ka
nuni a me§hut suclarin seri usulle takib ve du-
ru§ma yapilmasindan beklenen terhibi ve inti-
bahi tesirlerin tabii bir neticesi sayilabilecegin-
den enciimence yerinde bir hukum olarak kabul 
edilmigtir. 

On dordiincu maddede I)ii kanuna gore ve
rilen tevkif kararlarina itiraz edilemeyeceginin 
tasrih edilmis. olmasi da yukarida beyan edilen 
sebeplere mustenid ve isabetli bir hukiimdur. 

La.yih.anin on beajnei maddesinde bu kanuna 
gore duru§ma yapacak mahkemeler tasrih oluir-
maktadir. 

Bu kanunun nesrinden sonra Adliye vekilli-
gince bazi tes,kilatin ikmali ve hakimlerle ala-
kalilann kanunun miindericatina vukuf hasil 
etmelerini temin dugiincesile meriyetinin adli 
tatilden sonraya birakilmasi enciimence miina-
sib goriilmus. ve o suretle bu senenin eylulii ip-
tidasinda kanun hiikiimlerinin yiiriimeye ba§la-
yacagi on altinci maddede yazilmi§tir. 

Eneiinienimizce kabul edilen bu layiha Umu
mi Heyetin tasvibine arzoluninak iizere Yiiksek 
Ileislige sunulur. 

Ad. En. Reisi M. M. Katib 
Qorum Kocaeli Trabzon 

Milnir Cagil Saldh Yargi R. Karadcniz 

Aza Aza Aza 
Konya Erzunmi Balikesir 

R. Turd Fund Sirmcn 0. Niyazi Burcu 

Aza, Aza Aza 
lyel Bursa Antalya 

II. Ongun Ahf Akguq T. N. Ancan 

Aza A^a 
Aontalya Bursa 

Numan Aksoy S. Ferid Talay 
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HtlKtilMETlN TEKLlFt 

MADDE 1 — Vilayet merkezi olan sehirler-
le kaza merkezi olan kasabalarm belediye hu-
dutlari iginde ve panayirlarda islenen agir ceza 
mahkemesinin vazifesine dahil olanlar haricin-
deki meshut curumlerin tahkikat ve muhakeme-
leri bu kanun htikumlerine tabidir. 

MADDE 2 — Zabita meshut ciiriim halinde 
yakalanan kimse hakkmdaki delilleri derhal tes-
bit ederek kendisini vakit kaybetmeksizin sor-
guya gekmesi igin Cumhuriyet miiddeiumumisi-
ne teslim eder. Cumhuriyet muddeiumumisi sor-
guya gektigi suglu hakkmda hukuku amine da-
vasini agmaga liizum gordiigu takdirde muha-
kemesi yapilmak iizere kendisini iddianame ile ya-
kalandigi gun sehir veya kasaba merkezindeki 
vazifeli asliye veya sulh mahkemesine sevkeder. 

MADDE 3 — Cumhuriyet miiddei umumi-
si sugun bu kanunun sumuliine girip girmedigi 
veya amme davasmi agmak iktiza edipetmedigi 
hususlarmda tereddiide ugrayarak bu noktala-
rin tenviri igin miitemmim bazi tahkik muame-
lelerinin icrasma liizum gordiigii takdirde suglu-
nun mahkemeye sevkini nihayet yakalandigmin 
ertesi giiniine birakabilir. 

MADDE 4 — Yakalandigi giin suglu mahke
meye sevkedilecegi sirada mesai zamanmi bitir-
mis veya mezkur giin pazara ve diger her hangi 
bir tatil giiniine tesadiif etmis olmak itibarile 
mahkeme faaliyet halinde degilse Cumhuriyet 
muddeiumumisi icabma gore mahkemeyi derhal 
faaliyete davet edebilecegi gibi suglunun sevkini 
ertesi giine de tehir edebilir. 

Fakat Cumhuriyet muddeiumumisi iigiincii 
maddede izah edilen sebepten dolayi suglunun 
mahkemeye sevkini ertesi giine birakmak mec-
buriyetinde kalmis ise artik suglunun muhake-
mesi her hangi bir sebep yuziinden ikinci bir te-
ahhiira ugrayamaz. 

8 — 
I ADLtYE ENCtlMENTi\rN DE^I§TlRtRt 

MesJiud suglarm muhakeme usulii kanunu 
layihasi 

MADDE 1 — Adliye teskilati olan yerler-
deki belediye smirlari iginde ve panayirlarda 
islenen ve failin o sirada veya pek az sonra 
yakalanan: 

A - Agir ceza mahkemelerinin vazifeleri di-
smdaki meshut ciirumler, 

B - Turk ceza kanununun 529, 534, 539, 545, 
548, 551, 565, 567, 568, 571, 572, 573, 574, 575, ve 
576, nci maddelerile 534, 540 ve 547 nci madde-
lerinin ikinci fikralarmda yazili kabahatler, 
hakkmda takip ve durusma bu kanun hukiim-
lerine tabidir. 

MADDE 2 — §>ikayet iizerine veya sahsi 
dava yolile takip olunan suglarda, sugtan 
zarar gorenlerin zabita memurlarma ag-izdan 
sikayetleri, sikayet ve sahsi dava agmak hak-
kmdaiki umumi usullere gore yapilacak mu-
amele hukmiinde sayilrr. 

MADDE 3 — Siyasi suglarla hususi muhake
me usullerine ve takibi izin veya karar istihsa-
line bagli olan suglar hakkmda bu kanun tat-
bik edilmez. 

MADDE 4 — Meshut bir sug islendigi za-
man, zabita, yakalanan sahsi tanzim edecegi bir 
zabit varakasi ve elde edilecek maddi siibut 
delillerile birlikte vakit gegirmeksizin ayni 
giinde Cumhuriyet muddeiumumiligine teslim 
eder. 

Zabrt varakasi, yakalanan sahsm kim ol-
"dugunu, siibut delili olacak maddelerin ve 
izlerin nelerden ibaret bulundugunu ve sahitle-
rin hiiviyetini ihtiva eder. 

§ikayet veya sahsi dava yolile takip edilen 
suglarda sikayet edildiginin zabrt varakasma 
yazilmasi ve sikayet edenin bu varakayi imza-
lamasi lazrmdir. 
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MADDE 5 — Ciimhuriyet miiddeiinnrmlsi 
sugluyu mahkemeye sevkedinceye kadar nezaret 
alfcinda bulundurrnak salahiyetini haizclir. 

MADDE 6 — Oiimhuriyet miiddei umumisi 
tarafmdan sevkedilir edilmez asliyo ve suiii 
mahkemeleri suglunun muhakemesine baslarlar. 

MADDE 7 — Zabita zabit varakasmda tesbit 
ettigi sahitleri muhakeme zamanini C. M. Umu-
mtsinin bildirmesi, iizerine kendiliginden mahke
mede hazir bulimduracaktir. Bunun haricinde 
miiddeiumuminin liizum gosterdigi sahitlerle 
ehli hibreyi ihzar hiikmiinii hais yazili veya sl-
fahi emirleri iizerine mahkemede hazir b^lun-
durur. 

MADDE 8 — Bazi sebepler yiiziinden bir 
celsede bitmedigi takdirde muhakeme iiibayet 
iic giin sonraya tehir edilebilir. 

MADDE 9 — Taleb ettigi takdirde mahke-
me veya sulh hakimi maznuna miklafaasmi ha-
zniamasi igin nihayet iki giinliik bir miihlet ve-
rebilir. 

C. miiddeiumumisi yakalanan sahsi sorguya 
gektikten sonra amme davasmi agmaya liizum 
goriir ve umumi hiikiimlere gore takibat yapil-
masmi zaruri kilacak sebepler mevcud bulun-
mazsa durusma yapilmak iizere maznunu iddi-
aname ile o giin vazifeli mahkemeye gonderir. 

MADDE 5 — G. miiddeiumumisi, sucun bu 
kanunun sumuliine girip girmedigini veya am
me davasmi agmak icap edip etmedigini tayin 
igin isin incelenmesine liizum goriirse bu ba-
kimlardan tahkikat yapilmak iizere maznunun 
mahkemeye sevkmi yakalandigmin ertesi giinii-
ne birakabilir. 

MADDE 6 — Oiimhuriyet miiddeiumumisi, 
niaznun hakkmda tevkif miizekkeresi verebiiir. 

MADDE 7 — Zabita zabit varakasmda tes
bit ettigi sahitlerle C. miiddeiumumisi ve sorgu 
sirasmda maznun tarafmdan gosterilen sahid 
ve ehli hibre ile mahkemece liizum goriilecek 
diger sahidleri ve ehli hibreyi ve sugtan zarar 
goren sahsi C. miiddeiumumisinin yazili veya 
sifahi ernrile mahkemede hazir bulundurmaya 
mecburdur. 

Bu emir, cagrilanlar hakkmda zabrtaya ih
zar miizekkeresinde oldugu gibi zor kullanmak 
salahiyetini de verir. 

MADDE 8 — Maznun yakalandigi giinde 
mahkemeye sevkedilecegi sirada galisma zanuiu 
bitmis veya her hangi bir tatil guniine tesaduf 
etmis ise C. miiddeiumumisi mahkemeyi hemen 
galismaya davet edebilecegi gibi maznunun mah
kemeye sevkini ertesi giine de birakabilir, 

§u kadar ki 0. miiddeiumumisi tarafmdan 
dordiincii maddede yazili sebepten dolayi maz

nunun mahkemeye sevki etresi giine birakilmis 
ise yukariki fikrada yazili sebeple de olsa maz
nunun mahkemeye sevki ikinci bir taahimra 
ugratilamaz. 

MADDE 9 — Vazifeli mahkeme, C. miiddei
umumisi tarafmdan sevkedilir edilmez baska is-
lere teroih ed^rek maznunun duruj-smasma bas-
lar. Durusmanin mahkemece bir celsede bitiril-
mesi lazimdir. Su kadar ki; kanuni zaruretler 
dolayisile isin bir celsede karara baglanmasi 
miimkiin olmazsa durusma bu imkansizligi do-
guran noksanlarm en gabuk vasitalarla ikmali 
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MADDE 10 — Hiiriyeti baglayici bir ceza 
ile mahkum ettigi takdirde mahkeme sugluyu 
tevMfe mecburdur. Mudafaasmi hazirlamasi 
veya tetkikat ve tahkikatm ikmali igin muha-
keme talik edildigi takdirde mahkeme sugluyu 
tevif edib etmemek hususunda tekdir hakkma 
maliktir. 

MADDE 11 — Mahkeme suglunun kefaletle 
veya kefaletsiz tahliyesine karar verebilir. 

MADDE 12 — Suglunun beraeti veya yalnrz 
para cezasma mahkumiyeti halinde Ciimhuriyet 
miiddeiumumisi hiikmii, temyiz etse de tevkif 
edilmis olan suglunun derhal tahliyesi icra 
edilir. 

MADDE 13 — Suglu tevkif kararma itiraz 
edemez, 

MADDE 14 — Asliye ceza mahkemesi veya 
hakimi her hangi bir sebeple galisamadigi tak
dirde meshud curmiin muhakemesi ayni mahal-
de bulunan asliye hukuk mahkemesi veya ha
kimi tarafmdan gbrtilur. 

Sulh ceza hakiminin vazifesini de bu takdir
de mahalli sulh hukuk hakimi goriir. 

MADDE 15 — Asliye teskilati mevcud ol-
mayan kaza merkezlerindeki sulh hakimleri 
meshud curumlerin asliye maddelerini de go-
riirler. 

igin lazimgelen miiddet goz onunde tutularak 
ona gore ba§ka bir giine tehir edilebilir. 

MADDE 10 — Maznun ve C. miiddeiumumi-
si sugun bu kanunun siimuliine girmedigini 
mahkemede iddia edebilir. Mahkeme gerek re-
sen ve gerek bu iddialar iizerine sugun bu ka
nunun §iimuliine girmedigine karar verirse du-
rusmaya umumi hukiimler dairesinde devam 
eder. 

Ancak bu suretle duru§manin devamina ka-
nuni sebepler dolayisile imkan olmayan haller-
de evrakin C. miiddelumumiligine geri verilme-
sine karar verir. 

iddialannin reddine dair olan mahkeme ka-
rarini taraflar ancak esas hakkmdaki kararla 
birlikte temyiz edebilirler. 

MADDE 11 — Duru§ma bir celsede netice-
lenemeyip te ba§ka giine birakilacaksa C. miid-
deiumumisi tarafmdan hakkmda tevkif miizek-
keresi verilmi§ olan maznunun kefaletle veya 
kefaletsiz tahliyesine mahkemece karar verile-
bilir. 

MADDE 12 — Maznunun istegi iizerine mah
keme miidafaasmi hazirlamak igin en gok iig 
giinliik miihlet verir. 

MADDE 13 — Bir ay ve daha ziyade hiirri-
yeti baglayici bir ceza ile mahkum edilen suglu
yu mevkuf degilse mahkeme tevkife mecburdur. 
Ancak mahkeme karannda mahkumun kefalet
le tahliye edilmesine da karar verebilir. 

MADDE 14 — Bu kanuna gore verilecek 
tevkif kararlarma itiraz edilemez. 

MADDE 15 — Ceza iglerini goren asliye 
mahkemesi her hangi bir sebeple gali§amadigi 
hallerde meshut sug hakkmdaki duru§mayi ora-
nm asliye hukuk iglerine bakan mahkeme go
riir. 

Sulh mahkemelerinin gorecegi me§hut sug-
larin muhakemesi sulh hakimi bulunmadigi za-
man asliye mahkemesinde goriilebilecegi gibi 
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MADDE 16 — Ciimhuriyet muddeiumumi-
since ilk tahkikata tabi tutuduktan sonra bu 
kanunun siimuliine girdigi teayyiiii eden mes
hud ciiriim sorgu hakiminin vazifesizlik kara-
rile bu kanun hiikiimleri dairesinde takib ve 
intag olunur. 

MADDE 17 — Meshud curiimle irtibati bu-
lunan bu mahiyeti gayri haiz diger suglar bu 
kanun hukumlerine tabidir. Ancak aralarmda 
irtibat mevcud bulunmadikga me§hud ciiriim 
suglusunun maznun bulundugu diger suglar 
hakkmda bu kanun hiikiimleri tatbik olunmaz. 

MADDE 18 — Suglu mahkemede kendisine 
isnad olunan sugun bu kanunun siimulii dairesi-
ne girmedigini iddia edebilir. Iddiasmm kabu-
lii halinde mahkeme davasmi umumi hiikiimler 
dairesinde gbriir. Iddiasmm reddine dair olan 
karari suglu ancak esas hakkmdaki kararla bir-
likte temyiz edebilir. 

MADDE 19 — Bu kanun siyasi suglarla hu-
susi usulti muhakemeye ve takibi sikayete veya 
izin istihsaline bagli olan suglar hakkmda tat
bik edilmez. 

MADDE 20 — Bu kanun nesrinden 
sonra meridir. 

ug ay 

MADDE 21 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

22-XI-1935 
B9 . V. 

1. Inonii 
DaV. 

8. Kay a 
' Mf. V. 

8. Ankan 

S. I. M. V. 
Dr. R. Bay dam 

Ad. V. 
8. Saracoglu 

Ha.V. 
Dr. T. R. Aran 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
F. Agrali 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Muklis Erkmei 

asliye mahkemesinin gahgmadigi zamanlarda bu 
mahkemeye aid i§ler sulh hakimi tarafindan da 
goriilebilir. 

MADDE 16 — Bu kanun hiikiimleri 1 eylul 
1936 tarihinde yiiriimege ba§lar. 

MADDE 17 — Bu kanunun hiikiimlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»&<( 
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S. Sayisi:220 
Ceza muhakemeleri usulu kanununun 305 nci maddesinin 
tefsirine dair Ba§vekalet tezkeresile Ceza muhakemeleri 
usulu kanununun bazi maddelerinin degi§tirilmesi hakkinda 
kanun layihasi ve Adliye encumeni mazbatasi (3/175),( 1/346) 

T. C. 
Baqvekdlet 2-X//-1935 

Kararlar Mudurliigii 
Sayi : 6/3563 

T. B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Adliye vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 25-XI-935 tarihinde Yiiksek 
Meclise arzi kararlastinlan ceza muhakemeleri usulii kanununun bazi maddelerini degistiren 
kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
I. tnonii 

Esbabi mucibe layihasi 

20 agustos 929 tarihinden beri meri bulunan ceza muhakemeleri usulii kanunu, mahkemelerimiz 
tarafmdan muvaffakiyetle tatbik edilmektedir. Esasi Almanyadan alinan bu kanunun memleketi-
mizde tatbik edilmege baslandigi ilk zamanlarda tesaduf edilen gii^lukler yavas yavas bertaraf ol-
maktadir. Bu kanunun daha eyi tatbik edilebilmesini temin etmek igin liizumlu goriilen degisik-
likleri havi (65) maddelik kanun layihasi hazirlanmistir. Bu tadilat meyaninda mahiyetleri itibarile 
Qabuk goriilmesi lazimgelen meshud ciiriim vakalarinda; Ciimhuriyet muddeiumumilerinin salahi-
yetleri genisletilmis bulunmaktadir. Layihada, vaka mahallinde sorgu ve sulh hakimlerile Ciimhu
riyet muddeiumumileri tarafmdan yapilan tahkikatin, ilk tahkikatta tekrar edilmemesi esasi ka-
bul edildigi gibi, bu giin filen mevcud olmayan karar hakimligi teskilati da kaldirilmistir. Layi-
hanin kanunlasmasi halinde ilk tabkikata liizum goriilmeyen hallerde Ciimhuriyet muddeiumumileri; 
hazirlrk tahkikatmi havi dosyayi karar hakimi sifatile hukuku amme davasinin acjlmasi ic,in bir 
karar vermek iizere sorgu hakimligine tevdi etmek mecburiyetinden kurtularak tahkikat evrakmi bir 
iddianame ile dogrudan dogruya salahiyetli mahkemeye vererek hukuku amme davasmi agabile-
ceklerdir. Bu seklin kabulii ile durusmalari Qabuklastrrmak bakimmdan temin edilecek faide 
meydandadir. Buna mukabil karar hakimligi namile ayrica bir miiessesemiz bulunmadigi i<jin fi
len hie. bir sey degismeyecektir. Layihanin diger hukiimleri de sirf 'tatbiki bakimlardan bazi de-
gisiklikleri ihtiva etmektedir. 

Bu degisikliklerde kanunlarimizm prensiplerini muhafazaya ve tadilin feri ve tatbiki cihetlere 
munhasir kalmasma azami derecede dikkat edilmistir. 

Maddelerin esbabi mucibesi 

iMadde 14 : Bu maddede, salahiyetli hakim veya mahkemeden bir davanm kaldinlib ba$-



ka bir yere nakledilebilmesi icih gosterilen sebebler ijunlardir: 
1 - Hakim veya mahkemenin, hukuki veya fill sebeblerle kaza vazif esini ifa edemeyecek 

halde bulunmasi, 
2 - Tahkikatin orada icrasi ammenin emniyeti ic,in tehlikeli olmasi, 
3 r giipheyi dai sebebler bulunmasi. 
Bu sebeblerden uQunctisiinu teskil eden (§iipheyi dai) hallerden bir kismi bu kanunun 21 nci 

maddesinde gosterildikten baska 23 neii maddesinde (Hakimin bitarafkgini siipheye dtisurecek) 
diger sebeblerden de hakimin reddedilebilecegi ve bu salahiyeti CUmhuriyet miiddeiumumisile 
maznun ve davacmm da kullanabileeekleri yazilidir. Bu suretle 14 neii maddedeki (§iipheyi dai) 
kaydinin luzumsuz kaldigi anlasildigmdan bu kanunun mehazi olan Alman kanununda da mev-
cud olmayan bu kaydin tayyi suretile madde diizeltilmistir. 

Madde 15, 17 ve 24 : Bu layiha ile ilk tahkikata tabi tutulmayan islerde Ciimhuriyet 
muddeiumumilerine iddianame ile davayi dogrudan dogruya mahkemeye sevketmek salahiyeti 
tanrnmis oldugundan 15 nci maddeden son tahkikatin aQilmasi karari tabiri kaldinlarak yeri-
ne (iddianame) kelimesi konmak ve 17 ve 24 neii maddelere de (iddianame) tabirleri ilave edil-
mek suretile maddeler diizeltilmistir. 

Madde 26 : Muhik sebeblere dayanmak sartile hakimi reddetmek salahiyetinin kullamlma-
si en mesru haklardan oldugu gibi, bu hakkin suiistimal edilmesi halinde de hak ve adaleti tavi-
ka calisanlarcn ceza gormeleri bu nisbette makul ve mantikidir. Bu sebeble bu maddeye ilave edi-
len bir fikra ile bu ihtiyacm temini dusunulmiistur. 

Madde 29 : Hakimin vazif esini yapmakdan memnuiyet zannini veren hallerle bir hakimin, reddini 
mucib sebebleri resen bildirilmesi halinde temyiz mahkemesinin dogrudan dogruya davanm nakline 
karar verecegi bu maddede yazilirdir. 

Bu gibi haller mahiyetleri itibarile temyiz mahkemesini isgal edecek derecede muhim gbrulmemekle 
beraber bu usul islerin gegikmesine de sebebiyet verdiginden bu hususda karar vermek salahiyeti kanu

nun 26 nci maddesi mucibince reddi hakim taleblerini tetkike memur olan mercilere verilmistir. 
Bundan baska esas davayi tetkik eden mercilere; bu gibi hallere muttali olduklan takdirde 

davanm nakline resen karar vermek salahiyeti de tanmmistir. 
Madde 40 : Sayili kanun mucibince cuma kelimesi pazar olarak degistirilmistir. 
Madde 66 : Bu maddedeki degisiklik; hazirlik tahkikatinda ehli hibrenin tetkikine muhtag olan 

islerde Ciimhuriyet muddeiumumisine ehli hibre tayini salahiyeti vermekten ibarettir. Bu layiha 
ile hazirlik tahkikatindaki muamelelerin ilk tahkikatta tekrarlanmamasi usulii kabul edilmis oldugu 

• i^in Ciimhuriyet miiddei umumilerine verilen bu salahiyet te bu esasin zaruri bir neticesidir. (Mad
de 158) 

Madde 110, 111, 112 : Kanunumuzun mehazi olan Alman ceza muhakemeleri usulii kanununun en mii-
him esaslarmdan biri de sorgu islerile karar vazif esini baska baska mercilere vermektir. Ilk tahkikati 
yaptiktan sonra sorgu hakiminin vazifesi dosyayi miiddeiumumiye tevdi etmekten ibarettir. Miiddei-
umumi tahkikati kafi gordugii takdirde iddianamesini tanzim ederek dosyayi karar vermekle mukel-
lef olan mahkemeye verir. Mahkeme de evraki tetkik ederek kararmi verir. Kanun almirken sorgu 
islerini sorgu hakimine ve karar vermek vazif esini de karar hakimine tevdi etmek suretile Alman ka
nununun gozettigi bu prensib muhafaza edilmek istenmis idi. Halbuki bilahare karar hakimligi te§ki-
lati yapilmadigmdan hem sorgu isleri ve hem de karar vermek salahiyeti muvakkat madde ile sorgu 
hakimlerinde birakildi. Bu suretle kanunun kabul ettigi esas filen metruk kaldi. 

Uzun zamanlann verdigi tecriibelerle de anlasildigi iizere ilk tahkikat isinin sorgu ve karar isleri 
diye ikiye ayrilmasinda ameli biiyiik bir faide yoktur. Bilakis sorgu islerini yapan sorgu hakiminin 
ayni is hakkinda karar vermesi daha faideli olmaktadir. Her ne kadar sorgu hakiminin sorgu esna-
sinda edindigi bazi sabit fikirlere bagli kalarak bu fikirlerin tesiri altinda verdigi karar maznunlarin 
aleyhine olabilecegi diisunulebilir. Fakat tahkikati en ince teferruatina kadar yapmis olan bir haki
min verecegi kararm ekseriyetle isabetli olacagi goz oniine almirsa her iki isin birlestirilmesinde diisii-
nulen Ibu mahzur zayif kalir. 
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Sorgu ve karar i§lerini ayirmak suretile ilk tahkikati iki mnhtelif mereilere veren esastan mulhem 

olan kanunumuz ilk tahkikatta mevkuflara durusma hakkmi tanimakta ise de arzedilen sebeblere bina-
en ibu layiha ile karar vermek salahiyeti de siorgu hakimlerine verilmis ve bu suretle ilk tabkikati iki-
ye ayirmak esasindan vazgecjlmis oldugundan durusmadan ameli bir faide teminine de imkan kal-
mamaktadir. Durusmanin kaldinlmasina karsi maznunlara taninan itiraz hakki teminat olmak iizere 
ifcafi goriilmektedir. Bu sebebledir ki, 110, 111, 112 nei maddelerin duriismaya miiteferri hiikumleri 
kaldirilmak suretile maddeler diizeltilmistir. 

Madde 122 : Bu maddede yapilan degisiklik manayi aydinlatmak igin (Maznunun tabkikatta ha-
zir) kelimelerinden sonra (Bulunmaz) kelimesinin ilavesi suretile ibareyi tamamlamaktan ibarettir. 

Madde 154 : Bu maddeye Ciimhuriyet muddeiumumilerine yeminle ifade almak salahiyeti ilave 
edilmistir. Hazirlik tabkikati ilk tabkikatta tekrar edilmeyecegi bu layiha ile kabul edilmis oldugun-
dan feu maddedeki degisiklik bu esasin neticesidir. 

Madde 158 : Bu maddeye (Meshud sucjar) da de tehirinde zarar umulan hallerde oldugu gibi sor-
gu ve sulsh hakimlerile Ciimhuriyet muddeiumumilerinin biitun tahkik muamelelerini yapabileeekleri 
esasi konmustur. Siiratle tahkiki gerekli olan meshud suglarda ilk tahkikat esaslanna gore tahkikat 
yapildigi takdirde tahkikatin en imihim kismi vaka mahallinde ikmal edilmis olaeagindan bu suretle 
mikfimlerin en kisa. bir zamanda durusmaya sevkedilmeleri imkani temin edilmis olacaktir. 

Madde 161 — Bu maddenin sonuna ilave edilen fikra ile ciimumeshud tahkikatlarinda Ciimhu
riyet muddeiumumilerinin, yapacaklari hazirlik t ahkikatmi, ilk tahkikattaki usullere gore yapabil-
meleri temin edilmistir. Cumhuriyet muddeiumumileri tarafindan ilk tahkikat usullerine gore 
tanzim olunan hazirlik tabkikati ilk tahkikat mahiyetinde kabul olunarak ilk tahkikatta aynen ka
bul edilecektir. Bu suretle azami siirat temin edilmis olacaktir. 

Madde 163 — Bu layihada karar hakimligi teskilati kaldinlmis ve muddeiumumilein dogrudan 
dogruya iddianame ile mahkemeye dava acabilecegi esasi kabul edilmis oldugundan bu madde de 
ona gore degistirilmistir. 

Madde 171 — Ilk tahkikatm yapilip yapilamayacagi halleri gosteren bu maddedeki degisiklik-
ler aki noktaya munhasirdir. Bir ilk tahkikattaki usullere gore Cumhuriyet muddeiumumileri 
tarafmdan yapilan hazirlik tahkikatlan ilk tahkikatta muteber tutularak bu safhada yapilacak is-
lerin hazirlik tahkikatinm noksanlanni ikmalden ibaret kalacagini tayin etmekte digeri de miida-
faalarmi hazirlamak igin maznunlar tarafindan ilk tahkikatin yapilmasi istenir. Ve bunun igin 
kafi sebebler gosterilir.se ilk tahkikatrn yapilmasi mecburi olacagi hakkindaki hiikmii kaldirmakta-
dir. Bu layiha ile curmumeshud vakalannda Cumhuriyet muddeiumumilerinin yapacaklari hazir
lik tabkikati ilk tahkikat mahiyetinde kabul edilmistir ki birinci degisiklik bunun bir neticesidir. 

Ikinci noktaya gelince: hazirlik tahkkatindan sonra Cumhuriyet muddeiumumileri takibat ic-
rasma mecbur olmayip hukuku amme davasmin agilmasina mahal olmadigma karar vermek sala-
hiyetini haizdirler. 

Hazrlrk tahkikatmda lehlerindeki delilleri gosterebilecekleri cihetle ilk tahkikatin agilmasmda 
maznunlar igin biiyiik bir menfaat yoktur. Islerin uzamasma sebebiyet veren bu mecburiyetin ka-
nunda birakilmasma bu itibarla liizum goriilemediginden bu hiikiim kaldinlmistir. 

Madde 174 : Bu maddede maznuna ilk tahkikatin acjlmasma karsi muhalefet hakki vermektedir. 
§u kadar ki, maddenin yazilis tarzi itifearile bu hakkin kullanilacagi hali tayin etmek hususunda tat-
bikatta bazi giiglukler gekilmektedir. Maddenin anlammi aydinlatmak igin muhalefet edilebilecek hal-
ler imaddenin metnine sokulmus ve karar hakimligi teskilati bu layiha ile kaldinlmis oldugundan mad
denin metninde bu itibarla da bazi tashihler yapilmistir. 

Madde 176 : tlk tahkikatta maznunun lehinde ve aleyhinde tesbit edilebilecek delillerin hazirlik tah
kikatmda toplanmasi kabil oldugundan bu delilleri hazirlik tahkikatmda tamamile toplanmis olan Ciim
huriyet miiddeiumumisi ilk tahkikata liizum gormeyerek iddianamesini dosyasile beraber davayi go-
recek mahkemeye verebilir. 

Hazirlik tahkikati evrakma nazaran ilk tahkikata liizum olub olmadigini takdir ederek bu babda 
tnlebde bulxmmak hakki yalniz Cumhuriyet muddeiumumisine verilmistir. Ewelce maznunlara da ve-
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rilmis olan bu hak isleri uzatmaktan baska bir faidesi olmadigi icjn kaldinlmistir. Ancak miiddei-
umuminin ilk tahkikatm ac,ilmasi hakkmdaki talebinin reddine dair olan karar aleyhine muddeiumu-
nii ile mustantik arasmda noktai nazar ihtilafi mevcud oldugu icjh bazi delillerin toplanmasi luzumu-
nu ileri siirerek maznuna itiraz hakki tanmimstir. 

Madde 190 : Bu maddenin son fikrasi kaldinlmistir. Bu frkra, ilk tahkikatm bittiginin maznuna 

bildirilmesini amirdir. 
Bu teblig muamelesi ekseriyotle bir gok islerin geeikmesine sebebiyet verdigi gibi haklarinda takibat 

yapilan kimselerin islerile alakadar olarak neticeyi ogrenmeleri her vakit icjn mumldin oldugundan 
liizumsuz bir muameleden ibaret kalmaktadir. Tatbikatta karsilasilan giicjukler mukabilinde biiyiik 
bir faide temin etmeyen bu hiikum kanundan kaldinlmis ve bu layiha ile karar hakimligi teskilati 
kaldirmis oldugundan maddede bazi tashihlerde yapilmistir. 

Madde 192 : Bu madde hazirlrk tahkikati iizerine ilk tahkikata liizum kalmayacak surette hukuku 
amme davasmm da acrlmasina kafi deliller elde edildigi takdirde Ciimhuriyet muddeiumumilerini hu
kuku amme davasmm agilmasi icjn bir karar verilmek iizere evraki karar hakimine ve sulh hakimleri-
nin vazifelerine aid islerde de sulb hakim]erine tevdi etmek mecburiyetinde de bulundurmaktadir. Ka-
nunun geeirdigi bes senelik tatbik devresinde tecrlibe ile anlasilmistir ki, bu usul ameli bakimdan hi§. 
bir faide temin etmedikten baska liizumsuz bir takim muamelelere, gecikmelere ve sorgu hakim-
leri islerinin yigilmasina sebebiyet vermektedir. 

110 ncu maddenin esbabi mucibesinde de izah edildigi veehile memleketimizde kuwetli bir karar 
hakimligi teskilati yapilamamasi yiiziinden bu maddenin mulhem oldugu esaslar nazan sahadan fill 
ve tatbiki sahaya intikal edememistir. 

Bu sebebledir ki, Ciimhuriyet muddeiumumilerino yaptiklan hazirlrk tahkikati neticesinde ilk tah
kikata liizum gormedikleri hallerde tanzim edecekleri iddianame ile dogrudan dogruya salahiyetli 
mahkeme nezdinde dava agmak salahiyeti tamnmis bu suretle hukuku amme davalarmin takibinde pek 
miihim siirat ve kolaylik temin edilmis olmaktadir-

Madde 194 : Bu madde, ilk tahkikat yapilmaksrzrn son tahkikatm aQilmasma dair Ciimhuriyet 
muddeiumumisi tarafmdan karar hakimligine verilen iddianamenin maznuna teblig edilerek ken-
disine miidafaasmi hazirlamak imkanlarmi bahsetmektedir. Tlk tahkikat yapilan hallerde de teb-
ligatin buna gore yapilacagi zikrediliyor. 

Bu layiha ile ilk tahkikata tabi tutulmayan islerde Ciimhuriyet muddeiumumilerine bir iddia
name ile salahiyetli mahkeme nezdinde dava agmak salahiyeti kabul edilmis ve karar hakimligi de kal
dinlmistir. 

Madde bu esaslara gore diizeltilerek teblig esasi da muhafaza edilmekle beraber vukubulacak 
taleb ve muhalefetler hakkinda karar vermek salahiyeti sorgu hakimlerine verilmistir. Bu suretle 
teminatlar mahfuz birakilarak usulii muhakeme basitlestirilmis oluyor. 

175 nci madde kaldinlmis ve 176 nei maddenin esbabi mucibesinde izah edildigi veghile ilk tah
kikatm acjlmasmi istemek hakki maznunlara taninmamis oldugu icjn luzumu kalmayan son frkra 
da kaldinlmistir. 

Madde 195, 196, 197 : Bu layiha ile karar hakimligi kaldinlmis ve ilk tahkikat yapilmasma 
liizum goriilmeyen hallerde ve iddianame ile salahiyetli mahkeme nezdinde dava acjnak salahiyeti 
Ciimhuriyet muddeiumumilerine tamtmis oldugundan bu maddeler bu esaslara gore diizeltilmistir. 

Madde 201 : Bu maddenin ilk fikrasi 195, 196, 197 nci maddelerin degistirilmesini gereklendiren 
sebeblerle degistirilmistir. Mahkeme huzurunda her vakit dermeyan edilebilecegi ic,in bu madde
nin son fikrasile maznunlara temin edilmek istenen haklar da ameli faideyi haiz gorulmemis ve bu 
sebeble son fikraya liizum kalmamistir. 

Madde 202 : Ceza muhakemeleri usulii kanununun muvakkat (A) maddesinin sckiz numa-
rali bendi mucibince sulh mahkemelerinin vazifesi dahilinde olan ciiriimler icjn Ciimhuriyet miid-
deiumumisinin yazili iddiasma ve son tahkikatm acjlmasi kararma liizum kalmamistir. 

Binaenaleyh sulh hakimleri Ciimhuriyet muddeiumumileri tarafmdan bakilmak iizere kendileri-
ne derkenarla tevdi olunan hazirlik tahkikati evraki iizerine durusma icrasma mecbur ve sugu 
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vazifeleri haricinde gordiikleri takdirde ancak salahiyettardirlar. Bu karann tabi oldugu muamele 
eeza muhakemeleri usulii kaminunun 263 ncii maddesinde musarrah oldugundan yukarida yazili 
muvakkat (A) maddesinin 8 numarali bendine gore viieuduna esasen liizum kalmamis olan 202 nci 
maddenin son fikrasi kaldmlmistir. 

Madde 203 - 204 : Ilk tahkikat yapilmasina liizum goriilmeyen islerde son tahkikatin aQilmasi 
igin bir karar almmasi hakkindaki usul kaldinlmis oldugundan bu maddelerdeki (son tahkikatin 
acjlmasma mahal olmadigma) tabirleri kaldinlarak yerine (muhakemenin menine) istilahlan kon-
mak suretile maddeler diizeltilmistir. 

Madde 205 : Ciimhuriyet muddeiumumilerinin hazirhk tahkikatinda suglu sanilan yalniz aley-
hine olan liususlari degil lehine olan cihetlcri ve kaybolmasmdan korkulan delilleri toplamalari ve 
bu tahkikat sonunda takibe deger gormediklcri isler hakkinda takibat icrasina mahal olmadigma 
karar vermek suretile sorgu hakimlerile mahkemelerin liizumsuz islerle istigallerine mani olmalari 
ve takibe deger gordiikleri islerin mercilcrini isabetle tayin etmeleri iktiza eder. Bunlann temini 
igin butiin hazirlik tahkikati evrakmin miiddeiumumilik kanalmdan geemesi zaruri oldugundan bazr 
hallerde zabitanin durusma yapilmak iizere bu evraki dogrudan dogruya sulh mahkcmelerine tev-
di edebilecegine dair olan ceza muhakemeleri usulii kanununun 205 nci maddesinin tamamen kaldi-
rilmasi muvafik gorulmiistiir. 

Madde 208 : Son tahkikatin acjlmasma dair olan karann maznuna bildirilmesini amir olan bu 
maddeye hukuku amme davasmin a^ilmasina dair olan iddianamelerin do teblig edilmesini mecburi 
kilan bir kayit ilave edilmistir. Bu layiha ile viicuda getirilen degisikliklerin zarari bir icabi ol-
mak iizere ilk tahkikata liizum goriilmeyen islerde hukuku amme davasmin acjlmasma dair Ciimhu
riyet miiddeiumumileri tarafindan tanzim edilen iddianamelerin maznuna teblig edilmesi miidafaa-
sini ihzar imkanini bahsetmck noktasindan liizumlu gorulmiistiir. 

Madde 222 : Tehir olunan durusmalara nihayet sekizinci giin baslanmadigi takdirde durusmaya 
tamamen yeniden baslanacagmi amir olan bu madde memleketimizin mesafe yol ve nakil vasitalari 
itibarile olan hususi vaziyeti icabi olmak iizere bazi miiskilatlari dogurmaktadir. tsleri siiruncemelere 
sevkeden bu gibi kayidlerden mahkemeleri kurtarmak maksadile madde zaruri haller dismda durus-
malara sekiz giinden fazla fasila verilemez, seklinde diizeltilmistir. 

Madde 226 : Agir cezali islerin dismda maznun isterse mahkeme kendisini mahkemede hazir bu-
lunmak mecburiyetinden vareste tutabilir. Layihada maznunun mahkemenin bulundugu kaza dismda 
olubda mahkemeden hazir bulunmakdan vareste tutulmasi i^in bir dilekde bulunmadigi ve durusma 
giiniinde hazir bulunmadigi hallerde maznunun giyabinda ve durusmaya devam edcbilmek icjn mah-
kemeye bir takdir selahiyeti verilmistir. Mahkemelerin boyle bir selahiyetile techiz edilmelerine 
iselrin birikmesine mani olmak bakimmdan siddetle liizum gorulmiistiir. 

Madde 230 : Bu maddeye ilave edilen fikralar sunlardir: 
1 - Sucjulan birden artik olan davalarda bunlardan bir kismina tebligat yapilmamasi veya tebligat 

yapildigi halde mahkemede hazir bulunmamalan halinde hazir bulunanlar hakkinda durusma yapiia-
bilmesi, 

2 - Sucjulardan bir kismina miinhasir sebeblerle davanm uzamak zaruretini gostermesi halinde 
o sebeblerle alakasi olmayanlar hakkindaki davaya devam olunabilmesidir. 

Bu iki hiikiim eski usulumuzde tatbik olunmakta idi. Bilhassa siiratle bitirilmesi lazimgelen mev-
kuflu islerde maznunlarm mukadderatinm bir an ewel teayyiin etmesi bakimmdan §ok faide temin 
ediyordu. 

Yeni kanun tatbik mevkiine girelidenberi tatbikatta en ziyade miiskilata ve islerin celselerce uza-
masina sebebiyet veren engel boyle bir salahiyetin mevcud bulunmamasidir. 

Bu layiha ile mahkemeye verilen salahiyet, takdirini kullanmak sartile liizum goriirse mahkemede 
hazir bulunmayan veya durusmaya mani sebebleri bulunan suclulari davadan ayirarak hazir bulunan 
ve durusmaya engelleri olmayan maznunlann durusmalanna devam edebilmekten ibarettir ki usulii-
mimin basitlestirilmesi ve kolayla^tirilmasi bakrmlanndan bu hiikiimlerin ne kadar faideli oldugunu 
kaha ihtiyac, yoktur. 
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Madde 251 : Ciimhuriyet muddeiumumisine tebaan davasini takib ve karar ve hukiimler aley-

hine kanun yollanna tevessiil etmek hakki m haiz olan davacilara davalarrni tesrih etmek salahiyeti 
verilmif ve davanin aydinlatilmasn ve hakikata daha eyi vanlmasi iqin bu salahiyete liizum gorabnustiir. 

Madde 253 : Bu maddenin birinei fikrasinda durusmayi neticelendiren karar ve hukumler 
arasinda ( Durusmanin tatili ) karari zikrolundugu halde ikinei fikrasinda durusmanm tatilini iea-
bettiren haller arasinda maznumm gaib olmasi durusma sirasinda akil hastaligina dugar olmasi 
halleri zikredilmemis ve bu eksiklik tatbikatta bazitereddiitleri eelb etmekte bulunmus oldugundan 
madde bu bakimdan tamamlanarak duzeltilmistir. 

Madde 255 : Durusma sirasinda sugdan zarar gorerilerle maznimlardan birinin yasmin tashihi 
icabettigi takdirde eeza muhakemeleri usulii kanununda bir sarahat viieud bulunmadigi icjn durusma 
bu noktada durdurularak yas tashihi meselesinin hukuk mahkemesince hiikme raptedilmesini bekle-
mek icib etmektedir. Bu maddenin sonuna Have edilen bir fikra ile eeza mahkemelerine bu hususda 
selahiyet vermek suretile eeza davalarinin siiratle intaci temin edilmis olacakdir. 

Madde 258 : ilk tahkikata tabi olmayan islerde Muddei umumilerin evraki iddianeme ile aid oldugu 
mahkemeye verebileeekleri .196. nei maddede tasrih edilmis olmasma gore bu maddede yazili (Son 
tahkikatin a.cjlma.sina dair olan kararda) fikra.sin.dan sonra (Hukuku ammo davasinin aqilmasrna 
mutedair bulunan iddianamede) ibaresinin ilavesine liizum gbrulmiistur. 

Madde 259 : 258 nci maddenin degistinlmesini icab ettiren sebebden dolayi bu maddeye de (Huku
ku amme davasinin aqilmasma mutedair bulunan iddianamede yazili) ibaresinin ilavesine liizum go-
rulmiisdur. 

Madde 262 : Mahkeme kararnamede veya selbi vazife kararinda suqa uydugu beyan olunan kanun 
madde veya fikrasim derecesi dun bir mahkemenin vazifesine dahil goriirse selbi vazife karari itti-
haz edebilecegi tabiidir. Aksi takdirde muhtelif dorecelerdeki mahkemeler arasinda selbi vazife ihtilafi 
tehaddiis edemez ve bu ihtilaflarin ne sure-tie halledilecegine dair olan kanun hukiimlerinin tatbik 
kabiliyeti kalmaz. Kanun maddesi eski sekilde yiiksek dereceli mahkemenin derecesi dun mahkemeye 
karsi mutlak surette vazifesizlik karari ittihaz edemeyecegi manasini qikarmaga miisaid oldugundan 
ve tatbikatta yiiksek dereceli mahkemelerin bu yanks zehaba kapilarak derecesi dun mahkemelere 
aid olan isleri gormege kendilerini meebur lelakki ettikleri ve vazife ihtilafi ihdais ettikleri hallerde de 
miisterek yiiksek vazifeli mahkemelerin bu ihtilaflari hallederken maddenin sebebiyet verdigi 
yanlis telakkiye tabi olarak merci tayininde hata ettikleri goruldugiinden maddeye durusmada an-
lasilan vasif ve mahiyetini ileri siirerek kelimelerinin ilavesile muhtae, oldugu vuzuh ve sarahat 
verilmistir. 

Madde 268 : Maihkemelerden verilen vazifesizlik kararlarmin son tahkikatm aqilmasina dair olan 
bir kararin biitiin neticelerini hasil edecfgini bu madde tesbit etmektedir. Teskilatimiz itibarile sulh 
mahkemelerine giren dava dosyalari Ciimhuriyet muddei umumilerinin elinden geqmeyip dogrudan 
dogruya zabita tarafindan yazilan basit bir f ezleke ile verilmektedir. Bu davalar ekseriyeti itibarile 
ilk durusmada sulh mahkemelerinin vazifeleri haricinde oldugu anlasilarak agir cezaya gitmek-
tedir. Agir eeza mahkemeleri bu eksik tahkikatla hiikum vermeyecekleri iqin sorgu hakimlerinin 
vazifelerini iizerlerine alarak tahkikati derinlestirmege ve bunu temin iqin de uzun uzun mes-
gul olmaga meebur kalmaktadirlar. Bu gibi davalarin mevkuflu islere taalluk ettigi tasawur 
edilinee vaziyetin ne kadar elim bir safhaya gidceegi tahmin edilebilir. Bu mahzuru kaldrrmak 
maksadiledir ki 202 nei maddede yapilan tadil ilesulh mahkemelerinden qikan vazifesizlik kararlari 
iizerine Ciimhuriyet muddei umumileri o isi iddianame ile dogrudan dogruya mahkemeye sevketmek 
veya ilk tahkikat talebile sorgu hakimlerine tevdi etmek siklanndan birini ihtiyarda serbest ibira-
kildi. Bu degisikligin neticesi olmak uzeredir ki 263 neii maddede yapilan degisiklikle sulh mah
kemelerinden verilen kararlar diger mahkemelerin kararlanndan ayrilarak bunlar son tahkikatin aqil-
masi karari mahiyetinde kabul edildi. 

Madde 297 : Bu maddedeki degisiklik; bir kaydin kaldinlmasindan ibarettir. Tatbikatta : (Sullh 
hakiminin dava neticesine taalluk etmeyen kararlari) ibaresi birqok terediidler ve munakasalari icab 
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ettirmektedir. Aslinda da mevcud olmayan ve liizumsuz goriilen bu kayid kaldirilmak suretile mad-
de duzeltilmistir. 

Madde 305 : Kanunun bu maddesi temyizi kabil olmayan hiikiimleri su suretle saymaktadir. 
1) 20 liraya kadar olan (yirmi lira dahil) hafif para cezasi hukumlerin 
2) Hususi kanunlar mucibince yirmi liraya kadar (yirmi lira dahil) verilen ceza hukiimleri, 
3) Idarei hususiye ve belediye islerinde bogazi tokluguna galismak cezasi hukiimleri, 
4) Sair hususi kanunlarda kati oldugu yazili bulunan hiikiimler. 
Layihada yapilan degisiklikler ve sebebleri de sunlardir. 
1 - Otuz liraya kadar olan (otuz lira dahil) para cezasi hukiimleri kati olarak kabul edilmistir. 
Bu suretle ewela para cezasmin agir veya hafif olmasi gibi bir fark gozetilmeyerek otuz liraya 

kadar olan para cezasi hukiimleri mutlak surette temyize tabi tutulmamistir. 
Hususi kanunlardaki para cezalan igin kanun; zaten boyle bir fark gozetmediginden bu hiikum-

den mulhem olan layiha da para cezalan hiikiimleri arasmdaki bu farki kaldirmis ve bu para caza-
larini mustelzim olan suelann umumi veya hususi kanunlarda yazili olmasma da farkli tutmamistir. 
Mahiyetleri itibarile aralarmda pek biiyiik bir fark olmadigi igin temyize tabi tutulmayan para ce
zalan hukumlerini 20 liradan otuz liraya cjkarmistrr. 

2 - Asagi haddi otuz lira para cezasmi ge^meyen suglara miiteallik beraet hiikumleri; kanunda 
bu hukiim eksikkalmisdi. Otuz lira para cezasi hiikumleri kati olarak kabul edilince bu miktar ceza-
yi mustelzim sugtan beraeti mutazammin hiikiimlerin de kati olmasmi kabul etmek zaruri olur 
ki layiha bu eksikligi tamamlamis oluyor. 

3 - Idarei hususiye ve belediye islerinde bogazi tokluguna salismak cezasi ve hiikumleri, 
Bu fikra kanundan eikarilmistir. Qiinku bu hususta hukiim vermek salahiyeti hususi bir kanun 

ile belediye meclislerine verilmis ve bu hukumlerin kati oldugu hususi kanunda musarrah bulun-
mustur. 

4 - Ceza muhakemeleri usulii kanununun 379 ve 386 nci maddeleri hukmiine gore verilecek para 
cezasi hukiimleri de kati oldugundan bu fikraya (bu kanun ile) kelimesinin ilavesine liizum go-
rulmustur. 

Bu anaddede yapilan degisikliklerin kanunun prensibleri goz oniinde tutularak kiiQtik islere miin-
hasir kalmasma dikkat edilmistir. 

Bu degisikliklerin tesirleri biiyiik ve miihim islerde derhal goriilecektir. Temyiz mahkemesini 
isgal edecek bir kiymet ve mahiyeti haiz olmayan bu kiisiik isler, umumi islerin dortte iigiinii teskil 
edecek kadar coktur. Bunlann tehaciimii karsismda biiyiik islere hasredilmesi lazimgelen zaman Qok 
daralmaktadir. Bu sebebledir ki her memlekette oldugu gibi temyize kadar gidebilecek islerin tas-
nif ve taihdidine zaruret goriilmiistur. Netekim Yiiksek Kamutaya sunulan mahkemeler teskilati 
kanununda bu hususta bazi takyadat konmustur. Bu layiha ile kabul edilen kayitlar pek ehem-
miyetsiz kiisiik islere inhisar etmektedir. Kabulii halinde islerin daha salim bir mecrada yiiriiye-
cegi muhaldcaktir. 

Madde 310 : Temyiz sartlanndan bahseden bu madde de yapilan degisiklik temyiz igin depo edil-
mesi lazimgelen parayi hukumlerin derecei ehemmiyetine gore nisbi bir sekle koymakdan ibarettir. 
Filhakika kanun kabahatlara muteallik hukumlerin temyizinde para deposu aramamakta ve onun 
haricindeki hiikumler iqin de bunlarm ehemmiyeti ne olursa olsun mutlak suretde maktuan on lira 
depo edilmesini sart koymaktadir. Layiha kabahatlerin depodan istisnasi igin makul bir sebeb gor-
mediginden sureti umumiyede temyiz • dilen hiikiimler i§in depo parasmi on liradan yirmi liraya 
kadar maktu ve ii§ yiiz liradan fazla para cezasile tazminati ihtiva eden hiikiimler i§in de her yiiz 
lira i§in bes lira artirilmak sartilc nisbi sekilde para depo edilmesini temyiz ic,in kabul etmistir. 
Deponun yiiz lirayi tecaviiz edemiyecegini de ayrica tasrih etmistir. 

Bundan baska madde ; muhtelif cezalara hiikmedildigi takdirde depo edilecek paranin ne suretle 
hesab edileoegine dair bazi usuller koymus ve depodan miistesna olanlari tesbit etmistir. 

Madde 313, 314 : Temyiz sartlanndan olan layiha vermek usulii kaldirilmis ve istida kafi goriil-
mlis oldugundan bu maddeler bu bakundan diizeltilmistir. 
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Madde 315 : 313 ve 314 uncu maddelerin esbabi mucibesi meyanmda gosterilen sebeblerden dolayi 

bu maddede ibazi tashihler yapilmakla beraber temyiz sartlarma riayet edilmemesinden dolayi mahalli 
mahkemesinin temyiz istidasinm reddine dair verdigi karar aleyhine temyize miiraeaat edeceklerden 
temyize miiraeaat icin niuayyen olan para deposunun yarisi nisbetinde bir depo parasi almmasi §arti 
koninustur. Bu suretle kendilerini liakli gormediklcri halde mahza zaman kazanmak igin temyize mii
raeaat edeeeklere karsi bir miieyyide kabul edilmi§ oluyor. 

Madde 317 : Temyiz sartlarmin yerine getirilib getirilmedigini arasdirmak ve yerine getirilmemi§ 
ise bu hususdaki istidalan, say am kabul olmadigindan dolayi redetmek^ kanunun 115 nei maddesi 
mucibince hiikiimleri temyiz edilen mahkemelere aid bir vazife iken bu vazifelerini yapmaksizm 
dosyayi temyiz mahkemesine gonderen hakim ve mahkemelere karsi bir miieyyide olarak tatbik 
cdilmek iizere temyiz mahkemesine ihtar vermek selahiyeti kabul edilmisdir. 

Madde 330 : tadei muhakeme, beraet etmis olan maznunlar hakkmda mevzuu bahis ise maddedeki 
mahkum tabirlerinin bu vaziyettekiler hakkmda kullanilmasi dogru olamaz. Bu sebeble aslinda oldugu 
gibi mahkum yerine maznun veya mahkum tabirleri konmak suretile madde diizcltilmisdir. 

Madde 346 : Bu maddenin mevzuu; davaeilar tarafindan miiraeaat edildigi takdirde takib edile-
bileeek olan davalarda alakadarlarm muraeaati iizerine davaya istirakta amme menfaati goriiliirse 
Ciimhuriyet miiddei nmumilerinin davayi tahrik veaqilmis olan davalara da bu sebeple istirak edebil-
melerini temin ctmek maksadina dayanmaktadir. Halbuki maddenin yazilis tarzindan mutlak bir 
mana cjkarilarak alakadarlan tarafindan dava acjlmadan evvel sahsi islerden dolayi Cumhuri
yet miiddei umumilerince hukuku amme davasi acjldigi gorulmiisdiir. Bunun oniine gccjmek iein bu 
layiha ile maddeye vuzuh ve katiyet verilmis ve Ciimhuriyet miiddei umumilerinin bu gibi islerde 
ancak alakadarlarm miiracaatlari iizerine davaya istirik edobilceekleri tasrih edilmisdir. 

Madde 350 ve 351 : Bu layihada karar hakimligi teskilati kaldirilmis ve miiddeiumumilerin de id-
dianame ile mahkemeye dava agabilmeleri esasi kabul edilmis oldugundan sahsi davacinin da dogru-
dan dogruya mahkemeye miiraeaat eylemesi muvafik goriilmus ve mczkur maddeler bu sekilde degls-
tirilmi$tir. 

Madde 352 : 350 ve 351 inei maddelerde izah edilen sebebe binaen karar hakimlerine aid vazife 
salahiyetli mahkemeye verilmis ve bu mahkemelerin durusmamn reddine dair verecekleri karar 
aleyhine de itiraz hakki taninmistir. 

Madde 365 : Oeza muhakemeleri usulii kanunu prensib olarak, sugdan zarar gorenlere, eger mev-
zubahs sue. 344 neii maddede yazili suelardan ise; Cumhuriyet miiddeiumumisinin istirakine hacet 
kalmaksizin dogrudan dogruya ceza mahkemelerin de dava acjmak ve eger SUQ bu maddede yazili olan-
larin disinda kalan bir sue, ise Cumhuriyet miiddei umumisini tahrik ile hukuku amme davasmi â <-
dirmak ve hukuku amme davasi evvelee aQilmis ise tahkikatm her safhasmda bir istida vermek sure-
tile bu davaya miidahale ve iltihak edebilmek hakkmi tanimistir. Fakat madde mehazinden alimr-
ken (Tahkikatm her halinde) manasma gelen ibare kanuna (Muhakemenin her halinde) seklinde ge§-
mis ve bu seklile madde, miidahalenm yalniz mahkeme safhasmda olabilib ilk tahkikatta olama-
yacagi gibi kanunun koydugu prensibin tamamile ziddi olan bir mana cjkarilmasma miisaid bulun-
raus oldugundan kanunun diger maddelerile (370 - 371 ) ahengi temin igin maddede bazi tashihler 
yapilmasma liizum gorulmiistur. 

Madde 366 : Yukariki maddenin degiatirilmesini gcrekli kilan sebeblerden dolayi bu maddede de 
bazi kelime tashihleri ve degisiklikler yapilmistir. 

Madde 392 : Sue, mevzuu olmayan fakat musadereye tabi bulunan esyayi miisadere edecek merci 
gosterilmediginden tatbikata tesadiif edilen miiskiilati kaldirmak i^in maddeye bir fikra Have edil-
mi^tir. 

Madde 399 : Bu maddede yapilan degisiklik ibareye vuzuli vermek ve birde madde yalniz do-
gurmak iizere bulunan kadmlar hakkmdaki infazm tehir edileceginden bahsedib doguran kadmlar 
liakkmda sakit bulanuyor halbuki heniiz dogurmus olan bir kadm hakkmdaki hiikmiin infazi hem 
kendi sihhatini ve hem de cocugunun hayatmi tehlikeye koyacagindan maddeye doguran kadmla 
rin dogurduklan tarihden alti ay gegmedikQe haklarmdaki hiikmiin infaz edilmeyecegi ilave 
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edilmis ancak gocuk oliir veya baska bir yere verilirse bu takdirde dogum tarihinden iki ay 
gegdikden sonra hukmiin infaz edilebilecegi de tasrih edilmisdir. 

Madde 411 : Bu maddede haairlik tahkikati neticesinde hukuku amme davasinin agilmasma 
mahal goriilemeyen hallerde kimin karar vereeegi musarrah olmadigindan buna gore maddeye bir 
fikra ilave edilmi^tir. 

Madde 414 : Bu maddenin ikinci fikrasinda masrafa karar vermek salahiyeti yalniz mahkeme-
ye tanmmi§tir. HalbuM birinci fikrada maznunun muhakemesinin menine karar verilen hallerde 
mustedinin masrafla ilzam edilecegi yazilidir. Bundan dolayi muhakemeden meni halinde JJIUS-

taait^a da ayni salahiyeti tanimak ve birinci fikra ile tenazuru temin eimek i§m. mahkame keli-
mesinden sonra hakim kelimesinin ilavesi suretile inezkur madde degistirilmi^tir. 

Madde 421 : 825 numarali (Ceza kanununun mevkii meriyete vazina miiteallik kanun) un 
27 nci maddesile tenazuru temin etmek igin bu maddenin bu suretle degistirilmesine liizum go-
riilmustur. . -' 

Madde 2 : 110, 111, 112 nci maddelerin degi^tirilmesini icab ettiren sebebler beyan edildigi esnada 
memleketimizde heniiz teskil edilmeyen karar hakimligi teskilatmin kanundan eikarilmasr lazim-
geldigi mufassalan izah edilmis idi. Bu sebebledir ki karar hakimligi tabirinin kaldinlarak yerine 
sorgu hakimi tabirinin konuldugunu ve ayni zaonanda sorgu hakimlerinin karar hakimierine aid va-
zifeleri yapacaklarmi gosterir bir madde tanzimine liizum gorulmus ve bu madde bu maksadla ya-
zilmistir. 

Madde 3 : 110, 111, 112 nci maddelerin deglstirilmesini icab ettiren sebebler gbsterilirken ilk tah-
Mfcatta durusmanin liizumsuzlugu ihakkrada tafsilat verdlmi$ idi. Bu maddelerdeki degifikligin 
zaruri bir neticesi oimak iizere 113,i 114, 115nci maddeler ve degistirilen 174 neu madde ile maz-
nunlara salahiyetsizlik ve hukukui amme davasinin kabule sayan olmamasi hallerinde itiraz hakki 
taannmnj oldugundan ibkasina luzum kalmayan 175 nci madde kaldirilmistir. 

Ceza muhakemeleri usulii kanununun 305 nci maddsinin tefsirine dair Basvekalet tezkereei (3/175) 

T. C. 
Ba§vekMet 9 - XII - 1935 

Karariar mudurlu§u 
Sayi : 6/3414 . __ ' 

Buyuk Millet Meclisi Yiiksek Keisligine 

Ceza muhakemeleri usulii kanununun 305 nci maddesinin teMri hakkinda Adliye vekilli^n-
den yazilan 2 - XII - 1935 tarih ve 447/321 sayili tezkere sureti sunulmustur. 

t§in tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine Yiiksek miisaadelflrim dilerim. 

Basvekii 

. / . Inovm 

I 

Adliye vekilliginin 2 - XII - 1935 tarih ve 447/321 sayili tezkeresi suretidir. 

Yirmi liraya, kadar olan (Yirani lira dahil) hafif para cezasi hukiimlerile hususi kanunlar 
rnucibince yirmi liraya kadar - yirmi lira dahil - verilen ceza h'ukumlerinin temyiz kabiliyeti olma-
digi ceza muhakemeleri usulii kanununun 305 nci maddesinin ikinci frkrasmda gosterilmi^tir. 

Maddede hususi kanunlar ic,in jinevzubahs (Yirmi liraya kadar) tabirinin mutlak olarak ya-
zili bulunmasi, bazi yerlerde bu tabirden maksadin, fikranm ilk hukmiinde oldugu gibi hafif 
para cezasi oldugu ve bazi yerlerde de, tabirin mutlakiyetine binaen agir para cezalarmin da bu 
hukme dahil bulundugu kanaatini vererek bu kabil hiikumlerin temyiz kabiliyeti gorulmekte ve gdrlil-
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-%iemekte olmtisi gibibaska baska muamele ve usullerin tatbikine sebebiyet vermekte oldugu cari mu-

habereden anlasilmistir. 
1 r Fikraniii ilk hukmunde hafif para cezasmdan bahsedilmis olmasma gore; hususi kanunlara 
' -atfedilen para cezalarinin da hafif mahiyette oldugu ve §u itibarla yirmi liradan a§agi da olsa; 

ainunii ceza kanununda oldugu gibi hususi kanuiilardaki agir mahiyeti havi para cezalarinin da 
temyizi kabil bulundugu dusiinulmekte ve bunlarm ayri hukiimelere tabi tutulmasmi mucip bir 

-sebeb meveut olmamasi da bu dusiinceyi teyit etmekte ise de, tatbik ve muamelatta birligi temin 
-etmek ve-bu huSusta, vukua gelen, gelmede olan tereddiit ve ihtilaflarm online gegmek iizere 

- •Meyfiyetin tefsir yolile aydmlatilmasi i§in gereginin yapilmasina yiiksek miisaadelerini dilerim. 

Adliye enciimeni mazbtitasi 

^Z~: ::'.%*. B*:M-:'M., 
Adliyeencumeni 1 -VI -1936 

G Karar No.39 
,.. $so« No. 3/1:75, 1/346 

Yiiksek Beislige 

Ceza muhakemeleri usulu kanununun bazi 
maddelerini degi^tiren ve Adliye vekilligince ha-

"zirlanarak Basvekaletin 2 - XI I -1935 tarih ve 
•: 6/3563 sayili tezkeresile Adliye encumenine ha-
vale edilen kanun layihasi Adliye vekili $. Sa
ratoga! ve Adliye miistesan Hasan Menemerici 
ve ceza isleri umum mudiiru Haydar Yucekok 
huzurlerile okunmus, ve miiteaddid eelselerde in-
-celenmis/tir. r 

1929 tarihinde meriyet mevkiine konan ceza 
muhakemeleri usulii kanununda yapilan bu de-
gisiklikleHn' o tarihtenberi tatbikatta gorulen 
liizum ve ihtiyac,lan karsilamak maksadile ya-
pildigi ve bu ciimleden olarak o kanunun esas 
hukumleri arasinda mevcud buluhup adli teski-

- latnnizda yapilamayan ve yapilmasinda da kati 
zaruret ve biiyiik bir fayda gorulmeyen karar 
hakimlerinin kanundan kaldirilmasi ve bu ha-
kimlerin, vazifeleri muvakkat maddelerle sorgu 
hakinii ve asliye mahkemesi reis ve hakimine ve-
rilmis oldugundan bunlarm da tadil layihasmda 
esas vazife olarak hangi mercilere verilecegi gos-
terilmis; ve ceza islerinde.amme menfaatlerini ko-

,, rumayi ve kamusal haklari bozmaya ciiret eden-
lerin en Qabuk yoldan adalet icaplarma tiyguri 
surette cezalandirilmalari icjin faydali ve kolay-
jjkli usul kaideleri koymayi ve bununla beraber 
ferdin miidafaa haklarmm da kuvvetli kanuni 
temjnata, baglamak esaslarmm muasir hukuk 
prensipleri dairesinde gozoniinde tutarak faydasi 

gorulmeyen formaliteye muteallik hukumleri kal-
dirmayi istihdaf ettigi mucip sebepleri gbsteren 
layiha ile enciimende agizdan verilen izahlardan 
anlasilmi§trr. 

Enciimen bu izablara gore hazirlanan kanun 
layihasini esas itibarile tetkik ve kabule deger 
bulmustur. 

Tadil layihasi meri ceza muhakemeleri usu
lii kanununda 65 maddeyi degistirmekte ve ug 
madde ile muvakkat maddeleri de ilga etmekte-
dir. 

Yapilan degisiklikler hulasasi yukarida 
yazilan esaslara gore hazirlanmis olmakla Hii-
kumetin her madde hakkmda ayri ayri goster-
digi sebepler eneiimenimizce ineelenerek miina-
kasa edilmis ve bunun sonuncunda teklif olu-
nan hukiimlerden QOgu oldugu gibi kabul edil-
mekle beraber bazilari degistiriknis ve yapilan 
tetkikat kanunun biitiin maddelerine de tesmil 
edilerek teklif haricinde bir takim maddelerde 
dahi degisiklikler ve diizeltmeler yapilmistrr. 

Enciimen kanunda degi^tirilen ve diizelt
meler yapilan maddeler hakkmdaki du^uncesini 
ayri ayri asagida izah ve tafsil eylemistir. 

Madde 14 — Davanin naklinden bahis olan 
bu maddede davanin nakli sebepleri arasinda 
(§upheyi dai) haller Qikanlmis olup bu kaydm 
luzumsuzlugu i§in Hiikumetin gosterdigi sebep
ler ekseriyetle yerinde goriilmus ve madde ay-
nen kabul edilmi§tir. 
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Alman kanunundan iktibas edilmis olan eeza 

mtiliakemeleri usulii kanumimuzdaki (Daii suphe 
kaydi aslmda bulunmayip eski usul kanu-
nunda olan bir hiikmun nakli suretile meri ka-
nuna girmistir.* Halbuki biitun al&kalilarm bu 
kayde dayanarak talep edeceklerii dava nakli 
hususlari bu talepleri tetkike salahiyetli olan 
mercileri isgal ederek siipheli sayilacak halle-
rin tasrih ve tahdidine de imkan bulunmadi-
gmdan fena niyete miistenit olmasa bile isleri 
uzatmaga yol agacak bir kayd oldugu ve halbuki 
Adliye vekiline verilen maddede yazili ammenin 
emniyetini korumaga dayanan davanm nakli 
salahiyeti siipheli halleri de siimulii dairesine 
alabilen bir hiikiim oldugundan (daii siiphe) 
kaydinin maddeden gikarilmasi teklifi ekseri-
yetle musib goriilmiistiir. 

§iiphei dai hallerin maddede birakilmasi re-
yinde bulunan azanin miitaleasi; fill ve huku-
ki sebeplerden baska hakimlerin, muhitin hak-
li veya haksiz beliren hissiyatmm manevi tesi-
ri altinda kalmak gil)i ihtimaller karsisinda 
teminat bakrmindan bu halin de dava nakli-
ne bir sebeb olarak maddede yazrh olmasinrn 
faydali bulnnacagi dermeyan kilmmistir. 

Enciimen, ekseriyeti yukarida yazili dusiin-
cesinden baska bu miitaleaya karsi hakimin red-
dine dair olan kanundaki hiikiimler azlik re-
yinde bulunanlarm endisesini gidermege ka.fi 
olaeagi kanaatinde bulunmuslardir* 

Bu madde hakkinda yapilan miinakasada, 
nakle karar vermek salahiyetinin Temyiz mah-
kemesine aid olmasi teklif olunmUstur. Mad-
dedeki (Yuksek vazifeli mahkeme) kaydine gore 
kaza daireleri ayri bulunan yerlerde zaten na-
kil taleplerini Temyiz mahkemesi tetkik ile ka-
rara baglamakta ve ancak ayni kaza mintaka-
sindaki bir yerde davanm nakline ora agir ee
za mahkemesinee bakilmakta olmasmdan bu 
merciin boylece degisebilmek vaziyetine karsi 
Temyiz mahkemesinin tek bir tetkik mercii ola
rak kabul edilmesinin daha kolaylik temin ede-
cegi soylenmis ve bu arada agir eeza islerinde 
ilk tahkikati yapan sorgu hakiminin de Agir 
eeza mahkemesine mensub sayilmasi iktiza ede-
ceginden, agir cezali isler igin taleb edilecek 
dava nakli islerinde oranin Agir eeza mahkeme
sinin salahiyetli sayilmamasi icab ettigi miita
leasi ilave olunmustur. Buna karsi vazife ve 
salahiyet meselelerinde de yuksek [vazifeli mah-

!(.S. Say] 

kemeler tetkik mercii olarak "kanunda gosteril-
mesine gore hem o hiikiimlerle tenazuru muha-
faza ve hem de bu kabil taleplerm' Qogunun 
ayni mmtakadaki Agir eeza' mahkemesi tarafm-r 
dan bakilmasi gabuklugu temin etmekte oldu
gundan, tatbikatla takarriir etmis olan maddede-
ki eski hiikmun ipkasina ekseriyetle karar -ve-. 
rilmistir. 

Layihada degistirilen 15 ve 17 nei madde-
lerde; Cumhuriyet muddei umumilerinin ilk tah-
kikat yapilmasma liizum gormedikleri islerde-
yapaeaklari iddianame ile isi mahkemeye dog-^ 
rudan dogruya gonderebilecekleri 'kabul edil-' 
mis oldugundan bu islerde son tahkikatin agil-
masi iqin ayrica bir karar verilmek liizumu or-" 
tadan kalktigmdan, bu degisiklige gore" ilk tah-
kikat yapilmayan islerdeki salahiyetsizlik iddi-
asimn bildirilmesi sekli degistirilmis ve bu yol-
daki Hiikumet teklifi eneiimence oldugu gibi 
kabul edilmistir. 

18, 19 ve 20 nei maddelere sorgu hakimleri 
ilave- edilmesi suretile eneiimence degistirilerek 
bu layihaya konmustur. 

Madde 24 — Bitarafligi siipheye diisiirecek 
sebeplerden dolayi bir hakimin reddi talebinin 
ne zaman yapilacagirii gosteren bu maddeye, 
Ciimhuriyet muddei umumilerinin ilk tahkikat 
yapilmasma liizum gormedikleri hallerde dog-
rudan dogruya tahzim edeeekleri iddianame ile 
isi mahkemeye sevkedebileceklerinden bu vazi-
yete gore maddeye ilave yapilmis ve yehi tadi-
le gore bu ilave liizumlu olmakla, oldugu gibi 
kabul edilmistir. Yalniz hakimin reddine "se-
beb teskil eden hadise sonradan hadis olriius 
ise bunun sonradan da dermeyan edilebilmesi ta
bu bulundugundan maddeye bu yolda ayrica 
bir fikra eklenmistir. 

Madde 26 — Hakmin reddini istemek hakki-
ni veren ve bu talebi hangi mercilerin tetkik 
edeeegini gosteren bu maddede red talebinin va-
rid olmamasi veya aksi sabit olmasi ballerinde 
para cezasi almmasi igin teklif te yapilan "hiikiim 
eneiimence de yerinde goriilmus ve yalniz para 
cezasmm miktan her iki halde ziyadelestiril-
mistir. Boylece hukuk usulii muhakemeleri ka-
nununa konmu^ olan para eezasi hukmiinun ee
za islerinde de tatbik olunacagma dair 1582 
sayili kanunun ikinci maddesi ilga olunmus ve 
liizumlu olan bu miieyyide asil kanunun alaka-
li olan bu maddesine eklenmistir. 
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Madde 40 —• Burada tatil giinu pazar ola

rak degi^tirilmis ve kaminun aslrnda mevcud 
olup teklif layihasinda kaldirilmis olan son fik-
ranm luzumuna mebni enciimence maddede ip-
ka edilmistir. 

Madde 45 —• Evvelce degistirilmis olan bu 
maddede bu layihaya gore yapilmasi lazmigelen 
bazi tabir tashihleri yapilmistir. 

Madde 59 — Meshut suclarla geeikmesinde 
zarar itmulan hallerde 0 . Muddeiumumilerinin 
ve sulh ve sorgu hakimlerinin hazirlik tahkika-
ti atrasmda sahitlere yemin verebilmeleri sala-
hiyetinin daha genis ve acjk olarak bu maddede 
yazrlmasi bu layiha ile yapilan degisiklik sebep-
leri ve maksatlarma gore enciimence gerekli go-
rfilerek bu suretle madde tertip olunmustur. 

66 nei madde : Teklif layihasinda aeele 
hallerde C. Muddemmiimilerinin de ehli hibre 
t&yih etmelerinin luzumlu ve faydali olmasi dii-
siincesile degistirilen bu madde enciimence de 
oldugu gibi kabul edilmistir. 

Madde 110, 111, 112 — Bu maddeler tevkif 
hallerinde tevkif miizekkeresinin geri almmasi 
ve maznunun itirazi veya mevkufiyetinin deva • 
mma liizum olup olmadigmi tetkike miiteallik 
hiildimleri ih'tiva etmektedir. 

Karar hakimi teskilatmin kairandan cikard-
rois olmasina ve durusmali itirazin da kaldinl
mis bulunmasina gore maddelerde bu sebepten 
dolayi zaruri olarak diizeltmeler yapilmistir.. En-
ciimen ibu maddeleri teklif gibi kabul etmistir. 

Madde 122 — Kefalet parasinm irad kaydine 
dair olan teklif layihasinda bu maddede yapilan 
degisiklik madde hiikmune vuzuh vermek <mak-
sadile oldugu goriilmus ve bu cihet enciimence; 
de tasvip edilmistir. Su kadar ki enciimen, ke-
falet parasmm irad kaydedilmesme karar vermez-
deh evvel yalniz kefilin izahat vermek iizere davet 
edilmesind kafi gormus ve maznun zaten ortada 
bulunmaditgTndam bunun da cagirrimasi hakkm-
daki kaydJ maddeden gikarmistir. 

Madde 124 — Tevkif ve salrverme kararlarr-
ni vermelge salahiyetli olan mercileri gostercn 
bu mad<ifeye asil kanunun muvakkat (A) madde-
siain ikinei bendi ilive ediimek suretile salahi-
yetli mabamlarm nereleri oldugu ve vazifeleri-
nm nelerden ifoaret bulundugu dereedilmistir. 
Boyleee asil kanun^aki karar hakimligi teskila-
tmm yapilmasma kadar muvakkat mahiyette 
olan hukumler bu teskMta liizum kalmadiiina 

gore kanunun esaslan arasina alinmistir. 
Madde 126 — Bu madde hazirlik tahkikatin-

da maznunu el altinda bulundurmak igin sulh 
hakiminden alinacak tevkif kararinin hukuku 
amme davasi aeilmamissa tevkife aid muzekke-
renin C. miiddeiumumismin talebile sulh. haki
mi tarafindan geri alinacagi ve bir taraftan da 
maznunun saliverilmesine muddeiumuminin em-
redebilecegmi gostermektedir. 

Enciimen, (Hukuku amme davasi heniiz aeil
mamissa) ciimelesine vuzuh vermegi luzumlu 
gormiis ve maddeyi yeniden kaleme almistir. 

Hazirlik tahkikatmda maznunun her hangi 
bir miilahaza ile tevkifine sulh hakiminden ka
rar alindiktan sonra hukuku amme davasi acil-
mayaeaksa veya mevkufiyetin devamina liizum 
goriilmiiyorsa tevkif kararinin hukumsuz sa-
yilmasi maksada uygun ve yerinde bir hiikiim 
sayilmistir. Meri kanunda oldugu gibi tevkif 
miizekkeresinin istirdadi ic,in hem isi sulh 
hakimine gondermek ve hem de bir taraftan 
maznunu salivermek bir formalite isi olmaktan 
baska br sey olmadigi ve bu hallerde maznunun 
saliverilmesi esasi kabul edilince evvelce veri-
len tevkif miizekkeresinin kendiliginden hii-
kiimden diismesi daha kestirme ve ameli bir usul 
olacagi kanaatine vanlmistir. 

Ciimhuriyet miiddei umumisi hukuku amme 
davasmi agmamaga kati olarak karar vermeyip 
te ancak mevkufiyet halinin devamina liizum 
gormedigi hallerde bu madde hukmuniin dog-
ru olmayacagi hakkinda enciimende serdedi-
len miitalealar iizerine yapilan miinakasalarda 
her ne kadar bu miitaleayi bey an eden aza, 
Ciimhuriyet miiddeiumumisinin talebini varit 
gorerek evvelce tevkife karar veren sulh haki-
minin mevkufiyetin devamina liizum olup ol-
madigini da tetkik ve takdir ederek karar ver-
mesi lazim geldigi ve buna gore isin hakime 
gonderilerek karar almmasi icap edecegini der~ 
meyan etimislerse de hulmlcu amme davasmi aeniak 
salahiyeti bu kanunun kabul ettigi esasli prensipe 
gore (Kanunda yazili bazi istisnai hallerden gay-
ri) Ciimhuriyet miiddeiumumilerine aid oldu-
gundan eski usullerde cari oldugu gibi miiddei-
umumiler bir nezaret altinda bulunmadiklarm-
dan esas isi tetkik ve tahkika salahiyetli olma-
yan sulh hakiminin hazirlik tahkikati sirasinda 
0. Muddeiumumisine gerek hukuku amme da
vasmi hie, acmayacagi hususlarda ve gerekse 
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i$e mifuz ederek hasil ettigi kanaatei ve topla-
digi delillerin mahiyetine gore mevkufiyet ha-
linin devamma mahal gormedigi hallerde evvel-
ce talebi iizerine istihsal ettigi tevkifi mutazam-
min kararin kendiliginden hukumsiiz kalmasi ve 
C. muddeiumumisi tarafindan maznumm salive-
rilmesine emir verilmesi C. Miiddeiumlimilerinin 
salabiyetlerine aid bahsi gegen prensiplere uy-
guu goriilerek aksi miitaleaya enciimenin ekse-
riyeti i$tirak etmemi$ ve ekseriyetin reyine go
re yazilan madde degistirilen maddeler arasinda 
bu layihaya ilave olunmustur. 

Madde 128 — 1876 sayili kanun ile evvel-
ce degi§tirilmi$ olan bu maddenin metninde bu 
hiyihadaki degi^iklige gore bazi ibareler diizel-
tilerek layihaya konmu$tur. 

Madde 154 — Bu layiha ile tadil olunan 59 
neu maddede C. Miiddeiumumilerinin de yemin 
vererek §ahit dinleyebileeekleri haller gosteril-
mi$ oldugundan bu madde metnindeki (§ahitle-
ri yeminle dinleyemez) diye mevcud olan hii-
kum maddeden cikarilmistir. 

Madd« 158 — Bu madde bu teklif layihasi-
na gSre me§hut suglarla gecikmesmde zarar 
umulan hallerde sorgu ve sulh hakinilerile 0. 
MiiddBiumuinilerinin luzum gorulen biitiin tah-
kik i^lerini yapabilmeleri hukmiinu ihtiva et-
mektedir. Hazirlik tahkikati safhasinda tevkif-
t«n ba§ka butiin tahkik muamelelerini yapabil-
mege soj?gu hakim ve C. Miiddeiumumilerinin 
salahiyetli olmalarmin muvafik olduguna encii-
naen kanaat etmistir. Sulh hakiminin: hazirlik 
tahkikatinda tevkif karari vermege zaten salahi-
yeti oldugundan bu maddede yazili balde dahi 
bu salahiyeti muhafaza edilmistir. 

Madde 161 — Hazirlik tahkikatinda sorgu 
ve sulh hakimleri tarafindan idare olunan tah
kik Lslerini meshut suelarla geeikmesinde za
rar umulan hallerde Cumhuriyet miiddeiumu-
mileri dahi yapabileceklerinden bu isler sonra-
dan ilk tahkikata tabi tutulsa dahi yeni tadil ata 
gore tekrar ediimeycceginden tahkik islerinde 
sulh ve sorgu hakimleri gibi Cumhuriyet miid-
deiuiuumilerinin de refakatinde bir zabit katibi-
nin buhmmasi ve tanzirn olunacak evrakin ilk 
tahkikatta cari usullerc gore katibe de imza et-
tirilmesi tasrih ve maddeye ilave kilmmistir. 

Madde 163 — Hazirlik tahkikati neticesi, hu
kuku amine davasinin agilmasini haklt gostere-
cek mahiyette ise Cumhuriyet miiddeiumumisi 

ilk tahkikatm aejlmasi icin sorgu hakimine bir 
talepname veya mahkemeye bir iddianame ver-
niek suretile bu davayi agar. 

Bu maddedeki degisiklik ilk tahkikata tabi 
olmayan veya C. Miiddeiuiuumisiuee liizum go-
riilmeyen hususlarda bir iddianame ile dog-
l'udan dogruya mahkemede hukuku amine da-
vasi agabihnek nsuliiniin, islerin gabuk goriil-
mesi maksadile kabul edilmis olmasidir. §ura-
st kayde sayandir ki C. Miiddeiumumisi sulh 
tnahkemelerinde goriileeek isler ig.in de iddia
name tanziiuine mccbur olmalaridir. 

Meri kanunun tatbikatinda zabita makam-
lari tarafindan dogrudan dogruya sulh mahke-
melerine evrak ve dosyalarin gonderildigi ve 
sulh mahkemelerince de bunlara bakildigi go-
riilmiisse de bu tarzrn C. Miiddeiumumilerinin 
vazife ve salahiyetleri bakimindan kanunun 
ruhuna uygun bulunmadigi tabiidir. Sulh mah-
kemelerine verileeek islerde C. Miiddeiumumile
rinin tanzim edecekleri iddianamelerin sekli 205 
nei maddede gosterilmistir. 

Bu maddenin son fikrasinda hukuku am me 
clavasi acilmadigr takdirde bundan maznunu ha-
berdar etmek igin ewe lee maznunun hakim ta
rafindan sorguya gekilmesinin sart oldugu hak-
kindaki son fikradan bazi hallerde C. Miid-
deiumumisi tarafindan da maznun sorguya QC-
kilebileeeginden (Hakim tarafindan) eumlesi tay 
ile ihbar keyfiyetiniu mutlak olarak sorguya c,e-
kilmekle mesrut bulundugu ifade edilmistir. 

Madde 171 — Ilk tahkikatm agir eezali isler
de mecburi ve diger islerde C. Muddeiumumisi-
nin talebile yapilacagini gosteren bu maddede 
meshut suglarla tehirinde zarar umulan haller 
dolayisile 158 nci maddenin verdigi salahiyete 
gore hazirlik tahkikatinda yapilan muamelelerin 
ilk tahkikatta tekrarlanmayarak yalniz noksan 
kalan kisimlann ikmal ettirilmesi beyan olun-
maktadir. Yalniz yemin verilmeyerek dinlen-
mis_olan sahitlerin ilk tahkikatta yemin verile-
rek tekrar dinkmmesi tabi! ve zaruridir. 

Hazirlik tahkikati sirasmda yemin verilme
yerek sahitlerin dinlenmesi geeikmesinde zarar 
olmayan islere aid oldugundan ilk tahkikatta 
bu sahitlerin yemin verilerek tekrar dinlenilme-
si yukaridaki fikrada yazili ilk tahkikatta isle-
rin tekrarlanmamasina dair olan hiikme aykiri 
sayilmamak lazimgelir. 

Sulh mahkemelerinin goreeegi islerde ilk 
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tahkikat yapilmaz. Yalniz irtibat dolayisile 
yiiksck vazifeli mahkemeye aid bir dava ile bir-
lestirilen islerde ilk tahkikat sirasmda bu cihe-
tin do tahkik olunmasr istisnai bir hal olarak 
eaiz ol.aca.gina dair asrl maddenin son fikrasm-
da mevcud hiikiim, oldugu gibi birakilmistir. 

Madde 174 — Bu raaddc ilk tahkikatm ac.il-
masina niaznun tarafmdan serdedilebilecek mu-
hale.fet gostermektedir. Teklifte muhalefet se-
bcpleri mctne yazilmi§sa da enciimen, 173 ncii 
maddede yazdi ret sebeplerinc miistenit olarak 

maznun tarafmdan dermeyan edilebileccgini kayit 
ile iktifa ctmis ve bu maddede tekrar yazilma-
sma liizum gormemi^tir. 

Ilk tahkikatm aojlmasma dair karara karsj 
maznunun muhalefetinin yerinde olup ohnadigi-
nm asliye mahkesi reisi veya hakimi tarafmdan 
tetkik edilmesini enciimen daha isabetli gorerek 
maddeyi bu suretle tertip etmi§tir. 

Madde 176 — Ilk tahkikat talebinin reddine 
dair sorgu hakimi tarafmdan verilen karara kar§i 
C. miiddeiumumisile maznunun itiraz salahiye-

tini gosteren bu maddede niaznun iein yalniz de-
lillerin toplanmasr bakimmdan itiraz hakki ka-
bul edilmesi suretile toklif layihasmda yapilan 
dedegi§iklik eneumenee oldugu gibi kabul edil-
mi§tir. 

Madde 178 — Ilk tahkikat icrasi sorgu ha-
kiminin vazifesi oldugu halde Ciimhuriyet miid-
deiumumisinin talebi iizerine meri kanunda ka
rar hakiminin kararile bu i§in salahiyctli sorgu 
hakimiiiin kaza dairesinde salahiyctli olmayan 
bir sulh hakimine verebilecegini gosteren bu 
madde de karar hakimi yerine bu vazif'e asliye 
mahkemesi reis veya hakimine verilmek sure-
tile eneiimence degi§iklik yapilarak bu madde de 
tadiller arasina katilmi§tir. 

Madde 190 — Sorgu hakimi tarafmdan yapi
lan ilk tahkikat neticesinde tahkikat gayesinin. 
elde edildigine kanaat hasil olunca iddiasini bib 
dirmek iizere evrak C. muddeiumumiligine ve-
rildikten sonra miiddeiumumi baska noktalar-
dan bazi tahkikte bulunmasmi isteyipte sorgu 
hakimi bu talebi kabul etmezse buna, dair bir 
karar verilmesini C. miiddeiumumisi karar ha-
kiminden isteyecegi asil kanunda yazili olup ka
rar hakimlerinin kaldirilmasi sebebile bu vazifo 
asliye mahkemesi reis veya hakimine verilmis ve 
ayrica maddenin sonuna konan bir kayitle de 
mahkeme reis veay hakiminin bu bapta verecek-
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leri kararm katt oldugu tasrih tolmmistir. 
Madde 192 — Karar hakimlerinin kaldiril-

amsma gore diizeltilen bu madde teklif layiha-
sinda oldugu gibi kabul edilmistir. 

193 ncii maddede iddianamenin ihtiva edece-
gi hususlar arasinda sahitlerin isimlerinin dahi 
yazilmasi lazimgelecegine dair bir tavzih yapila
rak bu maddenin degistirilmesi enciimen azasm-
dan biri tarafmdan teklif olunmussa da maddo, 
iddianame muhtevasimn ne oldugunu acjk ola
rak gostermis (ve siibut delilleri) diye yazih 
olan hiikiim sahitleri sumulii dairesine aldigtn-
dan ayrica maddede bir degisiklik yapilmasinn 
liizum olmadigi ekseriyetle kararlastirdmistir. 

Madde 194 — Bu maddede ilk tahkikata tabi 
olan veya tutulan islerde son tahkikatm acjlmi-
sina karar verilmesi talebine dair iddianamenin 
bir suretinin maznuna teblig edileeegi ve maz
nunun kanunun metninde yazili taleplerde foulu-
nup bulunmayacagmi veya son tahkikatm •agil.-
masina karsi muhalefeti olup olmadigini bildir-
mek iizere nq gun mehil verildigi ve bu bapta-
ki talep ve muhalefetlere sorgu hakiminin karar 
verecegi gosterilmektedir. Teklifte bu layiha ile 
yapilan degisikliklere gore maddede diizeltilme-
ler yapilmis ve eneiimence de muvafik goriilmus-
tiir. Yalniz asil kanunun son fikrasmin eneii
mence ipkasi liizumlu sayilmis ve bu fikra ile 
maznuna acele itiraz hakki tanmmis ve itiraz 
sebepleri de 173 ncii maddeye atrf suretile tayin 
ve tesbit edilmistir. 

195, 196 ve 197 nci maddeler karar hakimle
rinin kaldrrilmis olmalarma gore metinlerde 
yapilmasi zaruri olan diizeltmelere gore ka-
leme almdigmdan layihadaki teklif oldugu 
gibi eneiimence kabul olunmu§tur . 

Madde 201 — Son tahkikatm acilmasi hak-
kmda sorgu hakimi tarafmdan verilen karara 
karsi Ciimhuriyet miiddeiumumisi evvelce mu-
hakemenin menine karar verilmesini istemis ol-
sa dahi isi iddianame ile mahkemeye vermege 
yani sorgu hakiminin kararma ittibaa mecbur-
dur. Layihada kanunun aslmda mevcud iti
raz salahiyeti qok yerinde olarak kaldirilmis ve 
is mahkemeye gonderilmis olmak itibarile itiraz 
edilen hususlar mahkemede de hal ve tetkik edi-
lebileceginden buna miiteallik haklar mahfuz 
bulunmakta ve ayrica bir itiraz yolunun bu-
lunmasi ise isleri geciktireceginden f aydasiz ol
dugu anlasjlmaktadir. 
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• Hiikumet teklifindeki bu sebepler enciinien-
ce de musip goriilerek madde oldugu gibi kabul 
olunmustur. 

Madde 202 — Bu madde, son tahkikatm 
agilmasi kararmda salahiyetli mahkeinenin han-
gisi oldugunu gosteren hiikniu tazammun etmek-
tedir. Teklif layihasinm esbabi mucibesinde 
beyan oldugu iizere sulh hakimi Uiimhuriyet 
miiddeiumumisi tarafmdan iddianame ile kendi-
sine tevdi olunan isler hakkinda ancak durusma 
yapmak suretile selbi vazife karari verebileoe-
ginden ve bu karar bakkindaki Mkiiniler de 263 
ncii maddede gosterilmis oldugundan bu madde-
nin liizumsuz olan son fikrasinin tayyi encumen-
ce de munasib gorulmustur. 

203 Ve 204 ncii maddelerde, son tahkikatm 
agilmasi igin karar hakimi tarafmdan bir karar 
verilmek usulii bu layiha ile kaldinlmis oldugu-
tia gore, diizeltilmeler yapilarak kaleme alinmis 
ve enciimenimizce de oldugu gibi kabul edilmi^-
tir. 

Madde 205 —- Bu madde sulh mahkemelerin-
de dogrudan dogruya durusma. yapilan haller-
den bahsetmektedir. Hiikumet teklifinde bu 
tarzda durusma kaldinlmis ve enciimeri de burm 
iauaasip gormustiir. 

Ancak enciimen sulh mahkemelerinde gorii-
lecek islerin de C. Muddeiumumileri tarafmdan 
iddianame ile sevkedilmesi esasmin « simdiye 
kadar tatbikatta goriilen yanlis telakkilerin onii-
nii alacak surette » tavzihini tensip ettiginden 
madde yeni bastan kaleme almmistir. Bununla 
sulh mahkemelerinde goriilecek isler igin C. 
miiddeiumumilerinin tanzim edeeekleri iddiana-
melerin miicmel bir tarzda tanzim edilerek sulh 
mahkemesine gonderilecegi ve bu iddianamelerin 
maznuna tebligine liizum olmadigi da isaret edil-
mistir. 

Madde 208 — Bu madde, sorgu hakimi tara
fmdan son tahkikatm agilmasma dair verilecek 
kararlarla ilk tahkikat yapilmayan islerde miid-
dei umuminin iddianamesinin celpname ile bir-
likte maznuna bildirilecegini gostermekte olup 
miidafaa hakkmi mahfuz tutan bu hiikum yeni 
degisikliklere uygun olarak tertip edilmis oldu
gundan bu teklif bir kelime tashihile aynen ka
bul edilmistir. 

Madde 212 — Bu madde metnindeki (Topla-
masmi) kelimosi (Topl§nmasmi) olacagindan 

bu suretle eneiimence diizeltilerek layihaya koh-
mustur. 

Madde 219 — Bu madde durusmanin ne su
retle olacagmi gostermektedir. Enciimen, asd 
kanunun muvakkat A maddesinin 8 numarali 
bendindeki sulh mahkemelerinde yapilan duru^i-
malarda C. miiddeiumumisinin bulunmayacagi-
na dair olan hiikmii miinasebeti itibarile bu mad-
deye son fikra olarak ilave etmistir. 

Madde 222 — Bu maddede enciimenin yapti-
gi degisiklik; teklifte yazili (talik) yerine (te-
hir) kelimesini koymaktan ibarettir. 

Kanuna gore tehir j mahkemeye arzedilen de-
lillerin durusma giiniinde ihzar olunamamasi ve-
ya vaktin gecikmesi gibi bir sebeple durusma
nin o gun intac, edilemiyerek baska giine bira-
kilmasi halidir. Tehire dair olan karar reis ta
rafmdan verilir ve her iki durusma arasmdaki 
fasila (8) giinden fazla olamaz. 

Talika gelince: Mahkemeee yeni delil top-
lamak gibi zaruret gorulen hallerde durusmanin 
geri birakilmasidir ki buna mahkeme karar ve-
rir. 

Tehir ve talik mefhumlarmm izah edilen bu 
sekle gore bu maddedeki talikm (tehir) olarak 
degistirilmesi eneiimence liizumlu gorulmustur. 

223 ncii maddedeki (hazir olmasi) ciimlesi 
usul istilahlarina gore muvafik olmadigmdan bu 
ciimle yerine (ihzar) tabiri konmus ve boyleoe 
madde diizeltilmistir. 

224 ncii maddede maznunun savusmasmin 
oniine gegmek igin mahkemeee tedbir almacagi-
ni gosteren birinci fikrada (savusmasmin) sek-
linde olmasi lazim gelen kelime (savusmamasi-
nm) suretinde yanlis yazili bulunmasmdan bii 
yanlislik diizeltilmistir. 

226 nci maddede maznunun talebi iizerine a-
gir cezali islerden baska islerde durusmadan va-
rste tutulmasma karar vermek salahiyetinm 
genisletilip talep olmadan da maznun mahkeme-
nin kazasi disinda bulunursa durusmada bulun-
mak mecburiyetinden vareste birakmaga mahke-
menin salahiyetli olmasma dair Hiikumet layl-
hasmdaki teklif, ceza islerinde giyapta durusma 
yapilmamasi prensibine aykiri goriildiigimden 
enciimen tarafmdan kabul olunmamis ve Hiiku-
metin de iltihakile madde eski seklinde ipka edil
mistir. 

230 ncu madde hakkinda Hiikumetge birinci 
fikra olarak eklemnesi istenen ve birden fazia 
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sugluLan iramnan davada tebligat yapilamayaii 
veya tebligat yapildigi halde hazir bulunmamak 
halinde hazir bulunanlar igin durusma yapilmasi 
teklifinden Hukumet sarfinazar etmis ve asri 
maddedeki (bir kag davalar) eiimlesi bir kac. da-
va §eklinde diizeltilerek madde ask gibi birakil-
mistir. 

HuMmet teklifinde bu maddeye ilave edil-
mek istenen son bir fikrada (suelulardan bir 
veya bir kagrna munhasir sebeplerle dava uzamak 
zaruretini gosterirse o sebepxlerle alakali olina-
yanlarm davalarmin ayrihp goriilebilmesi) hak
kindaki hukiim de eneiimence miinakasa edile-
rek kanunun 2 nci ve 4 ncii maddeleri bu kafoil 
islerde maksadi temin etmekte oldugundan bu 
fikranm inaddeye konmasi kabul edilmemistir. 

Madde 236 — Yeni degisikliklere gore iddi-
aname ile islerin mahkemeye verilebileceginden 
son tahkikatm agilmasma dair olan karardan 
sonra iddianamenin de maddeye kaydedilmesl 
zaruTi bulunmakla encumenee bu ilaveler yapil-
mi^tir. 

Madde 251 — Durusmada delillerin muna-
kagasindan sonra soz sirasmin tanzimine miite-
dair olan bu madde de cezada usuli bir nazariye 
olan son soz maznunun olmak hakki her suretle 
mahfuz bulundurulmak kaydile davaci ve me-
suliibilmalin soz soyleyecegi srralar tesbit edil-
mi§ ve C. Muddeiumumisimn maznun veya mii-
dafiin sozlerine karsj cevap vermesi salahiyeti 
madde de. gosterilirken reisin takdirile bu arada 
davaci ve mesuliibilmalin de cevap makaminda 
soz soylemeleri hakki kabul edilmis. ve yukarida 
gosterildigi iizere bunlara kar§i Biiidafiin soz 
soyleyebilecegi ve en son soziin maznunun ol-
dugu madde de kayit ve isuret olunmu§tur. 

Madde 253 •— Bu madde hakkindaki Hii
kumet teklifinde ikinci fikraya gaipler hakkinda 
mahkemenin durusmamn tatiline karar verece-
gine dair bir hukiim konmu§tur. Eneiimence 
yapilan gorii§mede maznun gaip ise usul kanu-
numuzun esasina gore durusma hie, acilmaya,<eagi 

gibi durusma sirasinda maznunun gaip oldugu 
hallerde yapilacak muamele de 224 neii maddede 
tasrih edilmekte oldugundan bu degigiklige lii-
zum olmadigi gibi adi yazili madde hukmimii de 
ililal edeceginden teklif kabul edilniemis. ve yal-
niz kanunun asil maddesine maznunun akil has-
taligina tutuldugu tahakkuk etmesi hali eneii
mence- ilave edilmistir. 

Madde 225 — Bu madde cezai mesuliyet ba-
kimindan maznunun ya§i meselesinin diizeltilme-
sine ihtiyac. goriilen hallerde bu i§in hukuk mah-
kemesinde goriilerek neticeye kadar ceza dava-
snnn yiiz iistii kalmasi dogru gorulmemis, ve boyle 
hallerde niif'us kanunu hiikiimlerine gore yas. 
diizeitilmesi isjerinin ceza mahkemelerinde go
riilebilmesi ve bunun esas hiikiimle temyiz oluna-
bilmesi yolunda maddeye konmasi teklif oilman 
hukiim enciimenimizce de zaruret ve ihtiyaci kar-
§ilayici mahiyette goriilerek kabul ve tasvip edil-
mi§tir. 

Ya§ meselesinin diizeitilmesi i§i yalniz maz-
nunlara miinhasir olmaiup sugtan zarar goren 
§alnslarin da ya§larini tahkiki gerek sugluya 
tertip olunacak ceza bakimindan ve gerekse 
sug unsurunun me vend olup olmadigi noktasin-
dan ehemmiyeti haiz bulunmakla ceza mahkeme-
lerinin sugtan magdur olanlar hakkinda da ayni 
veghile karar vermeleri tabii ve muktazidir. 

Sulh mahkemelerinde goriilen ceza islerinde yas 
noktasmdan bu maddede yazili gekilde yapilacak 
tetkikler sirasinda bu madde metninde (Niifus 
kanunundaki usullere gore) diye kayt koumu§ 
oldugundan sulh mahkemelerinde dahi miiddei-
umuminin hazir bulunmasi tabii ve zaten'bahsi 
gegen kayit bu liizumu ifade etmekte buluiimus, 
oldugundan bazi aza tarafindan sulh mahkeme
lerinde ya§ i§lerinin tetkiki sirasinda C. Miiddei-
umumilerinin bulunmasi liizumunun madde de 
tasrihine dair ileri siiriilen miitaleanin zait 
sayilarak kabuliine ekseriyetle mahal goriilme-
mi§tir. 

Madde 257 — Bu madden in her iki fikra-
snidaki (SUQ) vasfi mahkemenin takdir ve ka-
rarina gore taayyiin edecek bir netiee oldugun
dan her iki yerde SUQ yerine eneiimence (Fill) 
denilmek suretile maddede degigiklik yapilmis, 
ve bu suretle mahkemenin fili vasiflandirmasi 
hakkindaki serbestisi de teyid olunarak ifade 
olunmugtur. 

Madde 258 Bu maddede yapilan degi§ik-
lik C. Miiddeiumumilerinin ilk tahkikat yapil-
mayarak ve son tahkikatm agilmasi igin karar 
almadan iddianame ile mahkemeye i§i sevkede-
bileceklerine gore madde metnine (Veya hu-
kuku amme davasmrn agilmasma miitedair bu-
lunan iddianamede) kaydi ilave edil-mig ve boy 
leee tertip olunan Hiikumetin teklifi aynen ka
bul olunmu§tur. 
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Madde 259 — Bundan evvelki maddede be-
yan edildigi gibi iddianamenin ilavesi liizu-
inuua mebni layihaya bu kayid eklenmis ve en-
ciimence de oldugu gibi kabul ediimistir. 

Madde 262 — Bu madde takibatta vuzuhsuz-
luk dolayisile yikan miiskilleri karsilamak iizere 
tertip ediimistir. Eneumen bir isin niahkemeye 
sevki sirasinda suc,un tavsif edilen mahiyetine 
gore o mahkemenin dunundaki baska bir niah
kemeye aid oldugu durusma yapilmadan acik(.;a 
anlasilan islerde isin sevkolundugu mahkeme-
niu vazifeli niahkemeye o isi tevdie karar ver-
mesine mani olmadigindan bunun hilafi l)ir an-
layisi ortadan kaldrrmak maksadile yapildigi 
anlasilan bu degisikligi isabetli gormiistur. 
Aneak durusma sonunda suqun tahakkuk eden 
vasfma gore dun vazifeli bir niahkemeye aid 
olsa da bu liable vazifesizlik karari verilci'icye-
cegine hasredilen l>u tadil kabul odilmist'r. 

263 ncii maddenin tadil teklifinden Hiikum et 
sarfinazar etmis ve bu en eminence de musip go-
riilerek asil madde ipka olunmustur. 

Madde 283 — Kanuna gore gayip maznun-
larm m all arm i haczedebileeek makamm karar 
hakimi olduguna ve bu hakimlerin de bu ka-
nunla kaldirihnis bulunmasma gore bu va:-;ife 
asliye mahkeiuesi reis veya hakimine vcrilmis-
tir. Kanunun muvakkat niaddesinde zaten in ev
ent olan bu hiikiim miinasebeti dolayisile buraya 
konulmustur. 

284 ncii madde de yukarrdaki maddedeki 
sebebe gore degistirihnistir. 

Madde 286 — Bu maddedeki (Komasrnm) 
tabiri (Konmasinm) olacagmdan ona gore me-
tin diizeltilmistir. 

293 ncii maddede (merciini) tabiri (Mereii-
nin tayininde) ve 296 nci maddede (kanunun) 
kelimesi (kanun) olacagmdan bu iki maddedeki 
ibare hatalan diizeltilmistir. 

Madde 297 — Ceza islerinde itirazdan bah is 
bulunan bu madde kanunda hilafi yazili olma-
dikga durusniaya miitedair olmayan kararlar 
aleyhine itiraz olunabilecegi gosterilmistir. Bu 
karar lan veren makam ve merciler maddede 
isaret olunmustur. Meri kanundaki ikinci fikra 
maddenin son fikrasi olarak oldugu gibi ipka 
ediimistir. 

Asil kanunun son fikrasi C. Basmiiddeiumu-
misinin (1221) sayili kanun]a haiz oldugu itiraz 
salahiyetinin mahfuziyetini gostermekte ise de 
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bu itiraz temyiz kararlarina karsi olduguna go
re bu fasilla alakasi bulunmadigmdan bu fikra 
maddeden kaldirilmis ve C. Basmiiddeiumumisi-
nin itiraz ve tashihi karar salahiyetieri temyize 
aid hiikiimler arasina konmustur. 

Madde 298 — Enciimen bu maddenin birin-
ci frkrasmda mahkeme kararlan aleyhine iti
raz edilmeyeeegi hakkindaki hiikiim bu kanu
nun esas prensiplerinden olmak itibarile ipka 
ediimistir. Aneak ikinci fikrada istisnai ola
rak tevkife; hacze ve uQiincii sahislara taalluk 
eden kararlara itiraz edilebilecegine dair olan 
hiikiimden tevkife aid olan kisminin kanunun 
tatbiki sirasinda yalniz maznunun mahkemeee 
tevkifine karar verildigi halde bu noktadan iti
raz salahiyeti kabul edilmekte oldugu ve hal-
buki, C. Miiddeiumumisi tarafindan maznunun 
tevkifi talep olunupta mahkemeee reddedilirse 
veya maznunun talebi iizerine tevkif karari kal-
dirilarak tahliyeye karar verildigi halde bunlara 
karsi C. Miiddeiumumisinin itiraza salahiyeti 
olmasi luzumlu bulundugu azadan biri tarafin
dan dermeyan edilerek maddede (Tevkif veya 
tahliye taleplerinin kabul veyaliud reddine da
ir kararlara) itiraz olunabilecegine dair izahh 
bir hiikum konmasi teklifc' olunmasi iizerine 
yapilan miinakasada mahkemenin tevkii'e ve 
mevkuf ise mevkufiyetin devannna liizum g<">r-
medigi hallerde itiraz yolu acniak, tevkif in ni-
hayet kanuni bir tedbir mahiyetinde olmasina. 
ve bunun da mahkeme veya hakim in takdir 
edecegi islerden bulunmasma gore bu suretlc 
esas meselenin yuxiistii kalip itirazm tetkik: 
icin baska mercilerde isin uzamasma sebebiyet 
vereceginden, meri. kanun maddesinin oldugu 
gibi birakilmasina ekseriyetle karar veriliiii;,-'1 ir. 

Madde 29!) — Bu madde, itirazi tetkik ede-
cek mercileri gostermektedir. Meri kanunun 
muvakkat (A) maddesinin yedinci bendinde ka
rar hakimligi teskilati yapilmcaya kadar cari 
olmak iizere gosterilmis olan tetkik mercileri 
yalniz muvakkat hiikmiin (B) fikrasinm mii-
retteb asliye mahkemelerine aid olan kismmda 
degisiklik yapilarak bu maddeye ana hiikum ola
rak konmus ve itirazm tetkiki usuliine aid asil 
maddedeki hiikiimler aynen ipka ediimistir. 

Madde 305 — Temyiz faslinin bu ilk mad
desinde : 

A - Dogrudan dogruya temyize tain olan, 
B - Temyiz kabiliyeti bulunmayan, 
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Inahkeme kararlarinm nelerden ibaret ve hangi 
kararlat-a miitedair oldiigu gosterilmektedir. 

Layihadaki (.30) livaya kadar olan para ce
za sina dair hukumlerin temyiz olunamiyacagi 
hakkmdaki teklif encumenee (20) lira tiat'ii' pa
ra cezasma indirilmis ve beraet hakkmdaki hii-
kunilerden temyiz edilemeyeceklere dair layiha
daki teklif te encumenee yukarr haddi (50) li- t 

v<\ hafif para cezasmr gecmeyen sucjara aid 
olmak iizere degistirilmistir. 

Vazili emirle bozdurulabileeek kararlara da
ir 343 ncu maddeniu mahfuz tutulan hiikmii bn 
layihada da oldugu gibi birakilmistir. 

Turk ceza kanimuimn nesrinden evvel huau-
si kanunlarda para eezaJari mutlak olarak ya-
zilmistir, halbuki temyiz, kabiliyeti bakimmdan 
sueun euriim veya kabahat oldugunu anlamak 
itibarile tatbikatta bazi tereddiitler husule gel-
digi bahsolunmasi iizerine yapilan miizakere 
souunda. ceza kanununun tatbikma miitedair ka-
nunda yazrlr olmayan hallerde hususi kanunlar
da sirf para cezasi olarak gosterilmis ohm suc,-
hu'in para cezasmm yukari haddine gore (200) 
lirayi geeniemisse kabahat sa.yil.masi lazimgele-
ceginden yalniz mazbatada isaret edilen bu mii-
talea dairesinde kanunlardan hiikiim eikanla-
bileceginc gore teniyiz usullerine taalluku baki-
nuuda.n bu kanuiia ayrica bir kayid konmaga lii-
znni goriilmemistir. 

Madde 310 — Kncumen, hu maddede temyiz 
sartlarmdan olan para de|)o edilmesinden fa
kir olanlarm inustesna olduklarma dair ohm 
I'ikrada fakir oldukhiri hakkiiidaki vesikanin 
belediye teskilati olan yerlerde muhtarliklarm 
ilga edilmis olduguna gore lmihtar yerine 
(Belediye veya koy idare heyeflerinden) ilmii-
haber getirilmesi Kiirelinde bir tashih yapmis ve 
maddenin sonuna sulh mahkemelerinin temyizi 
kabil olan kararlarma karsi C. Muddeiumumile-
rinin temyiz salahiyellerini gosteren niuvakkat 
(A) maddesinin (8) nci bendinin ikinci fikrasi 
hiikmii bu maddeye eklenmistir. 

Madde 311 -•- Bu maddede, eski hale getir-
me talebinin miiddeti iciiide, temyiz muddeti-
nin de cereyan edecegine gore eski bale get inn e 
isteyenlerin temyiz haklarini da mahfuz tutmak 
iizere konmus olan hiikumler arasmda bu 
layiha ile kabul edilen degisiklik icabi teniyiz 
layihasi veranek temyiz sartailarindan olmadi-
gmdan buna dair olan ciimle maddeden kaldiri-
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larak temyiz sarti olmak iizere yalniz para ya-
tirmak hususu maddede isaret edilmistir. 

312 nci maddede bir yanlislik olarak yazili 
bulunan (Teblig) tabiri (Tefhim) olarak eneii-
mence degistirilmistir. 

Madde 313 — Temyiz layihasrnrn A^erilmesi 
temyiz sartlan olmaktaii bu kanun ile kaldi-
rilmis olmasina blnaen teklif layihasinda buna 
gore maddede degisiklik yapiknistir. 

Madde 314 —• Bu maddede hukmiin csbabi 
mucibeli olarak tefhim edilmis veya esbabi mu-
cibenin sonradan teblig olunmus ise tefhim ya-
hut teblig tarihinden bir hafta i(jinde temyiz 
itirazlanni gosteren sebepler yazilarak bir la-
yiha verilebilecegi ve su kadar ki yeni tadilatla 
layiha verilmesi temyiz sartlarmdan olmamasi 
ve temyiz istidasinda da temyiz sebeplerinln ya-
zili buluiimamasi temyiz tetkikatinin yaprlma-
sma mani olmayacagi esasi kabul edildiginden 
enciimen, bu noktalari aeik olarak ifade etmek 
iizere maddeyi kaleme almistir. 

Maddede temyiz sebeplerinin istida ve layi
hada yazilmamasnnn temyiz tetkikine mani olnia
yacagi esasi; encumenimizce hukuk usulii 
muhakemeleri kanununun 435 nci maddesinde 
temyiz layihasmda yazilnns olmayan kanun ve 
usule aykin oil an noktalardan da temyiz mahke-
mesinin yapacagi tetkikat iizerine hiikmii bo-
zabilecegi kabul edilmis oldugundan ceza isle-
rinde bu cihetin daha gen is tutulmasi am me 
nienfaat namina faydali olacag'T diisiincesile mu-
vafik gorulmiistiir. 

Meri kanundaki esasi bozraayan 315 nci mad
de yalniz temyiz sartlai'Tnin yeni kabul edilen 
sekline gore degistirilmistir. 

Madde 316 — Bu maddede encumenec ya-
pilan degisiklik, layihanin temyiz sartlarmdan 
ejkanlmasma gore ibarede yapilan bir diizell-
meden ibarettir. 

Madde 317 — Bu madde hakkinda hukumct 
teklifinde, verdigi karar aleyhine temyiz olunan 
mahkemenin temyiz sartlarmi onceden tetkik ile 
reddetmedigi halde temyiz mahkemesinin temyiz 
talebini reddetmekle beraber o mahkemeye ill-
tarda bulunmasi hiikmii yazilmis ise de enciimen 
maddede iki ciimle tashihile iktifa ederek ihta-
ra dair olan ilaveyi kahul etmemistir. 

Madde 322 •— Temyiz mahkemesinin kanun a 
muhalefetten dolayi bozdugu hiikiimlerde, mad-
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dede yazili iic, halde i^in esasina da karar vere-
cegi salahiyeti gosterilmektedir. 

Bu maddenin uguncu fikrasindaki (kanun 
yanks tatbik edilmisse) hiikum vasif ve mahiyetl 
anlasilmis olan bir sue, ie,in tertip edilen cezanui 
temas ettigi madde numarasinin ilamda yanlx§ 
gbsterilmis olmasi halinde temyiz mahkemesinin 
bunu diizelterek esasa karar verilmesini tazam-
mun etmektedir. Tatbikatta bulunan samii ma-
nada kanuna muhalefet telakki olundugu niij-
zakere sirasinda soylenmis ise de bahsedilen fik-
ranm boyle bir anlayisa miisaid olmayip liiikiini 
sarin oldugundan her hangi bir kayit ilavesine 
liizum gorulmemistir. 

Enciimen meri kanunun tatbikinda hare, ta-
rifesine aykiri olarak gordiigii hatalardan dolayi 
temyiz mahkemesinin hiikmii bozup iade ettigi ve 
halbuki bu yolsuzlugun hukmiin esasina miiessb 
olmamasi dolayisile tashih ile isin intaci siir-
ate ve maslahata uygun olacagi miilahazasile bu 
noktadan goriilecek hatalarin da tashih olunup 
kati karar verilmesi yolunda maddeye dordiincii 
bir fikra eklenmesi tensip edilmistir. 

Bundan baska C. basmiiddeiumumisinin temyiz 
mahkemesi ceza dairesi kararlanna karsi ceza 
muumi heyetinde ittihaz edebilmesi salahiyeti ie 
sebepleri yazili shallerden dolayi kararc veren da-
ire veya ceza umumi heyetinde tashihi karai? 
talebinde bulunaeagina dair olan temyiz teskila-
tmin tevsii hakkmdaki (1221) sayili kanunua 
9, ve 11 nci maddeleri hukumleri usule taalluk 
etmesi hasebile bu maddeye ilave edilmistir. 

Madde 326 — Enciimen bu maddede temyiz 
mahkemesinden verilen bozma kararlarinma kar§i 
ister ewelce hukmii veren mahkeme olsun ve 
isterse temyiz mahkemesinin salahiyetine binaen 
ba§ka bir mahkemeye gonderilmig olsun mahke-
melerin israr hakki mutlak olarak kabul edilmi§ 
ve durugmali islerde de temyiz mahkemesinin 
bozma karanna uymak mecburiyetine dair olan 
kayid bu sebeble maddeden gikarilmi§tir. 

327 nci maddede gosterilen muhakemenin ia-
desi halleri arasinda (Hiikme tesir eden bir ve-
sikanin tasni veya tagyir ve tahrifi suretile sah
teligi) kaydinin yalniz (Sahteligi tebeyyiin e-
derse) dive yazilmakla iktifa edilmesi miinasip 
gorulmiis, ve metinden kaldirilan kelimeler esas 
itibarile sahtelik mefhumuna giren vasiflar ol
dugundan bunlarin maddede gosterilmesi liizum-
suz gorulmugtur. 

330 ncu maddede dalii Hukumet teklifinm 
(1) numarali fikrasindaki (Tasni, tagyir ve tah-
rif) fikralari kaldirilarak yalniz (Sahteligi te
beyyiin ederse) ciimiesi kafi gorulmug ve boylece 
teklifte degi§iklik yapilmi§tir. 

Madde 334 — Bu maddede muhakemenin 
iadesi talebinin (Bir miidafi tarafindan imzalan-
mi§ bir istida ile ) diye mevcud ciim
iesi, maznunun oliimu halinde 329 ncu maddede 
yazili kisimJari tarafindan dogrudan dogruya 
talep edilemeyecegini anlatmaktadir. Halbuki se
bepleri malum bir gok ihtiyaglar saikasile muha
kemenin iadesini isteniege hakki olanlarm mii
dafi tutmak kudretleri bulunamamasi ihtimali-
ne kargi kanunun tamdigi bir haktan miidafi 
olmamasi sebebile mahrum edilmek dogru go-
riilmemig ve miidafi tarafindan imza olunmak 
kaydi enciimence maddeden gikarilniigtir. 

Madde 342 — Muhakemenin iadesi talebinin 
haksiz veya fena niyetle istenildigi anlasilirsa 
hiikmolunaeak para eezasinin en asagi ve en 
yukan haddi eneiimence fazlalastirilmis ve bu-
nunla haksiz talepleri onlemek maksadi istihdaf 
edilmistir. 

343 ncii maddenin son fikrasma (Karar ha-
kimi) yerine (Sorgu hakimleri kararlan) ilavesi 
suretile bu kanunda yapilan degisiklige bu mad
de uydurulmus ve bu fikranin bas tarafina gegiri-
len sorgu hakimlerinin karar lan mutlak olarak 
yazilmak suretile de bu kararlarm bozulmasmin 
maznunlar aleyhine tesir edeeegi hiikmiiniin te-
reddiide mahal kalmadan anlasilabilmesi temin 
edilmistir. 

Ceza muhakemeleri usulii kanununun 5 nci ki-
tabin 1 nci faslmi teskil eden sahsi dava hakkm
daki hiikiimlerin kanundan gikarilmasi azadan 
Fuat Sirmen (Erzurum) tarafindan teklif edil
mistir. Bu teklifin mucip sebepleri olarak der-
meyan edilen miitaleaya gore; hukuku amme 
davasini agmak salahiyeti ceza usulii pren-
sipleri icabi olarak Cumhuriyet muddeiumumi-
lerine aid oldugu halde mahiyet ve tesirleri 
ne olursa olsun kanunda 8 bentte sayilan suglar 
hakkinda dahi sugtan zarar gorenin miiddeiumu-
minin istirakini tahrike hacet olmaksizm sala-
hiyetli mahkemeye miiracaatla (§ahsi dava) 
adi altmda bir ceza davasi agmasmin dogru ol-
mayacagi gibi sugtan zarar gorenin agtigi dava-
nm durusmasinda sonuna kadar bizzat bulun-
mak veya avukat bulundurmak aksi halde da.-
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vadan vaz gee.ni is sayi lmak kiilfetli Mr is ol-

dugu k a d a r ma delete de muvaf ik burunamayaea-

gi beyan o lunnmstur . 

Eneiimenee bu hususta yapi lan miinakasa 

ve goriismelerde eeza muhakemeleri Tisulii ka

li ununun bahesedilen salisi davaya aid faslm-

daki usuli hiikiimler 344 neii maddede saydan 

m a h d u t suelara, munhasi r olup bu sucdarm tev-

lit edeeegi ietimai zarar ve tesirlerinin ehemmi-

yetlerinin dereesi bakimindan mMde iumumi l e r i 

ta l i r ike nmt lak olarak liizuin hasil etmeyeeegi 

meydanda bulimmasiua ve zaten magdurun vaz-

geemesile davaum diismesi eeza kanuni le bu 

kanunda kabul edilmis olmasma ve bu kabil 

suelarda taraI ' larin barismak ve tarziye verniek 

gibi suret ler le de davaiun or tadan kalkmasi eeza 

ter t ibi kada r ietimai I'aydayr tern in eylemesine 

mebni bu faslni kanunda, kalmasr muvafik gii-

riilmuiftiir. 

IVununla beraber salisi dava yolile tak ip olu-

naeak sekiz hale maksur bu suelarda davanin 

aei ldigiudan miiddeiumumiuin l iaberdar edile-

eegine gore ammenin meni'aati noktasmdan e-

hemmiyetli goruldiigii t akd i rde ( \ Miiddeiumii-

inisi t a ra f indan l iukuku amine dava.si aeilmaya 

kanunda mutlak bir salahiyet kabul olunmak 

suretile ieiimai zarar vei'ebileeek ilitimaller de 

derpis ediimekle nieri kanunun takip ettigi esas 

ve prensiplerin bozulmasi netieesine vardiraeak 

olan teklif ekseriyetle kabul olunmamisjrr. 

Madde 346 —- Meri kanunda bu madde liiik-

liiii sahst dava aeiltuadan C Miiddeiumumisinin 

amine meni'aati gormiis, oldugu miilahazasile 

dogri idan dogruya l iukuku amine davasi aeji-

bileeegi hakk inda bazi iet ihat larrn or taya eik-

masina sebep oinmstur . Halbuki §ahsi dava yo

lile bu kanuna gore davaeinin ae.abileeegi da

va] av esasen Tiirk eeza katiunu mueibinee de 

sue tan mutazar i r olanlar ta raf indan sjkayet vu-

kiiunda ae i laeagmdan V. M'iiddeiumumisinin bu 

kabil dava la rda aneak amme meni 'aati bulunma-

sma bagli o larak aeihnis olan $ahsi dava iizerine 

l iukuku amme davasi ae.abileeegi izali ve mad-

denin yazilrs. t a r a buna gore tadil ohmimisjur. 

Madde 350 — Sahsi davanin ne suretle acu-

laeagi SIKHIII maliiyetine gore mereileri gosteri-

lerek yazilmis, ve eneiimenee bu maksatla ya-

prl.au degis/ddiklerle teklif kabul edilmistir. 

Madde 351 --- Salisi dava aeauiii beyan ve 

istidasi suretlerinii i mesuliinbilmal ve miiddei-
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unminiye leblig edilebileeeginden bahseden bu 

maddede eneiimenee sahsi dava aeihuasi iein 

sulh veya sorgu hakimine mLiraeaat edilmesi 

esas olarak kabul edildigine gore t ak l i ldek i 

(Mahkeme) ka.ydi sil inerek diger liiikiim oldu

gu gibi kabul edilmistir. 

Madde 352 Salisi dava aemak iein suetan 

zarar gorenler sueun maliiyetine gore sulh veya 

sorgu hakimine istida ya,hud beyanla miiraeaat 

etikten ve yukar ik i maddelere gore alakali-

lara diyeeekleri olup olmadigi tay in olunaeak 

mehil irerisinde bildii'ibnek iizere istida veya 

bey;in surelile leblig o lunduktan sonra geleeek 

eevabin veya, miiddetin bitmesinden sonra sor

gu ve sulh lifikiiui durusmaiiin aedmasma veya. 

davanin reddine karar vereeegi bu mbddede gos-

t(>rilmi^tir. 

I'u madden in miizakeresi s i rasmda ('. miid-

deiumumilerinin ilk l a h k i k a t a liizum gorme-

dikleri hallerde dogriidan dogruya iddianamc 

ile malikemey(^ liukuku amine davsi a<nnalan 

kabul edildigine gore ^alisi dava a(;anla,i'rn da 

dogriidan dogruya. mahkemeye miiraeaat etme-

leri lniiddeiumumiler iein kabul edilen usule 

muntazir olaeagi dermeyau olunmus. ise de sue. 

isnat oilman sahsa karsi diirusnianm aeibp aeil-

maniasi liakkmda sorgu \reya sulh hakimi tara-

I'mdan bir k a r a r verilmesi maznun hakk inda 

bir teminat olaeagi luiiirdiazasile bu ieklif ka

bul edilmemistir . 

Sulh inaliUenielerinde goriileeek iy^lere ge-

TUKH': Her ne kadar bu ise bakaeak hakimin 

(inee diiruyniaya k a r a r vermesi ayni lulkimin iki 

ka r a r vermesi gibi esas prensiplere aykir i g(j-

riilebilirse de bu is,lerin mahiyeti itibarile sorgu 

hakimlerinin vaziL'edar kilmmalarina. usul liii-

kiimhu'i miisait buluninamakla beraber bu sue-

larin mutazar i r l a rmm i'eragatlerile dava diis,e-

bileceginden i'azla merasime mahal kalmadan lai 

ta rz in ih t iyar inda beis giiriilmemistir-. 

3G0nei maddede d a v a e m m temyize niiiva-

eaati halinde temyiz s a r t l a n hakk inda bu layi-

liada kabul edilen esasa gore layihaya aid bir 

eiinde ilavesi sureli le eski madde ipka edilmis

lir . 

361 nei maddede davadan vaz geeme hal ler i 

ve netieeleri gosteri lmektedir . Aneak eneu

menee (Himhuriyet miiddeiumumisinin davaya 

miidahale ve istirak ettigi hal lerde davae imn 

durusmaya gelmemesile davanin diismeyeee-
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gini ifade igin maddeye bir ciimle ilave edil-
mistir. 

365 nci madde sugtan zarar gorenlerin ilti-
haki usuliinii gbstermektedir. Maddenin yazili-
smda (Muhakenie) tabiri kullanilnus olduguna 
gore tatbikatta haziriik ve ilk talikikat sirasmda 
magdurun davaya litihaki ve sahsi hakkini 
isteyemeyecegi yolunda bir mana verildigi an-
lasildigmdau tahkikatin her safhasmda miida-
hale yoiilo sugtan zarar gorenin hukuku amine 
davasina iltihak edebilecegi ve sahsi haklarini 
isteyebilecegi agik olarak yazilmis ve teklifteki 
mahiyetleri gosterilen suglari havi fikra davaya 
miidahaie edenler biitiin suglardan zarar goren-
ler olduguna gore tahdit suretinde bir telakkiye 
niahal kaimamak iizere tayyedilmistir. Encii-
mence maddenin ilk fikrasma verilen sekihle tah
dit telakkisinin oniinii almistir. 

366 nci madde yukariki maddede izah edil-
digi iizere sugtan zarar gorenin hukuku amme 
davasina miidahaie igin ism bulundugu saihaya 
gore mahkemeden baska sorgu hakimi ve miid-
deiumumiye de miiraeaat edebilecegi eihetle 
maddenin aslindaki (Mahkeme) kelimesi (Mer-
ci) olarak degistirilmistir. 

370 nci maddede davaya dahil olanlara mah-
kemeee verilen hukmiin teblig olunaeagi gosten-
lirken miidahil veya (miidafi) diye madde yazil
mis ise de miidafi yerine (miimessil) yazilmasi 
miidahillerin vasi gibi kendilerini temsil edenle-
re ve vekil ve avukatlara da samil olabileeegin-
den bu tashih muvafik g6rulmu§tur. 

371 nei maddeye miidahilin hiikmi sahislar da 
olabilmesi ihtimaline karsi (kimse) yerine (sa-
his) tabirinin konmasi muvafik goriilerek mad
dede bu tashih ypailmistir. 

Madde 392 — Musadereye karar verecek mer-
cii gosteren bu maddede bir sug zimninda olma-
sa dahi umumi ve hususi kanunlara gore mu-
saderesi lazim gelen esya igin musadere kararcni 
verecek mercii tasrih suretile Hukumet teklifi 
oludgu gibi kabul edilmis ve yalniz son fikradaki 
(salahiyetli sulh hakimi) yerine (sulh hakimi) 
denilmesi muvafik goriilmiis ve bununla sug mev-
zuu olmiyan ve yalniz musadereye tabi bulunan 
esya hakkinda verilecek musadere kararmm 
esyanin bulundugu yer sue, hakimi tarafindan 
verilmesi tabii bulunmakla (salahiyetli) tabiri 
zaid sayilmistir. 

394 ncu maddenin basrndaki (bu hukme kar-
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si) tabiri yerine vuzuhla maksadi ifade igin 
(musadere kiikumleri) ibaresinin konmasi encu-
mence uygun goriilerek bu maddede degisikiik 
yapilmistir. 

Mdda 399 — Cezalann infazinda tehiri icap 
eden sebepler bu maddede gbsterilmektedir. Tek-
lif layihasinda ba maddede gebelerin biitiin ge-
belik miiddethlce ve dogurduktan sonra da alt.i 
ay miiddetle ceazlarmin infazinin gegiktirilmes; 
hiikmii konnius ve enciimen ekseriyetince de 
bu degisikiik yerinde goriilerek kabul edilmis -
tir. Yalmz mahkum kadin blii dogurur veya dogur
duktan sonra gocuk oliir yahud gocuk baskasma 
verilirse hakkindaki cezanin dogumdan iki iy 
sonra infaz olunaeagi daha agik il'ade edilmek 
iizere enciimenee maddenin yazilis tarzi degisti 
rilmistir. 

Madde 406 — Ueza mahkemelerince sugtau 
zarar gorenlerin salisi haklanna dair verilen ka-
rarlarm infazi icra ve ifias kanununa gore ya-
pilacagi ve Devlete aid olup mahkuma yiikletileu 
muhakeme masraflannin harg tarifesi kanunuu-
da cari usule gore infaz olunaeagi enciimenee 
bu maddede gosterilmis ve ceza evlerinde mati-
kumlardan alinacak ekmek parasi igin ayrica 
hukiim mevcud oldugundan bu maddenin aslmda 
yazili (infaz masrafi) ciimlesi kaldirilmistir. 

Madde 411 — Bu maddede hazirlik tahkika-
tinda hukuku amme davasinin agilmasma luzum 
gorulmeyen hallerde ciiriim uyduran veya kayit-
sizliklerle yalan ihbarda bulunanlara bu tahki
katin icabi olarak yapilan masraflarin tahmiline 
hiikmedilmesi igin bir merci olmadigmdan teklif 
layihasinda bunlara sulh hakimlerinin karar 
vermesi yolunda maddeye bir fikra eklenmis va 
boylece maddedeki noksan tamamlanmistir. 

Madde 414 — Teklif layihasinda ilk tahkikat 
neticesinde maznunun muhakemeden menine ve
ya takibatin diismesine karar verildigi hallerde 
kanun yollarina miiraeaat ederek amme davasmi 
agtiran miistediye yukletilmesi lazimgelen mas-
raflar igin maddenin aslmda yalniz (mahkeme^ 
kaydinin bulunmasi ilk tahkik neticesinde bu ka-
bil kararlarin mercisiz kalmasini icap ettirdi-
ginden (mahkeme) den sonra (hakim) kaydi ko-
narak sorgu hakiminin de masraf hakkinda ka
rar vermesi salahiyeti taninmistir. 

421 nci maddede agir cza islerinin nelerden 
ibaret oldugu gosterilmektedir. Bê i sene liapis, 
ceza kanununun meriyetine dair olan kauunda, 
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agir eeza sayihriamis oldugundan bu madde de 
o hiikme uygun olmak iizere (Bes seneden fazla) 
diye diizeltiknistir. 

423 ncii maddede tatil zamaninda her hangi 
hakim veya mahkemeyc kaza salahiyeti vermek 
mahsus kanunla Adliye vekiline aid bulundu-
giuidan maddede yazili bulunmasina liizum gci-
riilmeyerek gikarilmistir. 

Oeza muhakemeleri usulii kaiiununun 29, 46, 
63, 74, 129, 149,159,166, 177, 180, 181, 182, ve 
184 ncii maddelerindeki (Miistantik) tabiri (Sor-
gu hakimi) olarak degistirilmis ve 173, 175, 191, 
198, 199, ve 200 ncii madclelerindeki (Karar ha
kimi.) de sorgu hakimi oiarak diizeltilmistir. 

Teklii layihasmm ikinci maddesi karar ha-
kimlerinin yerine sorgu hakimleri konmustur 
suretinde bir hiikmii tazammun etmekte ve 
halbuki enciimence buna dair olan degisikiik-
Jer aid oidugu maddelerde tamamile yapilmis 
odugundan ikinci madde ayihadan gikanmistir. 

Layihamn iiyuncii maddesi enciimence yapi-
aln tadiller ve yeni konan ilavelere gore ilgasi 
icab eden kanunlar gosterilmek suretile yeniden 
kaleme almmistir. 

Enciimenin tertibine gore layihamn uc,uncu 
maddesinde bu kanunun nieriyet tarihi 1936 se-
nesi eyliiliin biri olmak iizere gosterilmis ve 
bununla yeni degisjkiiklerin icabi olarak x\dliye 
te^kilatmda yapilmasi zaruri teskiklta ve ha-
kimlerle alakadarlarin tetkiklerine vakit bul-

malari du§uiiulmti§tin'. 
Ceza mahkemeleri usulii kanununun 305 nci 

maddesiniu tefsiri hakkmda enciimenimize ha-
vale edilmis, olan Ba^vekaletin 9 - X l l -1935 
tar ill ve 6/3414 sayili tezkeresi bu layiha ile 
birle^tirilmis, ve yapilan degisjkliklere gore bu 
madden in tetkik ve tel'siriue mahal goriilme-
mis,tir. 

Enciimence sebepleri yukarida izah edilen 
degisjkliklerle layihanin kabulunun Umumi 
Heyete arzina karar verilmis.tir. 
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HttKttMETlN TEKLM 

Ceza muhakemeleri usulii kanununun bazi nvad-
deUrini degistiren kanun layihasi 

MADDE 1 — Ceza muhakemeleri usulii ka
nununun (65) maddesi asagida yaziii sekillerde 
degistirilerek numaralari karsismda yaziii mad-
delerin yerine konmustur. 

Madde : 14 
Salahiyetli hakim veya mahkeme hukuki ve-

ya fili sebebler dolayisile kaza vazif esini ifa ede-
meyecek halde bulunan, yahud tahkikatm orada 
icrasi ammenin emniyeti igin tehlikeli olursa 
yiiksek vazifeli mahkeme davanm bfeyka yerde 
bulunan ayni derecede bir mahkemeye nakline 
karar verir. 

Amme emniyeti igin dava naklini istemek Ad-
liye vekiline aittir. 

Madde : 15 
Maznunun, salahiyetsizlik iddiasmi ilk tahki

katm bitmesinden ewel bildirmesi sprttir. Ilk 
tahkikat yapilmamis ise maznunun bu iddiayi 
durusmanm baslangicmda iddianamenin okun-
masmdan ewel bildirmesi lazimdir. 

Madde : 17 
Maznunun talebi uzerine verilecek salahiyet

sizlik karari ancak son tahkikatm acilmasma da-
ir olan kararm veya iddianamenin okunmasm-
dan ewel verilir. Bundan sonra Oiimhuriyet 
miiddeiumumisi artik salahiyetsizlik iddiasmda 
bulunmayacagi gibi mahkeme dahi resen karar 
veremez. 

Madde : 24 
Bitarafligi siibheye diisecek sebeblerden do-

layi bir hakimin reddi asliye mahkemesinde 
son tahMkatin acilmasma dair olan karar veya 
iddianame ve Temyiz mahkemesinde durusmali 
islerde raportor aza tarafmdan yazilmis olan ra-
por okununcaya ve durusmasiz islerde heyetge 
temyiz tetkikati baslaymcaya kadar istenebilir. 

Madde : 26 
Hakimin reddi talebine mensub oldugu mah-

kemece karar verilir. Ancak reddolunan hakim 
muzakereye istirak edememesinden mahkeme te-
sekkiil edemezse karar itasi reddolunan hakim 
asliye mahkemesine mensub ise bu maj-hkemenin 
kazasi dairesinde bulundugu agir ceza islerini go-
ren mahkemeye ve reddolunan hakim agir ceza-

islerini goren mahkemeye mensub ise en yakm 
agir ceza mahkemesine aiddir. 

Red talebi sorgu hakimi aleyhinde olursa 
mensub oldugu asliye mahkemesi ve sulh hakimi 
ve tek hakim aleyhine ise kazasi dairesinde bu-
lundugu agir ceza mahkemesi karar verir. 

Reddolunan hakim red talebinin muhik oldu-
gunu tasdik ederse red hakkinda bir karar ve-
rilmez. 

Hakimin reddi talebine esas olan sebeblerin 
varid olmamasmdan dolayi talebin reddine ka
rar veren merci on liradan elli liraya kadar ha-
fif para cezasma da hiikmeder. 

Red talebine esas olan sebebin aksi sabit ol
dugu hallerde bu ceza otuz liradan asagi olmaz. 

Red sebebinin, siibutu halinde hakim hakkm-
da inzibati muameleyi istilzam edecek surette, 
tasni olundugu sabit olan hallerde resen takibat 
icra ve ciiriim isnad edenlere mahsus ceza tatbik 
olunur. 

Madde : 29 
Bir hakim, reddini mucib sebebleri bildirir 

ise red talebi uzerine karar verecek merci dava-
yi baska hakime tevdi veya baska mahkeme3''e 
nakleder. 

Bazi haller bir hakimin hakimlik vazifesini 
ifadan memnuiyeti zannmi uyandrrirsa esas da-
vayi tetkik eden merci bu babda resen de karar 
verebilir. 

Madde : 40 
Mehil, hafta veya ay olarak tayin edilmis ise 

cereyana basladigi gun son haftada isim ve son 
ayda sayi itibarile tekabiil eden giiniin tatil saa-
tinde ve sayed ay sonunda baslayib da nihayet 
buldugu ayda sayi itibarile mukabil giin yoksa 
ayin son giiniinde biter. 

Son giin pazara veya her hangi bir tatile te-
sadiif ederse mehil, tatilin ertesi giinii biter. 

Madde : 66 
Ehli hibrenin intihabi ve adedinin tayini ha

kime aittir. 
Hazirlik tahkikatmda tehirinde mazarrat bu

lunan yerlerde Oiimhuriyet miiddeiumumisi de 
bu hakki haizdir. 

Muayyen hususlarda hakkmda rey ve miita-
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lealanni beyan ile tavzif edilmis resmi ehli hib-
re mevcud ise hususi sebebler olmadrkca baskasi 
tayin edilemez. 

Hazirlik tahkikatmda muayeneleri icab eden 
kimselerin muayeneleri, Ciimhuriyet miiddeiu-
mumilerinin talebile yaprlrr. 

Madde : 110 
Tevikif edilen maznun, hakkmdaki tevkif 

miizekkeresinin geri almmasmi veya 117 nci 
madde dairesinde muamele yapilmasmi sorgu 
hakiminden isteyebilir. 

Bu taleb iizerine sorgu hakimi tarafrndan 
durusmasiz tetkikat icra ve neticesi tahkikat 
zabrtnamesine yazilarak maznuna teblig olunur. 

Madde : 111 
Yukariki madde hiikmiince tahliye talebi 

reddolunan maznun, bu red kararmm kendisine 
tebligi iizerine bu karara itiraz edilebilir. 

Madde : 112 
Maznun tevkifhanede buhmdugu miiddetce 

muayyen mehiller icinde sorgu hakimi mevkufi-
yet halinin devamma liizum olup olmadigmi re-
sen tetkik eder. Bu tetkik tevkif tarihinden iti-
baren otuz giin hitammda derhal yapilmak la-
zrmdrr. Bu tetkik neticesinde sorgu hakimi maz-
nunu serbest brrakmadigi takdirde bu hususta 
yeni bastan ne zaman tetkikat yapilacagmi da 
kararlastirrr. Bundan sonra vaki olacak tetkik-
ler u§ haftadan eksik ve iki aydan fazla olma-
yan mehiller igin de icra edilmek lazimdir. 

Mevkufiyet halinin tetkiki yukariki fikra-
larda gosterilen mehiller iginde maznun tara
frndan da istenebilir. 

Maznun muayyen mehil icinde tevkif kara-
rina itiraz ettigi veya son tahkikatm acilmasi 
kararile birlikte mevkuf olarak mahkemeye 
sevMne de karar verildigi hallerde maznunun 
mevkufiyet halinin idamesine dair olan kararm 
kendisine tefhim veya tebligile beraber mehil 
yenideii islemege baslar. 

Madde : 122 
Maznur,, tahkikatta hazir bulunmaz veya hiir-

riyeti baglayici bir ceza ile mahkum olub da bu 
cezanm infazmdan kacarsa kefalet karsiligi Ha-
zineye irad kaydolunur. 

Bu hususa karar verilmezden evvel maznun 
ve kendisine kefalet etmis olanlar izahat verme-
ge davet olunur. Bu karar aleyhine ancak ace-
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le itiraz yoluna miiracaat olunabilir. 
Bu itiraz iizerine bir karar verilmeden evvel 

sif ahi olarak iddialarmi izah ve tesbit edilen va-
kialari miinakasa etmek iizere alakadarlara ve 
Cumhuriyet muddeiumumisine miisaade olunur. 

Kefalet karsiligmm Hazineye irad kaydine 
dair olan karar feshi kabil oldugu miiddette maz
nuna kefalet etmis olanlar hakkmda muvakka-
ten icra olunabilir. 

Itiraz muddetinin gecmesile bu karar hukuk 
mahkemelerinden verilen ve katilesen kararlar 
hiikmunde olur. 

Madde : 154 
Cumhuriyet miiddeiumumisi yukaridaki mad-

dede yazili neticelere varmak igin biitiin memur-
lardan her tiirlii malumati isteyebilir. Gerek 
dogrudan dogruya ve gerek zabita makam ve me
murlari vasrtasile her tiirlii tahkikati yapabilir. 
Ancak meshud suglardan maada hallerde sahid-
leri yeminle dinleyemez. 

Biitiin zabita makam ve memurlari Ciimhuri
yet muddeiumumiliginin adliyeye muteallik is-
lerde emirlerini ifa ile miikelleftirler. Bu emir-
ler miihim ve miistacel hususlarda umum zabita 
makam ve memurlarma sif ahi ve bunlardan gay-
ri hallerde zabita amirlerine yazili olarak veri-
lir. §fifahi emir verildigi hallerde Cumhuriyet 
miiddeiumumisi miistaceliyetten ve vermis oldu
gu emirden zabita amirini de haberdar eder. 

Kanun tarafrndan kendilerine verilen veya 
kanun dairesinde kendilerinden istenen adliyeye 
muteallik vazife veya islerde suiistimal veyahud 
ihmal ve terahileri goriilen Devlet memurlarile 
Cumhuriyet muddeiumumiliginin sifahi veya ya
zili taleb ve emirlerini yapmakta suiistimal ve
ya terahileri goriilen zabita amir ve memurlari 
hakkmda muddeiumumilikge dogrudan dogruya 
takibatta bulunulur. 

Ancak zabita amirleri hakkmda hakimlerin 
vazifelerinden dolayi tabi olduklari muhakeme 
usulii tatbik olunur. 

Vali, kaymakam ve nahiye miidurleri hakkm
da memurin muhakemati kanunu hiikmii caridir. 

Madde : 158 
Meshud suglarla tehirinde zarar umulan 

hallerde sorgu hakimlerile sulh hakimi ve Ciim
huriyet miiddeiumumileri liizum goriilen biitiin 
tahkik muamelelerini resen yapmak salahiyetini 
haizdir. 
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Madde : 161 
Sorgu hakimi veya sulh hakimi tarafmdan 

idare ve ifa olunan tahkikat islerinin resmen 
tesbit ve tevsiki ve kendilerine bir zabrt katibi-
nin ref akat etmesi hususlan ilk tahkikat igin me-
ri hiikiimlere ve kaidelere gore yapilir. 

Bu madde hiikmii meshud suglarrn miiddei-
umumi tarafmdan yapilan tahkikatmda da tat-
bik olunur. 

Madde ; 163 
Yapilan hazirlik tahkikati hukuku amme 

davasmm agilniasmi hakli gostermege kafi ise 
Ciimhuriyet miiddeiumumisi bu davayi da ilk 
tahkikatm agxlmasi hakkmda mustantika bir 
talebname veya mahkemeye bir iddianam^ ver-
mek suretile agar. 

Ak&i IiaL-s Ciimhuriyet miiddeiumumisi ta-
kibata mahal oknadigma karar verir ve bu 
kararindan, cvvcka hakim tarafmdan sorg-uya 
cekilmis olur veya hakkmda bir tevkif mii-
zekkeresi verilmis bulunursa maznuna 33, ha-
ber verir. 

Madde : 171 
Agir ceza iderinde ilk tahkikat mecburi-

dir. §u kadar ki, su§ meshud olarak islenmis 
ve hazirlik tahkikati 150 nci maddod--; £'o~-
terilen kimselor tarafmdan yapilmis ise ilk 
tahkikat hazirlik tahkikatram noksamai ikmal 
suretile icra olunur. 

Diger islerde Ciimhuriyet miiddeiumumisi 
tarafnidau taleb okmursa ilk tahkikat yapilir. 

Sulh hakimlerinin goreeegi islerde ilk tah
kikat yapilmas. 

Madde : 174 
Ciimlmriye t miiddei ammniliginiii talebna-

mesi uterine sor^a hakimi tarafmdan ilk 
tahkikatm acilriari'ia tair ittihaz olunub da 
185 nci maddeyo rore maznuna bildirilecek 
olan karara kar;,i raaznun ancak salahiyetsiz-
lik ve hukuku amme davasmm kabule sayan 
olmamasi sebefclurine istiaaclla itiraz eilebilir. 

Madde : 176 
Ilk tabVi.ks.f-ir acjlmaci hakkrn.fl.a CnmJvrn-

yet miiddeiiirairaisi tarafmdan dcrr«eya"n p-di-
len talebin reddine dair olan karar aleyhine 
Ciimhuriyet miiddeiumumisi ve delillerin top-
lanmasi noktasmdan maznun itiraz edebilir. 

I Madde : 190 
j Sorgu hakimi ilk tahkikat gayesinin elde 
I edildigi kanaatinde bulunursa iddiasmi bildir-

mek iizere dosyayi Ciimhuriyet muddeiumumi-
sine verir. 

i Ciimhuriyet miiddeiumumisi artik bazi tah-
| kikat yapilmasi talebinde bulunursa sorgu ha

kimi bu taleb hakkmda bir karar verir. 

Madde : 192 
Ciimhuriyet miiddeiumumisi ilk tahkikat ya-

I pilmaksizm hukuku amme davasmi agarsa id-
I dianamesini dosyasile beraber davayi gorecek 
I mahkemeye verir. 

{ Madde : 194 
I Son tahkikatm agilmasma karar itasi talebi-

ni mutazammm iddianamenin bir suretini sorgu 
hakimi maznuna teblig ile beraber bazi delillerin 
toplanmasmi isteyib istemedigini yahud son tah
kikatm agilmasma muhalefet edib etmedigini iig 

I giin iginde bildirmege kendisini davet eder. 
I Bu babdaki taleb ve muhalefetler hakkmda 

sorgu hakimi karar verir. 

Madde : 195 
Miiddeiumuminin veya yukariki madde mu-

eibince maznanun talebi iizerine veya resen sor
gu hakimi meselenin daha ziyade aydmlatilmasi 

i icm ilk tahkikatm genisietilmesine karar vere-
bilir. 

| Bu karar aleyhine itiraz olunamaz. 

| Madde : 196 
j Ilk tahkikat neticesmde maznunun cezayi 
[ mucib bir sug isledigi zannini verecek kafi se-
! bebler goriiliirse sorgu hakimi son tahkikatm 
I acilmasma karar verir. 

Madde : 197 
I Sorgu hakimi maznunun muhakemesinin me-

nine karar verirse bu kararm da i'ili veya hukuki 
sebeblerden hangisine istinad ettigini gosterir. 

I Madde : 201 
i Ciimhuriyet muddeiumumiligince maznunun 

muhakemesinin meni taleb edilib de sorgu haki-
mi son tahkikatm agilmasma karar verirse, Ciim-

i huriyet miiddeiumumisi isi iddianame ile mah-
j kemeye vermege mecburdur. 

Madde : 202 
j Karar hakimi salahiyetli her hangi mahke-
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me huzurunda son tahkikatm agilmasma karar 
verebilir. 

Ancak hakim davaya bakmaga Temyiz mah-
kemesinin salahiyetli oldugunu gorurse icab eden 
muamele yapilmak ve karar verilmek iizere ev-
raki Cumhuriyet mtiddeiumumiligi vasrtasile 
merciine gonderir. 

Madde : 203 
Son tahkikatm agilmasma dair verilen karar 

aleyhine maznun tarafmdan itiraz olunamaz. 
Muhakemenin menine veya davanm iddiana-

mede gosterilen mahkemeden baska bir mahke-
meye verilmesine dair sorgu hakimi tarafmdan 
verilen karar aleyhine Ciimhuriyet miiddeiumu-
misi tarafmdan acele itiraz yoluna miiracaat 
edilebilir. 

Madde : 204 
Sorgu hakimi muhakemenin menine karar ve-

rib de bu karar katilestikten sonra dava ancak 
yeni vakialarm veya yeni delillerin meydana *rk-
masi halinde tekrar agilabilir. 

Madde : 205 
Bu madde hukmii kaldrrilmistrr. 

Madde : 208 
Son tahkikatm agilmasma dair olan karar 

ve bu tahkikat yapilmayan islerde miiddeiumu-
minin iddianamesi celbname ile birlikte maznuna 
bildirilir. 

Madde : 222 
Talik olunan durusmaya zaruret olmadikca 

sekiz gtinden fazla fasila verilemez. 

Madde : 226 
Agrr cezali ciiriimler dismda maznun ister, 

yahud durusma giinii gelmeyen maznunun mah-
kemenin kazasi dismda bulundugu anlasilrrsa 
mahkeme kendisini durusmada hazir bulunmak 
mecburiyetinden vareste tutabilir. 

Bu takdirde maznun ilk tahkikat sirasmda 
sorguya gekilmemis ise davaya esas olan vakia-
lar uzerine istinabe suretile sorguya gekilir. 

Cumhuriyet miiddeiumumisile miidafie, maz 
nunun sorgusu igin tayin olunan giin haber ve-
rilir. Bununla beraber bunlarm sorgu da bu-
lunmalari zaruri degildir. 

Sorguyu mutazammm olan zabrt varakasi du
rusma sirasmda okunur. 

Madde : 230 
Mahkeme bakmakta oldugu bir kag dava ara-

smda baglilik gorurse bu baglilik ugiincii mad-
dede gosterilen gesidden olmasa bile birlikte tah-
kik ve hukmolunmak iizere bu davalarin birles,-
tirilmesine karar verebilir. 

Suglusu birden artik olan davalarda tebligat 
yapilmamasi yahud maznunlardan bazismm gel-
memesi halinde gelenler hakkmda durusma ya-
pilabilir. 

Suglulardan bir veya bir kagma munhasir 
sebeblerle dava uzamak zaruretini gosterirse o 
sebeblerle alakasi olmayanlarm davalan ayrilib 
goriilebilir. 

Madde : 251 
Delillerin ikame ve miinakasasi bittikten son

ra miitalealarrai ve iddialarini beyan etmek iize
re soz Cumhuriyet muddei umumisine ve ondan 
sonra davacrya ve daha sonra hemen maznuna 
verilir. 

O'rrjfihuriyet mliddeiiunumisi maznuna ccv;».h 
vermek hakkmi haizdir. En son soz maznunun 
dur. 

Maznun narama bir miidafi tarafmdan miida 
faada bulunulsa dahi miidafaalarma ilave edecek 
baska bir sey olub olmadigi maznuna sorulur. 

Madde : 253 
Durusma, hiikmiin tefhimile biter. Hiikum 

maznunun beraetine veya mahkumiyetine veya 
durusmanm tatiline yahud davanm diismesine 
miitedair olur. 

Takibi sikayete bagli olan suclarda sikayet 
olunmamis veya olunub da vaktinde geri alm-
mis veyahud hukuku amme davasmm acilmasi 
mezuniyet veya karar almmasma bagli suglarda 
mezuniyet veya .karar almmamis olur, yahud 
maznunun son tahkikat sirasmda kayboldugu 
veya akil hastaligma tutuldugu tahakkuk eder-
se mahkeme icabma gore durusmanm tatiline 
veya davanm diismesine karar verir. 

Madde : 255 
Bir vakanm sue olub olmamasi, adi hukuka 

miiteallik bir meselenin halline bagli ise ceza 
mahkemesi bu meseleye dahi ceza islerindeki 
usul ve deliller icin meri kaidelere gore karar 
verir. 

Bununla beraber mahkeme, muhakemeyi ta
lik ve hukuk davasi acilmasi icin alakadarlara 
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27 
bir mehil verebilir. 

Hukuk mahkemesinden bu babda bir hiikiim 
gikmasmi da bekleyebilir. 

Son tahkikat esnasmda sultan zarar goren-
lerle maznunlarm yaslarmda liizum goriilecek 
tashihlerin niifus kanununa gore icrasi ceza mah-
kemesine aittir. Bu babda verilecek karar esas 
hiikiimle birlikte temyiz olunabilir. 

Madde : 258 

Maznun, sugun hukuki mahiyetinin degisme-
sinden once haber verilib de miidafaasmi yapa-
bilecek bir halde bulundurulmadikga son tahki-
katm agilmasma dair olan kararda veya hukuku 
amme davasmm agilmasma miitedair bulunan 
iddianamede gosterilen kanuni unsurlari muhte-
vi sugun temas ettigi kanun bukmiinden baska-
sile mahkum edilemez. 

Oeza kanununda tayin edilmis olub cezanm 
arttmlmasmi icab edecek mahiyette bulunan 
hallerin ilk defa durusma strasmda serdedil-
mesi halinde dahi ayni hiikiim caridir. 

Maznun miidafaasmi layikile hazrrlayamadi-
gmdan bahsile kendisini son tahkikatin acilmasi-
na dair olan kararda yazili sugtan baska daha 
agir bir madde hiikmiine maruz birakan yahud 
ikinci fikrada gosterilen mahiyette yeni derme-
yan olunan hallerin mevcudiyetini bildirerek iti-
razda bulunacak olursa mahkeme; maznunun ta-
lebi iizerine durusmanm baska. giine talikine ka
rar verir. 

Bundan baska mahkeme vaziyette hasil olan 
degisiklikler neticesinde iddia ve mudafaayi la
yikile hazirlamak igin muhakemenin talikine 
liizum gorurse gerek taleb iizerine ve gerek ken-
diliginden muhakemeyi talik edebilir. 

Madde : 259 

Maznunun, son tahkikatin agilmasma dair 
olan kararda veyahud hukuku amme davasmm 
agilmasma miitedair bulunan iddianamede yazili 
sugtan baska bir sug islemis oldugu durusma si-
rasmda meydana gikarsa Ciimhuriyet miiddeiu-
mumisinin talebi ve maznunun muvafakatile her 
ikisi birlikte hiikmolunmak iizere bu sug duru-
sulacak olan isle birlestirilebilir. 

Yeni sug agir ceza islerinden olur veya mah-
kemenin salahiyeti haricinde bulunursa bu hii
kiim tatbik edilmez. 

Madde : 262 
Mahkeme durusmada anlasilan vasif ve mahi-

yetini ileri siirerek davanm goriilmesi derecesi 
dun bir mahkemeye aid oldugundan bahisle va-
zifesizlik karari veremez. 

Madde : 263 
Durusmalarda maznuna isnad olunan su

gun davayi goren mahkemenin vazifesini geg-
tigi anlasilirsa mahkeme bir kararla isi vazi-
feli mahkemeye gonderir. 

Bu karar son tahkikatm agilmasma dair 
olan bir kararm biitiin neticelerini hasil eder 
ve ayni sartlara tabi olur. 

Bu karar aleyhine ancak 203 ncii maddeye 
gore itiraz olunabilir. 

Karar sulh mahkomesinden gikmis ise ik-
tiza eden karar verilmek iizere evraki Ciimhu
riyet miiddeiumumiiigi vasrtasile karar haki-
mine gonderir. 

Madde : 297 
Kanunda hilafi yazilmis olmadikca sorgu 

hakimi matkeme naibi ve istinabe olunan ha-
kimin kararlan aleyhine itiraz olunabilir. 

§ahid, ehli hibre ve diger sahislar da ken-
dilerine miiteallik kararlar aleyhine itiraz ede-
bilirler. 

Temyiz teskilatmm tevsiine dair olan ka
nun hiikmii miistesna olmak iizere temyiz ka-
rarlarma karsi itiraz olunamaz. 

Madde : 305 
Ceza mahkemelerinden verilen hiikiimler 

temyiz olunabilir. Aneak oliirn ve on bes sene 
ve ondan yukari hiirriyeti baglayici ceza hii-
kiiinleri Temyiz mahkemesince hig bir harg 
ve masrafa tabi olmaksizm resen tetkik olunur: 

1 - Otuz liraya kadar (Otuz lira dahil) pa
ra cezalarmi tazammun eden hiikiimler, 

2 - Asagr haddi otuz lira para cezasmi geq-
meyen suclara miiteallik beraet hukiimleri, 

3 - Bu kanun ile sair kanunlarda kati ol-
dugu yazili hiikiimler, temyiz olunamaz. 

Bu suretle verilen hiikiimler tekerriire esas 
olmaz. Ancak haklarmda 343 ncii madde hii-
kiimleri dairesinde temyize miiracaat olunabilir. 

Madde : 310 
Davayi temyiz talebi hiikmiin tefhiminden 

bir hafta iginde hiikmii veren mahkemeye veya 
mahkumun bulundugu yer mahkemesine bir ia-
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tida verilmesi veya bu hususta zabrt va-ralvasi 
tutulmak iizere zabit katibine yapilaeak bir 
beyan ile olur. Zabrt varakasx reis veya hakime 
tasdik ettirilir. 

Hiikmiin tefhimi suclunuii gryabmda ol-
mussa bu mehil teblig tarihinden baslar. 

Temyizi kabil hiikiimleri temyiz edenlerin, 
temyiz istidasmm verildigi veya zabrt katibine 
beyanin yapildigi giinden itibaren bir hafta icin
de para depo etmeleri sarttrr . 

Bu depo parasi: 
1 - 31 liradan 100 liraya kadar para cezasi-

ni veya tazminati veya 3 aya kadar hiirriyeti 
baglayici cezalari veya her iigiinii ihtiva eden 
hiikiimler icin on lira, 

2 - 101 liradan 200 liraya kadar para ceza-
smi veya tazminati veya 3 aydan fazla hiirriyeti 
baglayici cezalari veya her iigiinii ihtiva eden 
hiikiimler igin 15 lira. 

3 - 200 liradan yukari 300 liraya kadar pa
ra cezasi veya tazminati veya her ikisini nrata-
zammm hiikiimlerle hiirriyeti baglayici cezalari 
veya her iigiinii ihtiva eden hiikiimler i§in 20 
liradir. 

Bundan fazla para cezasi ile tazminati ihti
va eden hiikiimler hakkmda her yiiz liraya Irar-
si 5 lira ilave olunur. Deponun en gok miktari 
100 lirayi gecmez. 

Beraet hiikiimlerine karsi miidahillerin tem
yiz davasmda filen subutu halinde hiikmedilecek 
para cezasile tazminatm mecmim depo parasi-
nm hesabmda esas tutulur. 

Para cezasmi istilzam etmeyen yerlerde hiir
riyeti baglayici ceza ile tazminat miktannda 
yukanki tertibe gore hangisi fazla ise o esas 
tutulur. 

Temyiz tetkikati sonunda hiikiim bozulnrsa 
depo parasi geri verilir. Tasdik ohmursa irad 
kaydolunur. 

1 - Ciimhuriyet miiddeiumumileri, 
2 - Hiikiim zamanmda mevkuf bulunduklari 

halde avukat tutmaga kudreti yetmeyen ve 
yoksulluklan idari tahkikat ile anlasilmasmdan 
dolayi Hiikumet tarafmdan beslenen mevkuflar, 

3 - Kendi kazalari dismda silah altmda bu-
lunan asker ve jandarma efradi (on basi, boliik 
emini ve cavuslar dahil), 

4 - Adli miizaherete nail olmak hakkmi ha-
iz olupta bu yol ile acizleri sabit olmus olanlar 
para depo etmekten miistesnadrrlar. 

,( S. Sayi 

I Temyiz sartlan mahkumun bulundugu yer 
mahkemesi nezdinde yapilmis ise o mahkeme 
tarihlerini tesbit ettikten sonra buna dair ka-
gitlari derhal hiikiim veren mahkemeye gon-

I derir. 

Madde : 313 
Temyiz eden taraf hiikmiin hangi cihetine 

itiraz ve neden dolayi bozulmasmi taleb etmekte 
oldugunu temyiz istidasmda veya beyanmda ve 

I yahud layihasmda gosterir. 
Temyiz icin istinad edilen sebeblerde muhake-

me usuliine miiteallik hukuki bir kaideye mi yok-
sa kanuni diger hukiimlere mi, muhalefet edilmis 
olmasrndan dolayi itiraz olundugu gosterilir. Bi-
rinci halde kanuna muhalif olan vakalar izah 
olunur. 

Madde : 314 
Temyiz istidasmda veya beyanmda itiraz se-

bebleri gosterilmeyen hallerde temyiz layihasile 
miistenidati hiikmiine itiraz olunan mahkemeye 
temyiz istidasi icin muayyen olan miiddetin bit-
mesinden yahud heniiz hiikmiin esbabi mucibesi 
teblig- edilmemis ise tebliginden bir hafta icinde 
verilir. 

Temyiz maznun tarafmdan yapilmis ise bu la-
yihalar kendisi veya miidafii tarafmdan imza 
edilerek verilir. 

Miidafi yoksa maznun bu hususta bir zabit 
varakasi tutulmak iizere zabrt katibine yapilaeak 
bir beyan ile esbabi mucibesini dermeyan edebi-
lir. Bu zabrt varakasi reis veya hakime tasdik 
ettirilir. 

Madde : 315 
Temyiz talebi kanuni miiddetin gegniesinden 

sonra yapilmis yahud 314 ncii maddenin ikinci 
fikrasmda gosterilen sekilde yapilmamis veya-
hud miiddeti icinde temyiz sartlarmdan olan pa
ra depo edilmemis ise hiikmiine itiraz olunan 

I mahkeme bir karar ile kabule sayan olmamasrn-
dan dolayi temyiz istidasmi reddeder. 

Temyiz eden taraf red Jkararmm kendisine 
tebliginden itibaren bir hafta iginde temyiz mah-
kemesinden bu hususta bir karar taleb edebilir. 
Bu takdirde dosya temyiz mahkemesine gonderi-
lir. §u kadar ki bu sebebten dolayi hiikmiin 
icrasi tehir olunmaz. 

Mahalli mahkemesinin red karari aleyhine 
temyize muracaat etmek isteyenler, asil davanin 
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tabi oldugu temyiz depo parasmm yarisi mikta-
rmda bir parayi ayrica depo etmis olmadikga 
miiracaatleri kabul olunamaz. 

Madde : 317 
Temyiz mahkemesi temyiz istida ve layihasi-

na ve depo parasma miiteallik kanuni hiikumle-
re riayet olunmamis iken mahalli mahkemesince 
red karari verilmeksizin dosyanm gonderildigini 
goriirse temyiz istidasmin reddine ve mahalli ha-
1dm veya heyetine ihtar yapilmasina karar verir-

Madde : 330 
Katilesen bir liiikiim ile netieelenmis olan 

bir dava asagida yazili hallerde maznun veya 
mahkumun aleyhine olarak muhakemenin ia-
desi yolile tekrar gdriiliir: 

1 - Durusmada maznunun veya mahkumun 
lehine ihticac olunan ve hiikme miiessir olmus 
bulunan bir vesikanm tasni ve tagyir ve tah-
rif suretile sahteligi tebeyyiin ederse, 

2 - Yemin verilerek dinlenmis olan bir sa-
hid veya ehii hibrenin hiikme miiessir olacak 
surette maznun veya mahkum lehine kasd ve
ya ihmal ile hakikat hilafinda sahidlikte bu-
lundugu veya rey verdigi anlasilrrsa, 

3 - Hiikme istirak etmis olan hakimlerclen 
biri aleyhine ceza tatbikatmi ve kanuni bir ce-
za ile mahkumiyeti istilzam edecek mahiyette 
olarak vazifelerini ifada kusur etmis ise, 

Maznun beraet ettikten sonra suga miiteal
lik olarak itimada sayan bir ikrarda bulunmus 
ise. 

Madde : 346 
344 ncii maddde gbsterilen suglardan dola-

yi alakalilan tarafmdan miiracaat vukuunda 
ammenin manfaatleri noktasmdan Giimhuriyet 
miiddeiumumiligince hukuku amme davasi agi-
labilecegi gibi bu suretle alakalilarm agmis 
olduklan davalara da iltihak edilebilir. 

Madde : 350 
§ahsi dava bu hususta bir zabit varakasi 

tutulmak iizere zabit katibine yapilacak bir 
beyan ile veya salahiyetli mahkemeye verile-
cek bir istida ile agilir. istida 193 ncii madde-
nin birinci fikrasmda gbsterilen sartlara go
re yazilir. tstidanm iki sureti aslma raptolu-
nur. I 

Beyan ve istidada da taleb olunan §ahsi 
hakkm neden ibaret oldugu gosterilir. | 

; .( S. Sayis 

| Madde : 351 
I §ahsi dava bund&n evvelki hiaddede gbs-
| terilen hiikiimlere uygun olarak agilmis ise 
| salahiyetli mahkeme tayin edilecek mehil 
j iginde diyeceklerini bildirmek iizere bu beyan 

veya istidayi maznuna ve iste mesuliibilmal bu-
lunub da onun hakkmda dahi dava agilmiŝ  
ise mesuliibilmale ve ittila hasil etmek iizere 
Ciimhuriyet miiddeiumumisine teblig eder. 

Madde : 352 
Maznun ve varsa mesuliibilmal miilahazala-

rim bildirdikten veya mehil gegtikten sonra sala-
| hiyetli mahkeme; ya durusmanm agilmasma ve-
j ya davanin reddine karar verir. 

Davasmm reddine karar verilen sahsi davaci, 
karar; sulh mahkemesinden verilmis ise bu mah-
kemenin mensub oldugu asliye mahkemesine mii-

! racaatle acele itiraz yoluna gidebilir. Eger ka
rar asliye mahkemesinden verilmis ise bu karar 
aleyhine de 165 nci maddede yazili olan usule go
re itiraz edebilir. 

Madde : 365 
344 ncii madde mucibince sahsi dava agmaga 

hakki olan herkes tahkikatm her halinde miida-
hale tarikile hukuku amme davasma iltihak ve 
sahsi haklarmi dahi isteyebilir. 

Hayata, sihhate, hiiriyete, irza, $ahsi hakla-
ra ve mallara taalluk eden suglarda dahi ayni 
hiikiim caridir. 

Madde : 366 
Miidahale, merciine verilecek bir istida veya 

zabit varakasi tutulmak iizere zabit katibine ya
pilacak bir beyanla olur. Bu zabit varakasi reis 
veya hakime tasdik ettirilir. 

Bu merci Ciimhuriyet miiddeiumumisini din-
ledikten sonra davaya miidahale talebinin ka-
bule sayan olub olmadigma karar verir. 

Davaya miidahale eden kefalet vermekle mii-
kellef degildir. 

Madde : 392 
Ceza kanununun 36 nci maddesile diger mad-

delerine ve hususi kanunlar hiikmiine gore mu-
ayyen esyanm miisaderesi veya imhasi yahud is-
timalden kaldmlmasi caiz olan hallerde esasla 
beraber bu hususta bir karar verilmemisse bu 
tedbirlerin her tiirlii takiblerden ayri olarak it-
tihazi hakkmda Ciimhuriyet miiddeiumumisi ve
ya davaci tarafmdan yapilacak taleb, esas da-
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Vayi gormege salahiyetli olan mahkemeye arzo-
lunur. 

Sue, mevzuu olmayib munhasiran musadere-
ye tabi bulunan esyanin musaderesine salahiyetli 
sulb. hakimi tarafmdan durusma yopilmaksizm, 
karar verilir. Bu karar aleyhine alakadarlar ace-
le itiraz yoluna muracaat edebilirler. 

Madde : 399 

Akil hastaligma tutulan mahkumlar hakkm-
da hiiriyeti baglayici cezanm infazi eyilestikten 
sonraya birakilrr. 

Diger bir bastalik cr.hi hiiriyeti baglayici bir 
ceaanm infazi hali:id,j mahkumun hayati igin ka-
ti bir tehlike te-kil edlvorsa bu hastalikta dahi 
ayni hiikiim tatbik olunur. 

Hiiriyeti baglayici bir cezanm infazi gebe 
olan veya dogurdugu tarihten alti ay gegmemis 
bulunan kadmlar hakkmda geri birakilir. Qo-
cuk oldiigii veya anasmdan baska bir sahsa tev-
di edildigi ve dogumdan itibaren iki ay ge^tigi 
halde cezanm infazma baslanir. 

Madde : 411 
Ciiriim uydurma veya iftira suretiie yahud 

agir bir kayidsiklikle yalan ihbarda bulunub da 
velevki adliye haricinde olsun bir tahkikat ic-
rasmi tahrik etmis olan kimse mahkemece din-
lendikten sonra bu tahkikatm Devlet hazinesi-
ne veya maznuna iras ettigi masraflari odeme-
ge mahkum edilebilir. 

Mahkeme davaya heniiz vaziyed etmemis ise 
bu hususta verilecek karar Ciimhuriyet miiddei-
amumisinin iddiasi iizerine son tahkikatm agil-
masmi emretmege salahiyetli olan sorgu hakimi 
tarafmdan verilir. 

Hazirlik tahkikati neticesinde hukuku amme 
davasmm agilmasma mahal goriilemedigi tak-
dirde bu hususta verilecek karar Ciimhuriyet 
miiddeiumumisinin talebi iizerine sulh hakimi ta
rafmdan verilir. 

Bu husustaki karar aleyhine acele itiraz olu-
nabilir. 

Madde : 414 
| 168 nci maddede beyan olunan halde hukuku 

amme davasi ikame olunub da neticede maznu-
nun muhakemesinin menine veya beraatine veya 

• tahkikatm diismesine karar verilirse 413 ncii 
maddenin ikinciden besinciye kadar olan fikra-
lari hiikiimleri miistedi hakkmda tatbik olunur. 

i Bununla beraber mahkeme veya hakim halin 
; icabma gore mustedinin kismen veya tamamen 

masraftan mesul olmamasma karar verir. Mah
keme veya hakim masraflar hakkmda karar ver-

I mezden evvel miistediyi dinler, megerki miiste-
dinin davaya dahil olmak hakki olmaya. 

Madde : 421 
i Bu kanuna gore agir ceza islerinden maksad, 
\ ceza kanunu hiikmiince oliim ve mutlak olarak 

agir hapis ve bes seneden fazla hapis ve mii-
ebbed siirgiin cezalarmi miistelzim ciiriimlere 
miiteallik davalardrr. 

i 

MADDE 2 — Ceza muhakemeleri uslii kanu-
nunda yazili karar hakimi tabirleri kaldirilarak 

; yerine sorgu hakimi kelimesi konulmustur. 
| Bu kanunda itiraz mercilerince tetkiki kabil 

olmak iizere karar hakimlerine verilmis olan va-
zifeler sorgu hakimlerince yapilir. 

i MADDE 3 — Ceza muhakemeleri usulii ka-
nnnunun 113, 114, 115 ve 175 nci maddeleri kal-
dirilmistrr. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 5 — Bu kanun hukiimlerini icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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ADLlYE ENCtTMENlNlN TADlLl 

1412 say ill ceza mu-hakemelerl nsulii kannnumin bazi maddelcrini delist ire \i 
kmum layiftasi 

B T R T N C T MADDE — Ceza muhakemeleri usulii kanu-
nunun (114) maddesi a§agida yazili gekilde degistirilerek 
numaralan karsismda yazili maddelerin yerine ikame olun-
mu§tur: 

Madde 14 — Hiikumetin teklifi aynen Dava ™Mi 

Madde 15 — Hiikumetin teklifi aynen SaUiUyeUizlik iddiasmm 
zamant 

Madde 17 — Hiikumetin teklifi aynen Salahiyetsizlik karannm 
verilmesi 

Madde 18 — Salaliiyetli mahkeme ve sorgu hakimi SaMMyette sebebi ilrlilaf 
dahil oldugu halde baska ba§ka mahkeme veya sorgu h Ti
ki mlerince salahiyotsizlik karari verilmis. olupta bu karar-
lar aleyhine kanun yollarma muracaat imkam kalmamis, ise 
davaya bakmasi ieab eden mahkeme veya sorgu hakimin.i 
mii^terek yiiksek vazifeli mahkeme tayin eder. 

Madde 19 — Salahivetli olmavan mahkeme ve sorgu ha- SaldhiyetH olmayan 
kiminee yapilan tahkikat isleri miieerred salalnyetsizlikten "udtiemenin tahkikah 
dolayi hukumsuz sayilmaz. 

Madde 20 — Bir mahkeme ve sorgu hakimi salaliiyetli Geri.hmc.swde zarar umu-
olmasa bile gecikmesinde zarar umulan hallerde kendi ka- ton, tahkikai 
zasi dairesinde lazimgelen tahkikat islerini yapar. 

Madde 24 — Bitarafligmi sjipheye dii§ureeek sebeplcr- Bitarafhgvm rilplieye dii-
den dolayi bir hakimin reddi asliye mahkemesinde son tali- rih-erek seheplerden dolayi 
kikatm acilmasma dair olan karar veva iddianame v<> T ftal-imm red taiclnnm m-
yiz mahkemesinde durugmali islerde raportor aza tarafin- mam 

dan yazilrms olan rapor okununcaya ve durusmiasiz islerde 
Tomyiz tctkikati baslaymcaya kadar istenebilir. 

Sonradan hadis olan seheplerden dolayi durusma bitince-
ye kadar da hakimin reddi istenebilir. 

Madde 26 -— Hakimin reddi talebine mensub ol- Hakimin reddi talrbine 
dugu mahkemece karar verilir. Aneak reddolunan karar vcrecek maJikeme 
hakim miizakcreye i^tirak edememesinden mahkeme te-
sekkiil edemezse karar verilmesi reddolunan hakim asliye 
mahkemesine mensub ise bu mahkemenin kazasi dairesinde 
bulundugu agir eeza isderini goren mahkemeye, ve raddo-
lunan hakim agir ceza i§lerini goren mahkemeye mensub ise 
(vu yakm agir eeza mahkemesine aittir. Red talebi sulh veya 
sorgu hakimi aleyhiiide olursa mensub oldugu asliye mah-
kemesi ve tek hakim aleyhine ise kazasi dairesinde bulun
dugu agir ceza mahkemesi karar verir. Reddolunan hakim 
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red talebinin hakli oldugunu tasdik ederse red hakkmda bir 
karar verilmez. Hakimin reddi talebine esas olan sebeplerin 
varid olmamasmdan dolayi tal.ob.in roddino karar ve rm 
merei 10 liradan 200 liraya kadar hafif para eczasma da 
liiikmcder. Red talel)ine esas olan sebebin aksi sabit oldngn 
hallerde hhkmolunaeak ccza clli liradan as.agi olmaz. 

Hiikmedilen para cezalan hakim tarafmdan istenebile-
cek hukuki veya cezai takiplere vcya Ciimhuriyet miiddei-
nmumileri tarafmdan aeilabileeek hiikuku amme davasma 
mani de&ildir. 

Madde 29 — Hhknmetin teklifi aynen 

MMdeiumumiyc rcrilmesi Madde 34 — Teblig voya infaz edileeek karar]ar Oiim-
uah edip etmeyen karar- ] l u r } y 0 ^ mMdeiumiimisine verilir; miiddeiuraurni teblig ve-
lar ve tabhqat ilc karar- • r» • • • i -i j . -n • i • i 

larm ifa ve infazi >'a i n f a z 1 ( ? m l c a D e c l o n tedbrrlen alir. 
Mahkemelerin dahili mnamelelerino veya mnhakome col-

solerinin inizbatma dair kararlar hakkmda bn hiikiim eari 
dogildir. Sorgn hakimi ye snlh hakimi her nevi tebligati 
vo, karar ve eeza kararnamelerini dogrudan dogmya ifa ve 
infaz edebilir. 

fiafia vcya ay/a taytn edi- Madde 40 — Mehil, hafta veya ay olarak tayin. edilmisse 
en mehiller eercyana basjadigi ghn, son haftada isim, ve son nyda sayi 

itibarilo tekabhl eden giinhn tatil saatinde ve sayet ay so-
mmad baslaymta nihayet bnldngn ayda sayi itibarilo nin-
kabil giin yoksa aym son giinhnde biter. 

Son giin pazara veya her hangi bir tatilo tosadiif ederse 
mehil; tatilin ertesi giinii biter. 

Kendisine mehil verilcn kimsenm ikamotgahi mnamolo 
vapaeagi mahalden nzaksa hnkuk muhakeme nsulii kami-
nnmm 164 ncii maddesi hiikmh tatbik olnnnr. 

ffahitlerin eel hi Madde 45 — §ahitl.or eolpname ile davet ohimir, Da. veto 
ieabet etmemenin kannrn netieeleri do eelpriamode gosterilir. 

Aeele olan mevknfln islerde mahkoine ve sorgn hakim-
leri eelpname teblig ettirmoksizin mahkemenin kuruldvign 
merkez disjnda bnlnnan sahitler icin ihzar rahzekkorosi ve 
rebilirler. fju kadar ki, bir miizekkore i!e ihzar odilonlere 
mahkeme ve sorgn hakiralerineo celpnamo. ile golon sahitler 
11;tkkIndaki mu amele tatbik olnnnr. 

Oelpname, fill hizmette bnlnnan askorlere bulnndnklan 
yerlordeki askeri makamlar vasitasile teblig ohmnr. 

VavcU itaaljimcycn m- Madde 46 — Usnlh dairesinde davet olunupta gelmoyen 
sahitler bn hareketlerinin sebebiyet verdigi ma^raflarla be-
raber yirmi liraya kadar hafif para eezasma mahknm edi-
lirlor. Para eczasi tahsil olnnamazsa nsnliine gore hapse e.ev-
rilir. Bu takdirde §ahid ihzar miizekkerosi ile zoda getirii 
lebilir. 

Ihzar miizekkeresi verilemyipte yentden eelpname ile 
davet edilir ve vine gelmezse evvelee lnikmoltiiiau eezadan 
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ba§ka ayni suretle yine bir ceza hiikmolunabilir. gahidin 
gelmemesini mazur gosterecek! kafi sebepler bulunursa ce
za ve masraflar hukmiine mahal olmadigi gibi mahkumi-
yetten sonra dahi mazeretinin kafi sebeplere miistenid ol-
dugu anla§ilirsa aleyhine alinan biitun tedbirler kaldmlir. 

Yukanki fikralar hukumlerinin tatbikine istinabe olu-
nan hakim ve naipler ve ilk tahkikat esnasmda sorgu hakimi 
ve sulh hakimleri dahi salahiyetlidir. 

Fill hizmette bulunan askerler hakkindaki ihzar miizek-
keresi askeri makamlar vasitasile infaz olunur. 

Madde 59 — Hazirlik talikikati sirasmda sahitlere ye-
min verilemez. Ancak me§hud sucjarla tehirinde zarar umu-
lan hallerde Ciimhuriyet miiddeiumumileri ile sulh ve sorgu 
hakimleri §ahitlere yemin verebilirler. 

Ciimhuriyet muddeiumumisiiim iddianamesinin tanzi-
mine esas olan bir vakiaya dair hakikate uygun ibr §ahadet 
elde etmek igin yemin verilmesinde zaruret goriilen hallerde 
de yukariki fikra hiikmii tatbik olunabilir. 

Yeminin sebebi zabit varakasma yazihr. 

Madde 63 — Kanuni bir sebeb olmaksizm §ahitlikten $ahitlikten^ ve yeminden 
veya yemin etm#kten §ekinen §ahit, bundan miitevellid sebebsiz cekinme 
masraflara ve 46 nci madde mucibince para cezasma mah-
kum olur. 

Para eezasi infaz olunamazsa usuliine gore hapse gevri-
lir. Bundan ba§ka §ahitlige veya yemine cebir igin; din-
lenecegi dava hakkmda hiikiim verilineeye kadar ve her 
halde alti ayi gecmemek iizere §ahid hapsolunabilir. 

Kabahat davalannda bu miiddet alti haftayi gegemez. 
Bu tedbirleri ittihaza, istinabe omnan hakim ve na

ipler ve ilk tahkikat sirasmda sorgu hakimi ve sulh hakim
leri dahi salahiyetlidir. 

Bir davanm goruldiigu sirada bu tedbirler ittihaz ve 
tatbik olunduktan sonra o dava veya ayni i§e aid diger bir 
davada tekrar edilmez. 

Madde 66 — Hukumetin teklifi aynen. 

Madde 74 — Maznunun guurunu tetkikte ehli hibrenin Maznunun §uurunun 
teklifi iizerine Ciimhuriyet miiddeiumumisi ve miidafii din- Utk%k% 
lendikten sonra resmi bir miiessesede goz altma almma-
sina, hazirlik veya ilk tahkikat sirasmda sorgu hakimi ve 
davaya durugma sirasmda mahkeme tarafmdan karar ve-
rilebilir. 

Maznunun miidafii yoksa muzaheret zimmnda resen 
kendisine bir miidafi tayin edilebilir. 

Maznun, bu baptaki karamame aleyhine acele itiraz yo-
luna miiracaat edebilir. Bu itiraz, kararm icrasim tehir 
eder. Resmi miiessesede goz altmda alikoyma miiddeti alti 
haftayi gegemez. 

Hazirlik tahkikahnda 
fahitlerin yemini 
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Madde 110 — Tevkif edilen maznun, hakkmdaki tevkif 
miizekkeresinin geri almmasini veya 117 nci madde hiikmii-
ne gore muamele yapilmasmi sorgu hakiminden isteyebilir. 

Bu taleb, sorgu hakimi tarafmdan tetkik edilerek neti-
cesi tahkikat zabitnamesine yazilir ve maznuna teblig olu-
nur. 

TevHf karanna maznu- Madde 111 — Yukanki madde hukmiinc dayanarak bir 
nun itirazt talepte bulunmus, olan maznunun bu talebi reddolunmus,sa 

buna dair kararin kendisine tebligi iizerine bu karara itiraz 
edebilir. 

Meukufmetin dwmmna Madde 112 — Maznun tevkifhanede bulundugu miiddetce 
luzum olup^hnadigimn m u a y y e n mehiller icinde sorgu hakimi mevkufiyet halinin 

devamma liizum olup olmadigmi resen tetkik eder. Bu tet
kik tevkif tarihinden itibaren otuz gun bitammda derbal ya-
pilmak lazimdir. 

Bu tetkik neticesinde sorgu bakimi maznunu serbest bi-
rakmadigi takdirde bu hususta yeni bastan ne zaman tot-
kikat yapilacagmi da kar arias, t in r. Bunclan sonra vaki ola-
eak tetkikler iig haftadan eksik ve iki ay dan fazla olma-
yan mebiller icinde iera edilmek lazimdir. 

Mevkufiyet halinin tetkiki yukanki fikralarda gosterilen 
mehiller icinde maznun tarafmdan da istenebilir. 

Maznun muayyen mebil icinde tevkif karanna veya tah-
liye talebinin reddine dair olan karara itiraz ettigi veya son 
tahkikatm a(}ilmasi kararile birlikte mevkuf olarak mah-
kemeye sevkine de karar verildigi ballerde maznunun mev
kufiyet halinin idamesine dair olan kararin kendisine tof-
him veya tebligile beraber mehil yeniden islemege basjar. 

Madde 122 — Maznun, tabkikatta hazir bulunmaz veya 
hiirriyeti baglayici bir ceza ile mahkum olup ta bu eezamn 
infazmdan kacjarsa kefalet kar^iligi Hazineye irad kaydo-
iunur. Bu hususa karar verilmezden ewe] maznuna kefalet 
etmis, olanlar izahat vermege davet olunur. Bu karar aley-
hine ancak acele itiraz yoluna miiracaat olunabilir. 

Bu itiraz iizerine bir karar verilmeden evvel sifahi olarak 
iddialarim izah ve tesbit edilen vakialan munakas,a etmek 
iizere alakadarlara ve Ciimhuriyet muddeiumumisine miisa-
ada olunur. 

Kefalet kar§iligmm Hazineye irad kaydine dair olan ka
rar feshi kabil oldugu muddet icinde maznuna kefalet etmis, 
olanlar hakkmda muvakkaten icra olunabilir. 

Itiraz muddetinin gecjnesile bu karar hukuk mahkemele-
rinden verilen ve katile§en kararlar hiikmiinde olur. 

Madde 124 — Tevkif ve kefaletle saliverme hakkmdaki 
kararlar salahiyetli hakim tarafmdan verilir. 

Sorgu hakimi ilk tahkikat esnasmda tevkif miizekkeresi 
vermege ve Ciimhuriyet miidediumumisinin muvafakatile 
bu muzekkereyi geri almaga ve yine Ciimhuriyet miiddei-

Tevkif miizekkeresinin 
geri ahnmast 

Kef met parasinin irad 
kaydi ve acele itiraz 

Tevkif ve saliverme ka-
rarlarini vermek sald-

hiyeti 
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umumisinin muvafakatile maznunun kef alette saliveriime-
skte salahiyetlidir. 

Cumhuriyet muddeiumumisinin tevkif talebiae karsi 
maznunun mevkuf olmayarak tahkikatinin icrasina ve tev
kif ve tevkifin istirdadina ve kefaletle sahvermege ve muha-
kemenin menine dair sorgu hakimi tarafmdan verileeek ka-
rarlar mensub oldugu asliye mahkemesi reisi veya haM-
minin tasdikile tekemmiil eder. 

Ciimhuriyet miiddeiumumisi salahiyetli olan mereiden 
maznunun tevkifini isteyebilir. Bu merci red veya kabul hak-
kmda bir karar vermege mecburdur. 

Son tahkikatm agilmasma karar verildikten veya Ctim-
huiryet miiddiumumisi tarafmdan iddianame ile i§ mahke-
meye intikal ettikten sonra mahkeme reisi dahi acele halferele 
ayni salahiyeti haizdir. 

Madde 126 — Ciimhuriyet miiddeiumumisi hukuku amme Tevkif muzekkeresinin ge-
davasmi acmadigi veya maznunun mevkufiyethiin devamma r}r

 a^masi talebi, C. M. 
v .. l-w- j . i T -i x i •£ - i i • i,--i ••_ •• i u. sinin maznunu sahver-
luzum gormedigi takdirde tevkii muzekkeresi hukumsuz ka-
lir. Bu hallerde Ciimhuriyet miiddeiumumisi maznunu he-
men sahverir. 

mesx 

Meshud ciirumde yakala-
ma, meshud sug 

Madde 127 — Me§hud curiam sirasinda rastlanan veya 
meshud ciiriimden dolayi takib olunan §ahsm firari mnu-
lur veya hemen hiiviyetini tayin mumkun olmazsa tevkif mii-
zekkeresi olmaksizin dahi o sahsi her kes muvakkaten ya-
kalayabilir. Ciimhuriyet miiddeiumumisi veya derhal amir-
lerine miiracaat imkani olmayan hallerde zabita memurlan 
tevkif muzekkeresi kesilmesini miistelzim ve ayni zamanda 
tehirinde mazarrat umulan hususlarda maznunu muvakka
ten yakalayabilirler. 

Takibi sikayete bagli olup kiigiiklere yahut beden veya 
akil hastaligi yahut maliiliyet dolayisile kendisi idareden 
aciz bulunanlara karsi islenen meghud ciiriirmlerde maznu
nun yakalanmasi sikayete bagli degildir. 

tslenmekte olan sug, meshud sugtur. Heniiz islenmis 
olan sug ile sugun islenmesinden hemen sonra zabitaya, sug-
tan zarar goren §ahis yahut baskalari tarafmdan takib edi-
lerek veya sugun pek az evvel isledigini gosteren esya veya 
izlerle yakalanan kimsenin isledigi sug ta meshud sug sayilrr. 

Madde 128 — Yakalanan sahis biraMMazsa luzu&ssuz Yakalanan kimsenin sor-
veya muhik olmayan bir gecikmeye meydan vermeyecek su- guya Qe^%lmesi 

rette sulh hakimi huzuruna sevkolunur. Hakim tarafmdan 
da nihayet ertesi giinii sorguyal gekilir. 

Sulh hakimi yakalanmayi ipab ettirir bir hal gormez ve 
yakalama sebepleri ortadan kalkmis bulunursa yakalanan 
sahsm birakilmasmi emreder. 

Aksi halde verecegi tevkif muzekkeresi hakkmda 126 nci 
madde hiikmii cari olur. 
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kerne veya sorgu hdkimi-

ne goturulmesi 

Hukuku amme davasini 
agmak vazifesi 
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Madde 129 — Yakalanan §ahis aleyhine ervelce hukuku 
amme davasi agilmis. ise bu §ahis hemen veya once sulb ha-
kiminin huzuruna gotiiriilmemigse bu hakimin kararnamesi 
ile salahiyetli mabkeme veya sorgu hakimine gotiiriiliir. 

Mahkeme veya sorgu hakimi o §ahsin getirildiginin ni-
hayet ertesi giinii ya birakilmasma veya tevkifine karar 
verir. 

Madde 148 — Hukuku amme davasmi agmak vazifesi 
Oiimhuriyet miiddei umumisinindir. 

Kanunda hilafi yazil olmayan hallerde Oiimhuriyet miid-
deiumumisi eeza takibini istilzam edebilecek hususlarda 
kafi emmareler te§kil edecek vakialar nieveud ise hukuku 
amme davasini agmakla miikelleftir. 

Hukuku amme davasi agmak igin Adliye vekili Ciimhu-
riyet miiddeiumumisine emir verebilir. 

Valiler de hukuku amme davasi agilmasim kendi vila-
yetleri dahilindeki Oiimhuriyet miiddeiumumilerinden is-
teyebilirler. Oiimhuriyet miiddeiumumileri, mucib sebep-
ler gostererek bu talebi kabul etmezse valinin miiracaati 
iizerine Adliye vekili yukariki fikrada yazili salahiyeti kul-

- lanmak lazimgelip gelmeyecegini takdir eder ve icabmi 
yapar. 

Teni bir sugtan dolayi ta- Madde 149 — Maznuna takibat netieesinde verilecek 
fo&afow jtofri^ ve yeniden cezanm maznunun diger bir sugundan dolayi katile§mi§ 

bir hukumle mahkum oldugu veya diger bir sugtan dola
yi gorecegi cezaya bir tesiri yoksa hukuku amme davasrnm 
ikamesinden sarfmazar olunabilir. 

Hukuk amme davasi evvelce agilmi§sa Oiimhuriyet miid-
deiumumisinin talebi ile sorgu hakimi davanm muvakka-
ten tatiline karar verebilir. 

Tatil karari, evvelce katile§en mahkiimiyetten dolayi 
verilmis, ve bu ceza sakit olupta aradan miiruru zaman 
miiddeti gegmemis. ise takibata yeniden baglanabilir. 

Muamele, islenen bir sugtan dolayi verilecek ceza na-
zari itibare abnarak muvakkaten tatil edilmi§ ve bu arada 
miiruru zaman da husul bulmamis, ise bu hiikiim katile§ti-
gi tarihten iig ay iginde tekrar takibata ba§lanabilir. 

Muvakkaten tatil halinde takibatm tekrar agilmasi ye-
ni bir karara baglidir. 

l)a§lanaMlnnesi 

Hukuku amme davasini 
agmak vazifesi 

Madde 154 — Cumhuriyet miiddeiumumisi yukandaki 
maddede yazili neticelere varmak igin biitiin memurlardan 
her tiirlii malumati isteyebilir. Gerek dogrudan dogruya 
ve gerek zabita makam ve memurlan vasitasile her tiirlii 
tahkikati yapabilir. Biitiin zabita makam ve memurlan 
Oiimhuriyet muddeiumumiliginin adliyeye miiteallik iglerde 
emirlerini ifa ile miikelleftirler. Bu emirler miihim ve 
miistacel hususlarda umum zabita makam ve memurlarma 
§ifahi ve bunlardan gayri hallerde zabita amirlerine ya-
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zili olarak verilir. §ifahi emir verildigi hailerde Ciimhuri
yet miiddeiumumisi miistaceliyetten ve vermis. oldugu emir-
den zabita amirini de haberdar eder. 

Kanun tarafindan kendilerine verilen veya kanun dai-
resinde kendilerinden istenen adliyeye miiteallik vazife veya 
i§lerde suiistimal veyahut ihmal ve terahileri goriilen Dev-
let memurlarile Ciimhuriyet muddeiumumiliginin sifahi ve
ya yazili taleb ve emirlerini yapmakta suiistimal veya tera
hileri goriilen zabita amir ve memurlan hakkmda miiddei-
umumilikge dogrudan dogruya takibatta bulunulur. 

Ancak zabita amirleri hakkmda hakimlerin vazifelerin-
den dolayi tabi olduklari muhakeme usulii tatbik olunur. 

Vali, kaymakam ve nahiye miidiirleri hakkmda memurin 
muhakemati kanunu hukmu caridir. 

Madde 158 — Me§hud suglarla tehirinde zarar umulan Tahkikatm adli vazife-
hallerde sulh hakimi liizum goriilen biitiin tahkik muamele- leri resen yapilmasi 
lerini resen yapmak salahiyetini haizdir. 

Ciimhuriyet muddeiumumilerile sorgu hakimleri de tev-
kiften ba§ka yukarida yazili muameleleri yapabilirler. 

Madde 159 — Maznunun, sorgu hakimi veya sulh ha- Maznun lehindeM delille-
kimi tarafindan sorgusu sirasmda masuiniyetini izhar igin rtn toplanmasi 
bazi delillor gosterir ve sorgu veya sulh hakimi, bu delil-
leri varid goriir ve bunlarm ziyaindan korkar veya bu de-
liller maznunun serbest birakilmasmi istilzam edecek ma-
hiyette bulunursa onlari toplar. 

§>ayet bu delillerin ba§ka bir mahkemenin kazasi daire-
sinde toplanmasi icab ediyorsa bu muamelelerin icrasi o 
yer sorgu veya sulh hakiminden istenebilir. 

Madde 161 — Sorgu veya sulh hakimi tarafindan icra Hazirlik tahkikatmda sor-
olunan tahkikat i§lerinin resmen tesbit ve tevsiki ve ken- 9™ ™ s ^ ? hakimleriU C. 
dilerine bir zabit katibinin refakat etmesi hususlan ilk M' U- S^k^JUuMan 

tahkikat. i§in meri hiikiimlere ve kaidelere gore yapihr. 
Bu madde hukmu me§hut suc/larla tehirinde zarar umu

lan hallerde Ciimhuriyet miiddeiumumisi tarafindan da 
tatbik olunur. 

Madde 163 — Yapilan hazirlik tahkikati hukuku amme Hukuku amme davasimn 
davasimn agilmasmi hakli gostermege kafi ise Ciimhuri- agilmasi suretleri 
yet miiddeiumumisi bu davayi, ya ilk tahkikatm agilmasi 
hakkmda sorgu hakimine bir talepname veya mahkemeye 
bir iddianame vermek suretile agar. 

Aksi halde Ciimhuriyet miiddeiumumisi takibata ma-
hal olmadigma karar verir ve bu kararmdan; evvelee sor-
guya c.ekilmi§ olur veya hakkmda bir tevkif miizekkeresi 
verilmi§ bulunursa maznuna da haber verir. 

Madde 166 — Agir ceza reisi talep ederse Ciimhuriyet ttirazm tetkiki ve tahki-
muddeiumumisi o zamana kadar yaptigi biitiin muameleleri katm tevsii 

havi evraki kendisine gonderir. 
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Reis bir diyeeegi varsa bildirilmesi icjn bir miiddet tayin 
ederek istidayi maznuna teblig edebilir. 

Reis, kararmi vermek ic,in tahkikatin tevsiine liizum go-
riir ise bu hususun tasrihile beraber icrasina mahalli sorgu 
hakimi veya sulh hakimini memur edebilir. 

Ilk tahkikahn mecburi ol- Madde 171 — Agir ceza i§lerinde ilk tahkikat mecburidir. 
dugu holler Diger islerde Ciimhuriyet muddeiumumisi tarafindan iste-

nirse ilk tahkikat yapilir. 
Ir t ibat dolayisile yiiksek vazif eli mahkemeye aid davalar-

la birlestirilmesi hali miistesna olmak iizere sulh mahkeme-
Lerinin gorecegi islerde ilk tahkikat yapilmaz. Sue. mes-
hud olarak islenmis. veya tehirinde zarar uinulan halerden 
bulunmu§ olmak dolayisile hazirlik tahkikati 158 nci mad-
deye gore yapilmi§ ise ilk tahkikat, hazirlik tahkikatmin 
noksanmin ikmal suretile icra olunur. 

Talepnamenin reddi Madde 173 — Bu talepname, mahkemenin salthiyetli bu-
lunmamasi, liukuku amme davasmm kabule sayan olmamasi 
x̂ eya isin ilk tahkikata tabi mevaddan bulunmamasi yahud 
SUQUQ cezayi miistelzim olmamasi sebeplerinden birine miis-
tenid olarak reddolunabilir. Red karari sorgu hakimi tara-
findan verilir. Kara r verilmezden evvel maznun dinlenebi-
lir. 

Ilk tahkikahn agdmasina Madde 174 — Ciimhuriyet muddeiumumiliginin talepna-
maznunun muhaUfeti mQ8i iizerine sorgu hakimi tarafmdan ilk tahkikatin agilma-

sma dair ittihaz olunupta 185 nci maddeye gore bildirilecek 
olan karara maznun bundan evvelki maddenin 1 nci f lkrasm-
da yazili sebeplerdeii birine istinad ile muhalefct edebilir. 
Bu muhalefetin yerinde olup olmadigma Asliye mahke-
mesi reisi veya liakimi karat- verb'. Bu karar katidir. 

Sorgu hakiminin red ka- Madde 175 — Maznun, 17-3 ncu maddenin ikiiici ve 
ranna acele itiraz 1 7 4 n c u m a dden in birinoi fikrasmda yazili hallerde sala-

hiyetsizlik hakkmdaki talebini reddeden sorgu hakimhiim 
karari aleyhine acele itiraz yoluna miiracaat edebilir. 

Diger hallerde maznun tarafmdan dermeyan edilem 
muhalefetlerin reddini veyahud ilk tahkikatin agilmasiaai 
mutazamm olan sorgu hakiminin karari aleyhine hie, bir 
kanun yoluna miiracaat oluuainaz. 

Madde 176 — Hiikumeti n teklifi ayneh. 

Ilk tahkikatin yapilmasi Madde 177 — Ilk tahkikat sorgu hakimi tarafmdan agi-
hr ve yapilir. 

Ilk tahkikahn merdleri Madde 178 — Ilk tahkikat, Ciimhuriyet miiddeiumumi-
sinin talebi iizerine Asliye mahkemesi reisi veya hakiminin 
kararile bir sulh hakimine veriiebilir. 

Sorgu hakimi, tahkikata miiteallik bazi i§lerin icrasim 
sulh hakiminden veya diger bir mahal sorgu hakiminden 
taleb edebilir. 
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Sulh hakiminin sorgu hakiminin bulundugu yerde ka-
za salahiyeti varsa yukanda yaz.ili olan hiikimiler tatbik 
edilmez. 

Madde 180 — Sorgu hakimi, niazminun sorgusu, §a- TahMkat sirasmda mus-
hitlorin veya ehli hibrenin dinlonmesi veya bir kesif ve t.ant%km yamnda buluna-
muayene icrasi sirasmda yamnda bir zabit katibi buhni- l ece er 

durur. Aeele hallerde, yomin vermek §artilc bir kimsoyi 
zabit katibi sifatile yanma aim 

Madde 181 — Her tahkik muamelesi bir zabit varakasi ZM varalcast ve tanzimi 
lie tesbit olunur. Zabit varakasi, sorgu bakimi ile hazir bu-
liman zabit katibi tarafmdan imza edilir. 

Zabit varakasi muamelenin nerede ve ne vakit yapildi-
gmi ve bu muameleye i§tirak eden veya bunda alakasi olan 
kimselerin isiinlerini ve muhakeme usullerinin esasli mera-
simine riayet edilip edilmediginin anla§ilmasma miisaid ola-
oak izahati da ibtiva eder. 

Muamelede hazir bulunan alakadarlarca tasdik olunmak 
iizere zabit varakasmm kendilerine taalluk eden eihetleri 
okunur veya okunmak iizere kendilerine verilir. Bu tasdik, 
zabit varakasma yazilarak alakasi olanlara imza ettirilir. 

tmzadan kagmilirsa sebepleri yazibr. 

Madde 182 — Zabita makara ve memurlari sorgu bakimi ZaUtanm mustanM- emir-
tarafmdan emredilen tedbirlefi ve arastirmalari icra ile mii-
kelleftir. 

Madde 184 — Ilk tahkikat sirasmda bu tahkikatm talep-
namede zikredilmemis. olan bir §ahis veya suca te§mili iktiza 
ederse sorgu bakimi acele hallerde icab eden tahkik isjerini 
kendiliginden yapar. Bu halde dahi muteakib isjerin icrasi 
Ciimhuriyet mliddeiumumisine aittir. 

Madde 190 — Sorgu hakimi ilk talikikat gayesinin elde 
edildigi kanaatinde bulunursa iddiasmi bildirmek iizere dos-
yayi Cumhuriyet muddeiumumisine verir. 

Ciimhuriyet miiddeimumisi daha bazi tahkikat yapilmasi 
talebinde bulunupta sorgu hakimi bu talebi tervic. etmezse 
bu hususta bir karar verilmek iizere i§i asliye mahkemesi reis 
veya hakimine verir. Bu suretle verilecek kararlar katidir. 

Dordimcu fasil 

Son tahkikatm agilmasi karan 

Madde 191 — Ilk tahkikat yapilan isjerde son tahki
katm agilmasma veya maznunun muhakemesinin menine ve-
yahut son tahkikatm muvakkaten tatiline karar vermek sa
lahiyeti sorgu hakiminindir. 

Cumhuriyet mtiddeiumumisi, tahkikat evrakmi iddiasile 
birlikte sorgu hakimine verir. Son tahkikatm agilmasim is-

Mustantihm kendiligin
den yapacagi tahkik isleri 

Tahkikat gayesinin elde 
edilmesi 

Son tahkikatm agilmasi-
na veya tatUine yahut 

muhakemenin menine ka
rar salahiyeti 
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Ilk tahkikaisiz islerde hu-
kuku amme davasinm agil

masi 

tddianamenin maznuna 
tebligi 

Meselenin tenviri igin ka
rar ve sulh hdkiminin ve-

recegi kararlar 

Son tahkikatm agilmasi 
karari 

Son tahkikatm agilmasma 
mahal olmadigi karari 

Son tahkikatm muvak-
katen tatili 

Sorgu hdkiminin iddia-
name He bagli olmadigi 

Son tahkikatm agilmasi 
karari 

tihdaf eden iddiamn sebepleri agikga gosterilmi§ bir iddia-
name §eklinde olmak lazimdir. 

Madde 192 — Hiikumetin toklifi aynen 

Son tahkikatm agilmasi 
kararina milddeiumumi-
nin tebeiyeti ve maznu

nun daveti 

Son tahkikatm aglimast 
kararinda muhakeme 

merciinin tayini 

Madde 194 — Son tahkikatm agilmasma karar itasi ta-
lebini mutazammm iddianamenin bir suretini sorgu hakimi 
maznuna teblig ile beraber bazi delillerin toplanmasmi iste-
yip istemedigini yahut son tahkikatm agilmasma muhalefet 
edip etmedigini tic giin icinde bildirmege kendisini davet 
eder. 

Bu baptaki taleb ve muhalefetler hakkmda sorgu hakimi 
karar verir. 

Maznun, bu karar aleyhine ancak 173 ncii maddenin ilk 
fikrasmdaki sebeplere dayanarak acele itiraz edebilir. 

Madde 195 — Hiikumetin teklifi aynen 

Madde 196 — Hiikumetin teklifi. aynen 

Madde 197 — Hiikumetin teklifi aynen 

Madde 198 — Maznunun kaybolmasi veya SUQU isledik-
ten sonra bir akil hastaligma ugramasi sebebile son tahkikat 
yapilmasrnm imkansizligi taayylin ederse sorgu hakimi bu 
tahkikatm muvakkaten tatiline karar verir. 

Madde 199 — Sorgu hakimi kararlarmda Ciirahuriyet 
miiddeiumumisinin iddianamesile bagli degildir. 

Madde 200 — Sorgu hakimi tarafmdan son tahkikatm 
agilmasma dair verilecek kararda, maznuna isnad olunan 
sugun neden ibaret oldugu ve bu sugun kanuni unsurlan ve 

tatbiki icap eden kanun maddesi ve durusmanrn hangi mah-
kemede yapilacagi gosterilir. 

Sorgu hakimi maznunun tevkifine ve ewelce mevkuf ise 
mevkufiyet halinin devamma mahal olup olmadigma resen 
karar verir. 

Madde 201 — Hiikumetin teklifi aynen 

Madde 202 — Sorgu hakimi salahiyetli her hangi mahke-
rae huzurunda son tahkikatm agilmasina karar verebilir. 

Ancak hakim davaya bakmaga Temyiz mahkemesinin sa
lahiyetli oldugunu gorlirse icap eden muamele yapilmak ve 
karar verilmek iizere evraki Ciimhuriyet muddeiumumiligi 
vasitasile merciine gonderir. 
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Son talikikatin agilmast 
karam aleyhine itiraz 

Jiakki 

Tekrar dava agilabilme-
sinin sarti 

Sulh mahkemelerinde G. 
M. U. lerinin tanzim 
edecekleri iddianameler 

Son tahMkaUn aQilmasi 
kararile iddianamenin 

maznuna bildirilmesi 

Maznunun mildafaa, de-
lillerinin toplanlmasi ta-

lebi 
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Madde 203 — Hukumetin teklifi aynen 

Madde 204 — ITiikuinctin teklifi aynen 

Madde 205 — Ciimlmrivet miiddeiumumilerinin kabahat 
i§lerinde tanzim edecegi iddianamede maznunun huviye-
tile suea uygun olan kaniin maddesini ve ewash delilleri 
gostermesi kafidir. 

Sulh mahkemelerinde aeilaeak davalara aid iddiana
meler maznuna teblig olunmaz. 

Madde 208 — Son talikikatin aeilmasma daii' olan ka-
rar ve ilk tahkikat yapilmayan islerde muddeiuniuminin 
iddinamesi celpname ile birlikte maznuna bildirilir. 

Madde 212 — Mar,nun, saliit veya ehli hihrenin davoti-
ni. yahud mudafaa delillerinin toplanmasmi istediginde bu 
delillerin taalluk ettigi vakialan gostermek suretile bu 
baptaki istidasim durusma giinunden en a^agi be§ gun 
evvel mabkeme reinine verir. 

Bu istida iizerine verileoek karar derhal kendisiue bil
dirilir. 

Maznunun kabul edilen talepleri Ciimlmriyet miiddei-
umumiligine de bildirilir. 

Madde 219 — Durusma, hiiknie istirak edeceklerin bu-
zurile ara vermeksizin eereyan odor. Oiimhuviyet miiddei-
umuniisinin ve zabit katiplerinin bulnnmaiari sarttir. 

Sulh mahkemelerinde yapilan dumsmalarda Ciimhu-
T'iyet inudeiumumisi bulunraaz. 

Madde 222 — Tehir oilman durusmaya, zaruret ol-
madikea sekiz gitnden fazla fasila verilemez. 

Madde 223 — Mahkemeye gelmemis olan maznun hak-
kinda durmmia yapilmaz. 

Gelmemenin makbul sebepleri isbat edilmezse maznu
nun ihzan emrolunur veya hakkinda tovkif miizekkeresi 
verilir. 

.Madde 224 — Mahkemeye gelen maznun, duru§manm Durusma sirasmda maz-

Duru§ma usulu 

Tehir muddeti 

Maznunun gelmemesi 

nunun mahkemeden 
uzaklasmasi 

devami muddetince hazir bulunur, savru§masinm oniinc 
gecmek iein mabkeme reisi lazinigolen tcdbirleri alir ve 
durusma tehir olundugu nriiddetce maznunu nezaret altma 
dahi aldirabilir. 

Maznun savu^ur veya tehiri takib eden duru§maya gel-
mezse dava hakkinda evvelce kendisi sorguya gekilmi§ ve 
artik huzuruna mahkemeoe luzum goriilmemi§ olursa dava 
giyabmda bitirilebilir. 

Maddc1 230 — Mabkeme, bakmakta oldugu bir kag dava Birden fazla davalann 
arasmda irtibat goriirse bu irtibat ucuncii maddede goste- Urle§tirilmesi 
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$ahid ve elili Jiibre yok-
lamasi ve son tahkikahn 
aclvmasi karanmn okun-

mas% 

Muddeiumuminin, maz
nun ve mesul bilnudin 

iddialart ve sozleri 

Durusmanin bitmesi ve 
Jiukiim 

Adi hukuk mesel.elerin-
de ceza mahkemelevinin 

sdldhiyeti 

Hilkmiin mevzuu ve su-
QU iakdirde mahk^me-

nin sdldhiyeti 

rilen neviden ohnasa bile birlikte talikik ve hiikmolunmak 
iizere bu davalann birlestinlniosine karar verebilir. 

Madde 23b'—Durusmaya sahitlerin ve ehli hibrenin yok-
lamasile baslamr. 

Bun dan sonra maznunnn, sahis ve liiiviyeti tesbit olu~ 
nur. Bunu miiteakip ilk tahkikat yapilmis olan isjerde 
son tabki.kati.ri. aeilmasi na dair olan karar ve yapilmamis 
olan i§lerde iddianame okutturulur ve 135 nei madde muei-
bince mazmm sorguya (jekil.ii*. 

Kararm veya iddianamenin okuumasi ve maznuuun 
sorguya cekihnesi sahitlor hazir bulunmaksizm yapilir. 

Madde 251 — Delillerin ikame ve mimakasasi bittikten 
sonra soz davaciya ve ondan sonra Cumhuriyet muddeiumu-
misine, sonra mesulu bilmale ve daba sonra da hem en maz-
nuna verilir. 

Cumhuriyet miiddeiumumisi maznuna ve maznun ve mii-
dafii de Cumhuriyet muddeiumumisinc ecvab verm ok hakki-
ni haizdirler. Reisin miisaadesile davaci ve mesulu bilmal de 
cevab verebilir. En son soz maznunundur. 

Maznun namma raiidafi tarafmdan miidafaacla bulunsa 
dahi miidafaaya ilave edecek baska bir sey olup olmdigi 
mznuna sorulur. 

Madde 253 — Duru§ma hiikmiin tefhimile biter, TTii-
kiim, maznunnn beraetine veya mahkumlyetine veya du
rusmanin tatiline, yahut davanin diismesine miitedair olur. 

Takibi §ikayete bagli olan suclarda sikayet olunmamis 
veya olunupta vaktinde geri almmis. yahut bukuku amme 
davasmm aeilmasi mezuniyet veya karar almmasma bagh 
olan sucjarda mezuniyet veya karar alinmamis olur. Yahut 
mazuunun akil hastaligma tutuldugu tahakkuk ederse mah-
keme, durusmanin tatiline veya davanin diismesine karar 
verir. 

Madde 255 — Bir fiilin sue olup olmamasi, adi hukuka 
miiteallik bir meselcnin halliue bagli ise eeza mahkemesi bu 
meseleye dahi eeza islerindeki usul ve delillcr icln meri 
kaidelere gore karar verir. 

Bununla beraber mahkeme, muhakemeyi talik ve hukuk 
davasi aeilmasi iein al.akadarla.ra bir mehil verebilir. 

Hukuk mahkemesinden bu bapta bir hiikiim eikmasmi da 
bekleyebilir. 

Ceza mahkemelerinde son tahkikat esnasmda suetan za-
rar gorenlerle mazmmlarm yas,larmda eeza hukumleri ba-
kimindan liizum goriileeek tashihlerin niifus kanummdaki 
usule gore ierasi eeza mahkemesine aittir. Bu bapta veri-
leeek karar esas hukiimle birlikte temyiz olunabilir. 

Madde 257 — Hiikmiin mevzuu. dnru§niamn netieesinc 
gore iddianamede gosterilen fiilden ibarettir. 
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Fili takdirde mahkeme, son tahkikatin agilmasi hak-

kmdaki karar ve idclia ve miidafaalarla bagk degildir. 

Madde 258 — Maznun, suc,un hukuki mahiyetinin degi§-
mesinden once haber verilip te miidafaasini yapabileeek bir 
halde bulundurulmadikga son tahkikatin agilmasma dair 
olan kararda veya hukuku amme davasmm acilmasma mii-
tedair bulunan iddianamede gosterilen kanuni unsurlan 
muhtevi sucun temas ettigi kanun hiikmiinden ba§kasilc 
mahkum edilemez. 

Ceza kanununda tayin edilmis. olup cezanin artirilmasim 
icab edecek mahiyette bulunan hallerin ilk defa duru§ma si-
rasmda serdedilmesi halinde dahi ayni hiiklim earidir. 

Maznun miidafaasini layikile hazirlayamadigmdan bah-
sile kendisini son tahkikatin acilmasma dair olan karartla 
veya hukuku amme davasmm agilmasi hakkindaki iddiana
mede yazili suctan basjka daha agir bir madde hukmiine ma-
ruz birakan yahut ikinci fikrada gosterilen mahiyette yeni 
dermeyan oilman hallerin mevcudiyetini bildirerek itirazda 
buiunacak olursa mahkeme, maznunun talebi iizerine du-
rusmanm ba§ka giine talikine karar verir. 

Bundan ba§ka mahkeme vaziyette hasil olan degisiklikler 
neticesinde iddia ve miidafaayi layikile hazirlamak iejn mu-
hakemenin talikine liizum goriirse gerek taleb iizerine ve 
gerek kendiliginden muhakemeyi talik edebilir. 

Madde 259 — Hukumetin teklifi aynen. 

Madde 262 — Hukumetin teklifi aynen 

Madde 283 — Aleyhinde hukuku amme davasi ac^lmis. 
olan gaib tevkif miizekkeresi kesilmesini icab ettirecek kuv-
vetli §iipheler altmda ise Tiirkiye dahilindeki mallari as-
liyc mahkemesi reisi veya hakimi tarafmdan haczolunabilir. 

Madde 284 — Haciz karari Resmi gazete ile ve asliye 
mahkemesi reisi veya hakimi tensib ederse diger gazetelerle 
de ilan olunur. ! 

Madde 286 — Konmasini icab eden sebepler kalmazsa ha
ciz kaldirilir. 

Haczin kondugu hangi gazetelerle ilan edilmi§se kaldi-
rildigi da o gazetelerle ilan olunur. 

Madde 293 — Kabule §ayan bir miiracaatte kanun yolu-
nmi veya merciinin tayininde yapilan bir hata miiracaat ede-
nin hukukunu ihlal etmez. 

Sugun 'makiyet ve vas-
ftnm degismesi 

Durusma sirasmda maz
nunun yeni bir sugunun 

meydana gikmasi 

Vazifesizlik karari 
rilmeyen hal 

ve-

Tevkif milzekkeresini 
icab ettirecek hallerde 

haciz 

Haciz kararmm ilani 

Haczin kaldirilmasi 
Ham 

ve 

Kanun yolunun tayinin
de hata 
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ikinci f asil 

Itiraz 

itiraz olunabilen karar- Madde 297 — Kanunda hilafi yazilmis, olmadikga sorgu 
lar hakimi, mahkeme naibi ve istinabe olunan hakimin karar -

lari ile asiiye mahkemesi reis veya hakimi ve sulh hakimi
nin durugmaya taaliiik etmeyen kararlari aleyhine itiraz 
oluuabilir. 

§ahid, elili hibre ve digcr gahislar da kendilerine mlite-
allik karaiiar aleyhine itiraz edebilirler. 

Itiraz tetkiki me/rcileri Madde 299 — Itirazi tetkik mercileri a§agida gosteril-
ve usulii mistir: 

1 - Sorgu hakimierinin kararlari aleyhine yapilan iti-
razlar: 

A - Tasdik ile tekemmiil etmeyen karaiiar hakkmda sor
gu hakiminin mensub oidugu asiiye mahkemesi reisi veya 
hakimi; 

i i - Tasdik ile tekemmul eden kararlar hakkrnda sorgu 
hakiminin mensub oidugu agir ceza iglerini goren mahkeme 
reisij 

0 - Tasdiki yapan reis agir ceza iglerini goren mahkeme 
reisi ise bu baptaki itiraziar en yakin agir ceza i§lerini go
ren mahkeme reisi j 

tarafmdan tetkik olunur. 
2 - Sulh hakiminin kararlarma karsi yapilan itiraz Lar m 

tetkiki kaza dairesi dahilinde bulimduklari asiiye mahkemesi 
reis veya hakimine aittir. 

Sulh isleri asiiye hakimi tarafmdan goriiliiyorsa itirazm 
tetkiki salahij^eti agir ceza islerini goren mahkeme reisinin-
dir. Sulh i§leri asiiye mahkemesinin aza veya aza muaviiiin-
den biri tarafmdan goriiliiyorsa itirazm tetkikine o mahke-
menin reisi salahiyetlidir. 

3 - Mahkeme naibi ve istinabe oilman hakim kararlari 
aleyhine yapilacak itiraziarm tetkiki, mensup olduklan as
iiye mahkemesi reisine ve asiiye mahkemesi reisi veya hakimi 
tarafmdan verilen karai iar aleyhindeki itiraziarm tetkiki, 
kazasi dairesinde buluiiduklan agir ceza islerini goren mah-
kemeye ve bu mahkeme ile reisi tar a fmdan verilen karai iar 
hakkmdaki itiraziarm tetkiki ise; yine agir ceza islerini go
ren en yakin mahkemeye aittir. 

Karar aleyhine yapilan itiraz, karari veren makama ve-
rilecek bir istida ile veya o hususta bir zabit varakasi tutul-
mak iizere zabit katibine yapilacak bir bey an ile olur. Zabit 

varakasi reis veya hakime tasdik ettirilir. 
Acele hallerde itiraz, tetkikati yapacak makama da arzo-

hmabilir. Kararma itiraz olunan makam, itirazi varid go-
riirse o karari diizeltir. Aksi takdirde derhal ve nihayet uc, 
giin icjnde itirazi tetkike salahiyeti olan mercic gonderir. 
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ttguneu fasil 

Temyiz 

Madde 305 — Ceza mahkemelermden verilen hiiklimler 
(ornpz olixnaLilir. Aiacak on be§' sene ve ondaii y u k a n hi irr i -
yeti baglayici eezalarile oliim eezalarma aid hiikiimleri 
hig bir hare, ve masrafa tabi olmaksizm temyiz mahkeme-
sinee resen tetkik olunur. 

1 - Yirmi liraya kadar (Yirini lira dahil) hafif para ee
zalarma dair olan hiiklimler, 

2 - Yukan haddi elli lirayi gecmeyen hafif para ceza-
smi miistelzim suclardan dolayi verilen beraet hiikiimleri, 

3 - Bu kanun iie sair kanunlarda kati oldugu yazili 
bulunan hiiklimler. 

Temyiz ohmamaz. 
Bu suretle verilen hiikiimler tekerriire esas olmaz. Au-

eak haklarmda 343 ncii madde hiikunilori dairesinde te.ni-
yize miiracaat olunabilir. 

Madde 310 — Davayi temyiz talebi hiikmun tefhimin-
den bir hafta icinde hiikmii vereu makkemeye bir istida 
verilmcsi veya bu hususta zabit varakasi tutmak iizere 
zabit katibine yapilaeak bir beyanla olur, zabit varakasi 
reis veya hakime tasdik ottirilir. 

Hiikmlin tcfhimi mazmmun giyabmda olmu§sa bu me-
hil tebligi tarihinden baslar. 

Kabahat isleriue taalluk etmeyeu hiikiimleri temyiz 
edenlerin bir hafta iginde on lira depo etnieleri garttir. Bu 
haftamn basdangici temyiz istidasiimi verildigi veya zabit 
katibine beyanm yapildigi giinden baslar. 

Tetkik neticesinde temyiz talcbinin makbul veya hakli 
o-lup olmadigma gore bu depo olunau para ya geri vcrilir 
veya Hazineye irad kaydolunur. 

Ciimhuriyet miiddeiumumileri ile fakir olduklarma da
ir belediye veya koy idare heyetlerinden ilmiihaber geti-
renler para depo etmekten miigtesnadir. 

Sulh mahkemele rinden verilen ve temyizi kabil olan 
kararlan, kazasi dairesinde bulunduklari asliye veya agir 
eeza mahkemeleri nezdindeki Ciimhuriyet miiddeiumumi
leri tefhim tarihinden bir ay i§inde temyiz edebilirler. 

Madde 311 — Maznun aleyhine givaben sadir olan hii-
kiimlerde eski hale getirme talebinin miiddeti icinde tem
yiz miiddeti de cereyan eder. Maznun, eski hale getirme 
talebinde bulunur ise bu talebin reddi ihtijnalini nazara ala-
rak miiddeti icjnde istidaname vermek veya zabit katibi
ne bir bey an yapmakla temyiz talebinde bulunmalidir. 
Bu halde temyize taalluk eyleyen isler eski hale getirme 
talebi hakkmda karar verilinceye kadar tehir olunur. 

Para j ratirmak garti, eski hale getirme talebinin veya 
acele itiraz yoluna miiracaat edihnis ise itirazm reddi ka-

Temyizi kabul olan ve 
olmayan hiikiimler 

Temyiz talebinin serait 
ve miiddeti 

Eski hale getirme miid
deti iginde temyiz miid-

detinin cereyani 
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Temyiz istidasmin ivsiri 

Temyiz istidasi ve ihtiva 
edecegi noklalar 

Ihtiyari iv.rn.jjiz hiyiliasi 

Temyiz talebinin kabule 
sayan olmamasmdan do-
lay i huhmu vervn mah-

kemece reddi 

Temyiz istida ve layiha-
simn tebligi vc. cevabi 

rarma temyiz talebiude buhinamn 33 neii madde mucibin-
oc ittilaindan bii' hafta i elude yapiLu'. 

Eski halo getirme talohimle bulmimaksizm tomyiz yo-
hma gidiLmis ise bu muamele; eski hale getirmek talebi 
liakkmdan vaz goemogi gusto rir. 

'Madd(> 312 — Miiddcti ioinde verilen temyiz istidasi 
hiikmii.iv katileyinesino mairi olur. 

Hiikiim, tomyiz edon tarafa esbabi muoibosile tefkim 
cdilmomisse, temyiz olundugiiua, niahkemenin ittilaindan 
hir hafta ioinde tebiig edilir. 

Madde 3.11) — Hiikunietin tekli.fi ayiioii. 

Madde 314 — Temyiz istidasmda veya beyamnda temyiz 
sebcpieri gosterilnierai§sc temyiz istidasi igin muayyen oiaii 
miiddetin bitineshiden yaimt hiikmiin esbabi mucibesi lieniiz 
tebiig edilmemi§sc tebligindcn bir hafta ioinde hiikmii tem
yiz olunan mahkemeye bu sebcpieri. ihtiva eden bir layilia 
da verilebilir. 

Layihanm verilmemesi veya istida veya beyanda temyiz 
scbeplerinin gosterilmomcsi temyiz tctkikati yapilmasma 
mani clegildir. 

Temyiz maznun tarafmdan yapilmis. ise bu layihalar ken-
disi veya miidafi tarafmdan imza edilcrek verilir. 

Mtidafii yoksa maznun bu hususta bir zabit varakasi tu-
tulmak iizere zabit katibine yapacagi bir bey aula esbabi mu-
cibesini dermeyan edebilir. Bu zabit varakasi reis veya ha-
kime tasdik ettirilir. 

Madde 315 — Temyiz talebi kanuni miiddetin gegmesm-
den sonra yapilmis. veya miiddcti ioinde temyiz gartlarmdan 
olan para depo edilmeinis ise hiikmiine itiraz olunan mahke-
me bir karar ile kabule gay an olmamasmdan dolayi temyiz 
istidasmi reddeder. 

Temyiz eden taraf red karannm kendisine tebliginden iti-
baren bir hafta ioinde temyiz mahkemesinden bu hususta bir 
karar verilmesini taleb edebilir. Bu takdirde dosya temyiz 
mahkemesine gonderilir. §u kadar ki, bu sebepten dolayi 
hiikinun infazi tehir olunmaz. 

Madde 316 — 315 nci maddeye gore hiikmii veren mah-
kemece reddedilmeyen temyiz talebine dair istidar vc varsa 
yalniz layihanm bir sureti temyiz talebinde bulunan tarafm 
hasmma tebiig ohmur. Hasira tarafi bir hafta ioinde yazi ile 
cevabi verebilir. 

Temyiz eden tarafin hasnn maznun ise bu hususta bir 
zabit varakasi tutulmak uzcre zabit katibine yapilacak bir 
beyanla da cevabmi verebilir. Cevab layihasi verildikten 
veya bunun igin muayyen miiddet bittikten sonra dava dos-
yasi Ciimhuriyet miiddeiumumisi tarafmdan temyiz mail-

( S. Sayisi : 220 ) 

http://iv.rn.jjiz
http://hiikmii.iv
http://tekli.fi


— 47 — 

kemesine verilmek iizere Cumhuriyet mudediumumiligine 
gonderilir. 

Madde 317 — Temyiz mahkemesi temyiz istidasimn ve- Temyiz taUUnin tem-
ya depo parasmm yatirilmasma miiteallik kanimi hukiim- 3/*® mahkemesmcc rcddi 
lere riayet edilmemig oldugunu goriirse temyiz talebini red-
deder. Aksi takdirde tetkikatmi yapar. 

Madde 322 — Hukme esas olarak tesbit edilen vakialara 
tatbikmda kanuna muhalefet edilmesinden dolayi o hiikiim 
bozulmus, ise temyiz mahkemesi a§agida yazili olan hallerde 
bizzat davanm esasma hiikmeder: 

1 - Vakiamn daha ziyade tenvirinc hacet kalmaksizm 
beraete veya tahkikatm tatiline karar verilmesi iktiza 
ederse; 

2 - Temyiz mahkemesi Ciimhuriyet ba§muddeiumumili-
ginin iddiasma mutabik olarak kanunda yazili cczanm en 
a§agi derecesini tatbik etmegi muvafik goriirse; 

3 - Kanun yanlis. tatbik edilmi§se; 
4 - Hare tarifesi kanunu hiikiimlerinc muhalefet edil-

mi§se. 
Sair hallerde temyiz mahkemesi i§i yeniden tetkik ve 

hukmolunmak iizere hiikmii bozulan mahkemeye veya o de-
recede diger civar bir mahkemej^e gonderir. 

Cezayi miistelzim sue, daha dun derecedeki bir mahkeme-
nin vazifesi dahilinde ise Temyiz mahkemesi isi o mahkeme
ye gonderebilir. 

Ceza dairelerinden birinin kararma karsi Ciimhuriyet 
basmiiddeiumumisi, ilamm kendisine verildigi tarihten otuz 
giin iginde eeza umumi heyetine itiraz edebilir. 

Ceza dairelerinin veya eeza umumi heyetinin kararlarma 
karsi tashihi karar usulii ancak hiikmiiri ve kararm zat ve nm-
hiyetine dogrudan dogruya miiessir olmak iizere tem}nz is-
tida veya layihasmda veya teblignamede dermeyan olunan 
bir hususun ve bunlar haricinde esas hiikme miiessir noksan 
ve hatalarm temyizen nazara almmayarak meskutiinanh 
kalmasi hallerinde caridir. 

Tashihi karar istemek salahiyeti Ciimhuriyet basniiiddei-
uraumisine aittir. Bu talep iizerine temyiz tetkikati, asil ila-
mi vermis olan daire veya umumi heyet^e yapilir. Mahal li 
Ciimhuriyet miiddeiumumileri, resen veya alakahlarm raii-
racaati iizerine basmuddeiumuminin nazari dikkatini celp 
eder ve evraki gonderirler. Ciimhuriyet miiddeiumumileri 
alakahlarm miiracaatini, tashihi karari icap ettirir mahiyet-
te gormezlerse bu yiizden ilam hiikmiiniin icrasmi geri biraka-
mazlar. Basmiiddeiumumi keyfiyeti tetkik ile tashih tale
bini varid gormiiyorsa ilamm icrasmi ve aksi takdirde icra-
nm geri birakilmasmi derhal mahalline bildirir. ve ondan 
sonra muktazasmi yapar. Tashihi karar talebi rededilirse, 
bir daha tashih talebinde bulunulamaz. 

Temyiz mahkemesmcc 
davanm esasma hukme-
dilecek holler ve karar 

tashihi 
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Madde 326 — Temyiz mahkemesinden verilen hozma 
kararma mahkemelerin israi* hakki vardir. Is rar iizerine 
temyiz ceza umumi heyetinden verilen kararlara iiymak mec-
buridir. 

Hiikiim yalniz mahkum tarafindan veya ovum lehine 
Ciimhuriyet muddeiuununisi veya 291 rici maddede goste-
rilen kimseler tarafindan temyiz edilmisso yeniden verilen 
hiiktim evvelki hiikiimle tayin edilmis olan cezadan daha agir 
olamaz. 

Mahkwnun lehine mu-
Jtakeinenin iadesi se-

bepleri 

Mdhkumun aleyhine mu
hakemenin iadesi sebep-

leri 

Birinci fasil 
Muhakemenin iadesi ve yazili emir 

Madde 327 — Katilcsen bir hiikiimle lieticelenmis (dan 
bii* dava asagida yazili hallerde mahkfimun lehine olarak 
muhakemenin iadesi yolile tekrar goriiliir: 

1 - Durusmada ihticac ohman ve hiikme tesir eden bit* 
vesikanm sahteligi tebeyyiin ederse. 

2 - Yemin verilerek dinlenmis olan bir sallit veya ehli 
hibrenin hiikme raiiessir olaeak surette mahkum aleyhine 
kast veva ihraal ile liakikat liilafmda sahitlikte buhmdugu 
veya rev verdigi anlasilirsa. 

3 - Bizzat mahkhm tarafindan sebebiyet verilmis ohm 
knsnr miistesna olmak iizere hiikme istirak etmis olan ha-
kimlerden biri aleyhine ceza tatbikatini ve kaniin? bir eeza 
ile mahkumiyeti istilzam edeeek mahiyette olarak vazife-
lerini ifada knsnr etmisse. 

4 - Ceza hiikmii, hnknk mahkemesinin bir hiikmiine miis-
tenit olup ta bn hiikmii katilesmis olan diger bir hiikiim 
ile hozuhmis ise. 

5 - Yeni vakialar veya yeni deliller dermeyen edilipte bun-
lar yalniz basma veya evvelee irat edilen delillerle birlikte 
nazara almdiklari takdirde maznnnnn beraetini veya daha 
hafif bir eezayi havi kannn hiikmiimin tatbiki ile mah
kum olmasmi istilzam edebilecek mahiyette olnrsa. Sn ka-
dar ki kabahat hiikilmleri hakkmda aneak evvelee mahkum 
tarafindan ogrenilmemis olan veya kendi knsnrile olmayarak 
evvelee irat edileraemis buhmaii vakialar veya deliller 
dermeyan olimabilir. 

Madde 330 — Katilesen bir hiikiim ile netieelenniis olan 
bir dava asagida yazili hallerde maznun veya mahkfimun 
aleyhine olarak muhakemenin iadesi yolile tekrar goriiliir: 

1 - Durusmada maznurum veya mahkhmun lehine ih-
tioae, oilman ve hiikme miiessir olmus bulunan bir vesikanm 
sahteligi tebeyyiin ederse, 

2 - Yemin verilerek dinlenmis olan bir sahit ehli hibre
nin hiikme iriiiessir olaeak surette maznun veya mahkum 
lehine kast veya ihraal ile liakikat liilafmda sahitlikte 

( S. Sayisi : 220 ) 



- 4 9 -

bulundugu veya rey verdigi anla§ilirsa, 
3 - Hiikme istirak etmis. olan hakimlerden biri aleyhine 

eeza tatbikatmi ve kanuni bir qeza lie mahkumiyeti istilzam 
edecek mahiyette olarak vazif elerini if ada kusur etmis. ise, 

4 - Maznun beraet ettikten £onra suga miiteallik itimada 
sayan bir ikrarda bulunmu§ ise, 

Madde 334 — Muhakemenin iadesi talebi bu talebin ka-- lad* talehinin neleri %h-
nuni sebeplerile sttbut delillerini ihtiva eder. tiva edecefrvenastl ya-

Maznun veya 329 ncii maddenin ikinci fikrasmda goste- p a% 

rilen kimseler muhakemenin iadesi talebini bir istida ile ya-
hut bu hususta bir zabit varakasi tutulmak iizere mahkeme 
katibine yapacaklari bir beyanla dermeyan edebilir. 

Madde 342 — Muhakemenin iadesi talebinde bulunan 
mahkum haksiz <jikar ve talebi sui niyete miistenid bulunur-
sa yirmi bes. liradan iki yiiz iiraya kadar agir para cezasi 
hiikmolunur. 

Madde 343 — Hakim tarafindan ve mahkemelerden veri- ¥<*** emir iU boema 
len ve Temyiz mahkemesince tetkik edilmeksizin katile§en 
karar ve hiikiimlerde kanuna muhalefet edildiginden haber 
alirsa Adliye vekili, o karar veya hiikmiin bozulmasi icjin 
Temyiz mahkemesine miiraeaat etmesi igin Cumhuriyet bas~ 
muddeiumumiligine yazili emir verebilir. Bu emirde bozul-
mayi miistelzim kanuni sebepler gosterilir. 

Cumhuriyet ba§muddeiumumisi teblignamesine yalniz bu 
sebepleri yazar ve dosyayi Temyiz mahkemesine verir. 

Temyiz mahkemesi dermeyan olunan sebepleri varid go-
riirse karar ve hukmii bozar. 

Mahkemelerden davanm esasma da §amil olarak verilen 
hukiimlerin bu suretle bozulmasi alakadar kimseler aleyhine 
tesir etmez. 

Bozulma, bu kimselerin lehifie ise a§agida yazildigi gibi 
muamele olunur: 

1 - Varid gorulen bozma sebepleri mahkum olan kimse-
nin cezasmm tamamile kaldrnlmasini miistelzim ise, Temyiz 
mahkemesi ewelce hiikmolunan cezanin (jektirilmemesini 
karannda aynca yazar. 

2 - Varid gorulen bozma sebepleri mahkum olan kimse-
nin eezasinin tamamile kaldmlmasini miistelzim olmayipta 
hafif bir cezanin tatbikini mucib ise, Temyiz mahkemesi tat-
biki iktiza eden cezanin neden ibaret oldugunu da karann
da gosterir. ! 

Efer bozma sorgu hakimi kararlan ile davanm esasini 
halletmeyen mahkeme kararlan hakkmda ise, yeniden ya-
pilacak tetkik ve tahkik neticesine gore icab eden karar 
verilir. 

Madde 346 — 344 ncii maddede yazili hallerde alakadar- Ammenin menfaati nok-
lann miiracaati iizerine Cumhuriyet muddeiumumisinin i<mndaV' c- ,M; ?- tiwin 

dava nakkt 

Hak&ia gikandan alina-
cak para cezasi 
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$ahsi dava ikamesi 

Maznuna, mesulil bilma-
le ve muddeiumwniye 

tebUffai 

S&rgw vwfti snlk 
minin verecekleri ka-

rarlar 

Davactntn kanun yolla-
rtna muracaat hakki 

Davadan vasgegimlesi 
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hukuku amine davasini agabilmesi ancak amme menfaatinin 
bulunmasma baglidir. 

Madde 350 — §ahsi dava bu hususta bir zabit varakasi 
tutulmak iizere zabit katibine yapilacak bir beyan ile veya 
sucjin mahiyetine gore sulh hakimine yahut sorgu hakimine 
verilecek bir istida ile ac,ihr. Beyan ve istidanm 193 ncii 
maddenin birinci fikrasmda gosterilen gartlara uygun olmasi 
lazimdir. Istidamn iki sureti aslma raptolunur. 

Beyan ve istidada taleb olunan §ahsi hakkm neden ibaret 
oldugu gosterilir. 

Madde 351 — §ahsi dava bundan ewelki maddede goste 
rilen hiikiimlere uygun olarak acilmis. ise tayin edileeek me-
hil ieinde diyeeeklerini bildirmek iizere bii beyan veya istida 
maznuna ve i§te mesnlii bilmal bulunupta onun hakkinda 
dahi dava ac^ilmis. ise mesiilii bilmale ve lttila basil etmek 
iizere Cumhuriyet muddeiumumisine teblig edilir. 

Madde 352 — Maznun ve varsa mesulii bilmal cevaplarmi 
bildirdikten veya mehil gegfcikten sonra sorgu veya sulh ha-
kimi ya duru§mamn agdmasina veya davamn reddine karar 
verir. 

Madde 360 — §ahsi.dava acmakla takib olunan isjerde 
davaci, hukuku ammo davasmin a<p-linasile goriilen i§ler-
de Ciimhuriyet miiddeiumumisinin muraeaat cdcbilecegi 
kanun yollarma gidebilir. 

330 ncu maddede gosterilen muhakernenin iadesi talep-
ieri hakkinda da ayni hiikiim caridir. 

294 ncii madde hukiimleri, davaci tarafmdan yapilan 
miiracaatlarda da tatbik olunur. 

Temyiz veya muhakemenin iadesi talebi davaci veya 
avukati yahud dava vekili tarafmdan verilecek bir istida 
veya bir zabit varakasi tutulmak iizere yapilacak beyanla 
olur. Bu zabit-varakasi reis veya hakinie tasdi.lt ettirilir. 

316 nci maddede yazih olan evrak. hukuku amine dava-
si iizerine takib edilen usulde muayyen sekillere gore Ciim
huriyet muddeiumumisine verilir ve onun taiafindan gon-
derilir. 

Temyiz istidasi ve varsa layihasi temyizi isteyen t.ara-
fm hasmma mahkeme katibi tarafmdan teblig edilir. 

Madde 361 — Davaci, hiikmiin tefhimiue kadar davadan 
vazgegebilir. §>u kadar ki, ceza kanununuu 460 ve 489 ncu 
maddeleri hiikmii bakidir. 

Ciimhuriyet miiddeiumumisinin davaya miidahale ve i§-
tirak etmedigi hallerde davaci bizzat durusmaya gelemez 
veya bir miidafi tarafmdan temsil ediliuez yahud mahke
me bizzat huzurimu emretmi§ken diij'usinanin her hangi 
bir celsesinde bulunmaz veyahud mahkeme kendisine bir 
mehil tayin edipte buna riayet olumnamasi sahsi dava-
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dan vazgecjriesmi intae edeeegi bildirilmis iken bu mehle 
riayet etmezse davadan vaz gecrnis sayilir. 

Davaci 41 ve 42 nci maddelerde gosterilen sartlar daire-
sinde gryabmda verilen hiikmim tebliginden: bir hafta icjnde 
eski hale getirme talehinde bulunabilir. 

Ikinci f asil 
Mudahale yolile dava 

Madde 365 — Sue,tan zarar goren her sahis tahkikatin her 
halinde mudahale yolu ile hukuku amme davasma iltihak ve 
sahsi haklarini talep edebilir. 

Madde 366 — Tlukiimetin teklifi aynen 

Madde 370 — Davaya dahil olan kimse veya miimessili 
son tahkikata gelmezse sadir olaeak hukiim davaya dahil olan 
kimseye teblig olunur. 

Madde 371 — Davaya dahil olan sahis Ciimhuriyet mud- BakUt davamn kanun 
deiumumisine bagli kalmaksizin kanun yoluna miiracaat yoluna mumcaaU 
edebilir. 

Kabul olunmayan karar, davaya mudahale edenin miira-
caati iizerine bozulursa Ciimhuriyet muddeiuraumisi isi ye-
niden takibe mecburdur. 

Hukuku amme davasma 
iltihak 

Mudahale usulii 

Hiikmiin dahili davaya 
tebligi 

Ikinci f asil 
' Musadere usulu 

Madde 392 — Ceza kanunumm 36 nci madesile diger mad-
delerine ve hususi kanunlar hiikmune gore muayyen esyanm 
mlisaderesi veya imhasi yahud istimalden kaldirilmasi caiz 
olan hallerde esasla beraber bu hususta bir karar verilmemis-
se bu tedbirlerin her tiirlii takiplerden ayri olarak ittihazi 
hakkmda Ciimhuriyet muddeiumumisi veya davaci tarafm-
dan yapilacak talep, esas davayi gormege salahiyetli olan 
mahkemeye arzolunur. 

Sue. mevzuu olmayip munhasiran musadereye tabi bulu-
nan esyanm musaderesine sulh hakimi tarafmdan durusma 
yapilmaksizm, karar verilir. Bu karar aleyhine alakadarlar 
acele itiraz yoluna miiracaat edebilirler. 

Madde 394 — Musadere hiikiimlerine karsi Ciimhuriyet 
muddeiumumisi, davaci ve 393 ncli maddede muayyen olan 
kimseler icjn kanun yollari agiktir. 

Musadere talebinin 
mercii 

Musadere kararma kar-
s\ kanun yollanna mii

racaat hakkint haiz 
olanlar 

Madde 399 — Akil hastaligina tutulan mahkumlar hak- Hiirriyeti tahdid eden 
kinda hiirriyeti baglayici cezanin infazi iyilestikten sonraya <^a&mw tehiri sebep-
birakilir. 

Diger bir hastahk dahi hiirriyeti baglayici bir cezanin in

ter* 
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fazi lialinde mahkumun hayati igin kati bir tehlike te§kil 
ediyorsa bu hastalikta dahi ayni Mkiim tatbik olunur. 

Hiirriyeti baglayici bir cezamn infazi, gebe olan veya do-
gurdugu tarihten alti ay gec,memi§ bulunan kadinlar hakkin-
da geri birakihr. Qocuk olmii§ veya anasindan ba§ka birine 
verilmig olursa dogumdan itibaren iki ay gec,ince ceza in-
faz olunur. 

tkinci f asil 

Mahkeme masraflan 

Madde 406 — Hiikumler ve kararnamelerle tahkikatin 
dii§mesine dair olan kararlar muhakeme masraflarrnin dahi 
kime tahmil olunacagmi tayin eder. 

Masraflarm miktarile iki taraftan birinin digerine ode-
mesi lazimgelen paramn miktanm hakim veya reis tayin 
eder. gahsi haklami tahsiline dair olan kararlann infazi 
iera ve if las kanunu hiikiimlerine tabidir, 

Devlete aid muhakeme masraflanna miiteallik kararlar 
2503 sayili adliye hare, tarifesi kannmuiun 97 nci maddesi 
hiikmune gore infaz olunur. 

Madde 407 — Mahkumiyet halinde hukuku am em dava-
smm hazirlanmasi masraflan da dahil olmak iizere biitiui 
masraflar mahkuma tahmil olunur. Hukiim katilegmeden 
mahkum oliirse imrascilari masraflan oderaekle mlikellef 
degildir. 

Madde 411 — Hiikumetm teklifi aynen 

Madrle 414 — Hiikumetin teklifi aynen 

Son maddeler 
Madde 421 — Bu kanuna gore agir ceza iglerinden mak-

i men ga(^ oliim ve agir hapis ve be§ seneden fazla hapis eezalanni 
miistelzim oiiriimlere miiteallik davalardir. 

TatU Madde 423 — Ceza i§lerini goren makam ve mahkemeler 
her sene temmuzun yirmisinden eylulun besjne kadar tatil 
olunur. 

Hazirlik tahkikati ve ilk tahkikat ile mevkuflu e§hasa 
aid duru§malarm ve sair acele sayilacak hususlaiin tatile 
tesaduf eden zamanda ne suretle ifa edilecegi Adliye veka-
leti tarafuidan yapilacak bir talimatname ile tayin olunur. 
Tatil zamaninda Temyiz mahkemesi yalniz mevkuflu ve mev
kuflu duru§mali iglerin tahkikatmi icra eder. 

Muhakeme rrmsraflart* 
mn tayini 

Mahkumun mukellefi-
yeti 

Curum uydurma ve if-
tira gibi haUerde masraf 

$ahsi dava ile hukuku 
amme davast ikamesi ne-

ticesindeki masraft 

Bu kanuna gore agir ce~ 
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Tatil zamamna tesadiif eden muhletler isjemez. Bu miih-

letler tatilin bittigi giinden itibaren iig giin uzatilmis, sayilir. 

iKlNCl MADDE — 1412 sayili ceza muhakemeleri usulii hga edilen kanunlar 
kanununun 113,114,115 ve muvakkat A, B ve C maddelerile 
bu kanunun bazi maddelerini degi§tiren 1876 ve 2558 sayili 
kanunlar ve 1221 sayili kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri ve 
1582 sayili kanunun ikinci maddesi hiikiimleri kaldirilmi§tir. 

tTQtTNCtT MADDE — Bu kanun 1 - IX -1936 tarihinden Kanunun meriyeti tarihi 
meridir. 

DQRDtTNCtT MADDE — Hiikumetin teklifi aynen Kanunu icraya memur 
olaiUar 
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S. Sayisi: 221 
Kultur bakanligina bagh Ertik okullan ogretmenleri hakkin-
da kanun layihasi ve Maanf, Ma'iye ve Btitge encumenleri 

mazbatalan (I/272) 

Bafvekalet 11 - VI - 1935 
Kararlar mudurlugu 

Sayi: 6/1923 
Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Kultur bakanligma baglr Ertik okulalan ogretmenleri hakkinda Maarif vekilligince hazirlanan 
ve Icra Vekilleri Heyetince 10 - VI - 1935 de Yiiksek Meelise arzi kararlastirilan kanun layihasi 
esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . Inonii 

Mueipli sob r> pier layihasi 

Ertik okulalan 1927 yilinda bakanligimiza. devredildigi zaman bu okulalarm arrtilmasi diisiinul-
miis ve Avrupadan getirilen ya.baner uzuglarm yaptiklan incelemeler sonueunda. verdiklori ra-
porlara gore bu okulalarda yegritimlere baslanm<>tir. 

Bakanlikea ilkis olarak bit* yonderI ertik okulalarma ogretmen yetistirmek iizero Avrupaya ta-
lebe gonderilmis, oteki yonden de bu okulalarda ogretmenlik edebilecek kapasiteli kimselerin ogret,.-
menlige alinmalarina c,alisilmistir. Aymzamandi bu kanunda yazili ogretmenlik sartlanni tasima-

makla beraber galismalan da talebe icin faydali olmayan ogretmenlerin ayliklan kesenege cevril-
mis ve ertik okulalan ogretmenliklerine yeniden alinanlar da kesenckle odevlendirilmistir. Bu su-
retle kapasitesiz olanlardan bir Jusmmin 1927 y:lindanberi imkana gore, odovlerine son verilorek 
yerlerine Avrupada ertik okulalannda ogretme.i olraak iizere, yetistirilenlerden kesenoklo ogr-.-t-
rnon almmistir. 

Orta ogretim ogretmenlerin in yuka rialdm alar', atanilmalan ve eezalandinlmalan 439, 789, 1702, 
1880 ve 2517 sayrh kanunlarla saptarnms oldiigundan orta ogretim okulalarma giren ogretmen -
ler bu kanunlarrn hiikumlerine gore aylrkla atanmakta; kidem ve kapasitelerine gore yukarlatil-
maktadir. Ertik okullan ogretmenleri ise atanma, yukarlatilma ve eezalandinlmalan hakkmda bir 
kanun bulunmadigindan kcsenekle atamlmakta ve bu sebepten kidem ve kapasitelerine gore yukar-
latilamamaktadirlar. Bu yiizden gerek mcmlekette gerek yabanci memleketlerde ayni dereeede ogre-
nim goren ve orta ogretim ogretmenligi sartlanm da tasiyanlardan orta ogretim ogretmenligi no 
girenlerle ertik ogretim ogretmenligine girenlorn ayri ayn eylemler gormeleri, ertik okulalan og-
retmenlerinin haksizliga ugramalarma sebep olmakta ve bu ogretmenlerin bir an once ertik ogre-
timden ayrdarak baska isler aramalarina yol agniaktadir. 

Bu kanun taslagi ei'tik ogretim ogretnionleriiiin ve dolayisile ertik okulalarmm zararina olan 
bu durum a son vermek iizero; ertik okulalan ogretmenligi ^artlarmi kanunla^tirmak, atanma, 
yukarlatilma, ve cozalandrnlina islerini, orta ogretim ogretmenleri hakkindaki kanun hiikumlerine 
gore yap.ni.ak vargisile onergelenmistir. Kanun taslagmrn birinei maddesinde ertik okulalannda 
ertiksel bilgiler ve atelye dersleri gibi ba§ka, ba§ka uzuglarla ilgiii ogretmenliklere atanacaklarin 
tagunalari lazimgclen gartlar ayri ayri gosterilmi^tir. 
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tk inc i madde, ; genel bilgiler ogretmenliklerine atanacaklarm 4)50 saydi kanunda orta ngrc-

1 Tin ogretnienligi icin kahul edilen yar t l an tasimalari kabul edilinisl ir. 

Kaium taslaginm iiciineu. maddesinde; ertik okulalan bgretnienligine almacak kiniselerin ogreniin 

dereoelerine gore girecekleri aylik derecelerinin Dcvlct isyarlari ayl ik lannin birlestirilnic vc den 

geslirilmesi hakkmdaki 1452 mmiaralt kauiui liukiinilerine gore saplanniasi bnergelcntnistir. 

E r t i k dersleri vc alelye bgretnienlikleri icin birinei maddcyc gore arandacak sarilai1 crlik oknla

lari (igretmenliklerindc aranabileeek en yiiksek sar l lar oldugundan vc her zaina.n bu sar i lan 1a-

siyan ogrotinen biilinak niiimkun olaniayacagmdan bu sartlart tasivip (a kapasitesi, bgrctniculik ya-

prp yapainayacagi, bir deneeteii gecirilniegc inuhtac gbriilciderin yalind bash basina vc aylik! i 

ogretmen kiillanilinasmi gercktinneyecek kadai' saali az olan derslere almacak ogrct menlerin hir sure 

kesenekle kullanihnasi gerekli gbriiliniis vc dbrdiincii madde bu ergcyle onorgclenmistir. 

Yukanda, da denildigi gibi bu kammda yazili sjirtlan tasiyan crlik vc alelye dersleri bgrelmcu-

leri buliinmazsa baska genel dersler vc I'iziki "Hinder bgretnienlikleri vc keseneklerine gectuek icin 

edinek liak olmaniak iizere bakanhgiinizca kadrosundaki keseneklerle de bgrelmeu kullauilmasi, 

okulalarin ve derslcrin bgretuiensiz kalmainaiarmi saglanilastirmak vargisiie f> inci niaddc bnerge-

leumisjir. 

E r t i k oknlalari b.grctnienlerinin alniakta oldukbirr aylik vc kescneklerle 2517 niiniarah kammda 

oi'la ogretim bgretmenleri icin kabul edildigi gibi belli bit* miklarda ders okul.nialari ve bu iiiiklar-

dan cok ders alanlara her arlik ders saali .icin ayrica, kesenck verilmesi bu kaium taslaginm <i IICI 

ye 7 n.ci maddelerinde goxterilmislir. 

AltllK'l maddenin (0 ) t ' lkrasma gore alelye bgrel nienleri alinakia olduklan aylik veya kescne-

klerle uliisal azat giinleri dismda liai'tada 28 saat alelye dcrsi alniak zorunda I ut ultuuslardir. 

Ancak alelye bgrel nicnlcrine aldiklari aylik veya, kescneklerle, 1 >ir• hal'lada okutma zorunda ol 

driklari 28 saal ten arlik ve ycdinci ma<ldeye gore idania, ders vcrilirse hal'lada gbstereceklcri her ar-

tik ders saali icin )> liradan (i liraya ka.dar kesenck verilmcsi, lial'lalik saatleri az tutan bir lakim 

dersler icin bash basrna ve ayrica ogretmen alaninamasi icin sekizinci maddc bnergelenniistir. 

Sanal okulalarmda her atelyede bir veya birkac (igrel ineuden baska bir alelye scl'i btilimmakta 

dir . Alelyelerde yapdacak islcrc, program a gore diizen verniek, ialcbc vc iigrelnienlerin (;alisiua-

larmi go'/otmek' ("xlevini ii/erino alnns olan alelye s/d'lerindeu kendilerinc resini, leknolo/ji gibi 

ayrica (M'liksel ve teorik ders \'crilcnl(U'c hem bu ai'tik dcrslerin hemde sei'liklerinin karsdigi. obuak 

iizere aylik vc\ra kesenekicr'mden ba^ka 2 0 - 4 0 lira a.rasmda aynca bir kesenck vcrilnu-si liizundu 

gbriihiiiis \rc sekizinci maddeye buna gore ayrica bir liiikiini kotii.ibnnsl ur. 

Bu kanunda yazili sa rUan tasLyip la uzun yil lardanbcri kcseucklc kullatiilinakta olan bir cok 

ogivlmenler vardir. I>u gibilerin g'0(;ecel\l(M'i aylik dcrecelcriuin, l iaklanni kornniak i(;in, (igretnien-

lige ilk girdikleri zanian (igrenim dcrecelerinc gnu) alacaklarr aylik dcrecclcrindcnbtMa gecen kidcm 

siireleri g<">z (iniindc buhindurularak saptanmasi uygun g'M'iilmiis \ c bu vargi ile dokuzuncu niaddc 

((tiergeleTmnslir. 

E r l i k okulalarmda sinidileyiu lmllanilmakla olan crlik dersleri \ c atelye (igrclnienlerindcn, bu 

kanrin taslaginda yazili okula lanndan niezun olmayr]) la <"x!c\ lerini basarnus, kidemleri 20 \T daha 

cok yila kadar cikn.us olaular vardu1. I>u gibilerin, gcrckeu sarliari l-asimadiklarmdan, (idevlerine 

son verilmesi haksizliga sebep olacak vc yerleriuebirinci maddedc yazdi sari Ian lasiyan (igrclnien-

leri hemen bulamaniak gibi bir durunia da. nieydan vcrilecckl ir. l>ima ycr kahnamak. ii/A-re bu gibi 

bgrclrnenlerden en az orta derccedc ogreuim olanlann l>akanligiiuizc;i a(;ilacak, crlik oknlalari <">g-

retmenligi smacrin kazannudari sarlilc, en az ogreuim giii-miis bgreimenlerin bu kanuu tashigmda 

yazili haklarmi kazanar;ik ayhga gc(;iribncl<'ri onay s^ori'ilmus ve onuiicii madd(^ bu \'argi ile (incr-

geleninistir. 

Rrtik okulalaiT, bu okulalarda okuna.n gem1! bilgilerc <j;<")rc orla (igrelini okulalanndan ayirlli 

degildir. Tiundan (".liirii bu kanun laslagmdaki hiikunilerden baska orta i.dii.;;;I (";grcf menlcri hakkin

daki 430, 780, 1.702, 1880 ve 2517 n u m a r a h kamiti lardaki biitiin biikiiiulcrin crlik oknlalari bgreU 
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menlige alinacak ogretmenler hakkinda. da aynen taptanmasi BakanJigiimzca dogru goriilmus, ol-
makla on birinci madde (in.ergelenmis.tir. 

T. C. 
Basvekalet ^ 24 - III - 1936 

Kararlar mudurlugil 
Sayi: 6/907 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Kiiltiir bakanligi Ertik okullan ogretmenler i Iiakkmda hazirlnaip 11 - IV -1935 tarih ve 6/1923 
sayili tezkere ile Yiiksek Meclise arzedil.cn 2/27J2 sayili kanun layihasma eklenmek iizere Mauri 1' 
vekilligince hazirlanan vc Icra Yckilleri ileyctmce. 19 - III - 1936 da Yiiksek Mcclise arzi kararlas-
tirdan iki maddei kanuniyc Ja.yiha.si ilisigi kadiocetvellerile birlikte sunulmustur. 

Yukanda yazui kanun layihasma cklcncrek miizakeresine yiiksek miisaadelerini dilerim. 
Basvekil 
/ . tnonil 

Kultur bakanligina bagli Ertik okullan ogrcinicrilerine aid kanun layihasma eklcnecek madddrr 

Madde — 1452 sayili kannna bagli Imlunar numarali gizclgenin Kultur bakanligi sanat okul
lan kadrolari kaldinlmistir. 

Madde — Bu kanuna bagli A isaretli eetvlde gosterilcn kadrolardan B isaretli cetvelde de-
rece ve sayilan gosterilenlcr 1936 biitccsine bagh «L» cetvelinin Kultur bakanligi kismina almirus-
tir. 

19 - III - 1936 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mai. Y. 

1. Inonii $. Saracoglu Km Ozalp S. Kay a S. Saracoglu F. Agrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. G. I. V. Zr. V. 

S. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar Dr. R. Saydam liana Tarhan Muhlis Erhmen 

Maarif enciimeni mazbatasj 

T. B. M.M. 
Maarif (iicuvtrni 7-1 \' - 1936 

Karar No. 14 
Ems No. 1/272 

Yiiksek Baskaiil iga 

lOrtik okullan ogretmenleri hakkinda Kiiltiir terfileri ve eezalandinlmalan hakkiiida kaimn-
bakanligmca hazirhmip 11.-YI-193;"> tarih ve lar ve usullcr nievcud olniasma ragmen Ertik 
6/923 ve 24 marl 1936 tarih ve 6/907 sayilar okullan ogretmenleri hakkinda bu hususiarda ka-
ile Basbakanhklaii Yiiksek Kamutaya sunulan ka- nuni hiikiimlerm ohnamasi bir noksan olarak 
nun Ifiyihalan ilgileri doiayisile birlikte ve Kill- goxe garpmakta idi. 
tiir ve Finans bakanlarmm huzurlarile Komis- Bu noksanin giderilrnesi ergisile hazirlanmis 
yonumuzda incelendi. olan kanun projeleri esas bakmiindan Komis-

Orta ve ilk okul. ogretmenlerinin tayinlori, yonumuzca uygun goriilmus ve maddelerin niii-
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zakeresine gecibnistir. bbyledir. ]?> noil vo 1.4 nei'i maddeler, ogret-

Birinei niaddode, liirlii ertik okullarma no menlerin kadrolarda tuoveud tahsisalbu-mi vak-

vasit'larda ogretmen. atanaeagi i»,oslefilmistir. t inde alabilnielerini sa&lama.k iizere kanuiia ek-

B u maddenin bbloklerinde yazili vo ertik okul lenmis buluinnaktadir. 

bgretmenlerino kaynak olaeak okullardan bazi- (1A oolvoli her yrl biilee kamimi ilo tanzim vo 

lari heniiz mevoud olniamakla bomber, ihtiyae tayin edilmokte (41>i;• sMi(1;m hu kanuna yalniz 

bun lann da. kumlniasini zorlayaoagina irbre ertik nkullarinm voni azami kadrosunun konul-

bunlarni da maddodo birakiiniasnida zamr !>•<">- mast kfii'i "brulmiisi iir. 

rulmeniistir. Ksasen bgretmonlor ioin her bb- Kanunda yapilan di£;er de&isikliklor tuiiza-

lekte bir kae kaynak ^bslorilmis oldu&undan koro sirasnida boliivn ve Kiiltiir bakanli.ginea da 

hani>isi mevoud iso otida.ii istil'ade odilece£'i ta- yerindo <>:b!'u!<'ii liizum iizerine >aprimis( ir. 

biidir. Yiiksok Kamulaym tasvibine simuldw. 

Projotiin 4 iicii maddesinin biritioi bblo&'i Maaril' V.n. ivs. 

ilo birinoi tnaddotiin bit'likto lalbikinda giieluk KrzuiTim 

eokileeegi «>•("!z dtiiiiic a lmarak bu bblok kaldn'il- A'uJ'i Kaxstt 

mis vo ot'lik oktilhifinm hususiyoti "•bzet ilniok Aza 

sartile yoniden bit* maddo yazilarak 2 noi mad- Ankara 

do olara.k t.oklil' olunntustur. .4/,7/ (li'imlW;: 

D o r s y i b basi eyhildiir. Biiliin okullat'in <">£•- Aza 

retmen kadrolari eylul ayi basmda bolli olur. Konya 

Bu sebeplodir ki yoni <i{j;retnien maaslan ilo lor- !7r*s<tni Srr!,-i I ihuj 

I'iU'fi oylul basindan hesaplanarak buleovo ko~ Aza 

nulur. Kjftik okullai'i ioin koyl'iyel bbylo ol- lTri'a 

dugu <>-ibi biittin otia lalisil muosseseleri ioin do h'< [<•( !'!</< it 

Maliye enclimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 

Maliye Enciime.ni 7 - V - tlhlti 

Bu M. M. 

I'rfa 

//. Plum 

Aza 

Antalya 

T. lUislufi 

Aza 

Oi-du 

A.C. Yon lint 

l<\ 

*S 

A 

K; 

Ko 

Katib 

Trabzon 

Aza 

< iifcsun 

T. Omit/ 

Aza 

Urdu 

'dim tiirr 

za 

irs 

priili) 

Karar No. 64 

Ems No. 1/272 

Yiiksok Jioisliy 

E r t i k okullai'i b^rettnenleri hakk inda Maarif Enciimeninnz bilhassa alelyelerde ealisjiiu 

vekaletinee hazirbmtp Basvekalolin 11 - VI - UK>f) sykillori ilo hot- lial'la ioin (igrolmonJoro vordii-i-

ta r ih ve 6/1928 sayrb iozkorosilo Buylik Ahndiso lecek ders sayda r i iizei-iude eheramiyotle ditr-

simultip Maarif onoiimoniuoe ^brulduktot'i sonra miistur. Aneak kani iudaki azami m i k t a r l a n u pek 

eiiciimenimize verilen kanuu layiliasi iMaaril" zaruri liallordo ta.lbik. odilooogi vo okullarda vo 

vekaletinden ^bndofilon momur bulundugu haldo rinili l>ii- (jaltstna kurabibuok ioin b^roltnonlerb 

tetkik ve nmzakore olundu. nin i'azla yiiklii olmayaoaut ii'ade odilmis oldu-

Er t ik okul lan ugrotmenleriiun kidom, torL'i, gundan onoiimoniniiz butiu inazbatasmda ifsarotlo 

tayin ve tecziyelori hakkinda osasli Jiukumlori tkiiin vo layiliayi iVIaai'i]' onoiimoninin ladilloi-i 

ihtiva eden bir k a n u n tedvin indeki zarure te voohilo aytuMi kalml otnristir. 

eneumenirniz de istirak etmig, Krtik okul lan- Yiiksok lloisligo simului'. 

n m ogrotici biror is miiossososi o lmalan itibarilo i\lal. 1-Cn. Us. N. M. M. Kfi. 

bun la rm ogretraeiiler'min. do ayia vo hustisi liii- Malatya, isparl;a Uattkirr 

kiindere tfd)i obnasi zarur i gbriiliniis.tiir. M. Nedivi Ztibci Kumal ('mi! Mtislu Onstn/ 
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Aza 

Diyarbekir 
JIuriye Oniz 

A/a 
Izmir 

K. Pursuit 

Aza A/a A/a Aza 
Giimiisane Bursa .Istanbul Hr/nrum 
S. (hiderst i' Dr. Galib Kahraman Y. Ynzici P. Dcmirhan 

Biitge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge encumeni 
Mazbata No. 156 

Ems No. 1/272 

1-VJ - 1936 

Yuksek Reisi ige 

Ertik okullari ogretmenleri hakkinda ohm 
Basvekaletin 11 - VI -1935 tarih ve 64 sayili tez-
keresile Yiiksek Meclise Simulan kanun layihasi, 
Maarif ve Maliye enciiraenlerinin mazbatalarile 
birlikte enciimenimize verilmis olmakla Maarif 
vekili Saffet Arikan liazir oldugu lialde okundu 
ve konusuldu: 

Ertik okullan ogretmenlerinin layin, tei'l'i 
ve teeziyelerine taalluk eden muamelelerin de 
kanuni esaslara baglanmasi diisiineesile hazirlan-
digi anlasilan bu layiha hakkinda gerek Tliiku-
met esbabi mucibesinde ve gerek maarif ve Ma
liye enciimenlerinin mazbatalarmda izali oilman 
miitalealar yerinde goriilmiis ve Maarif enoiimciii 
tarafmdan hazirlanan kanun layihasi oldugu 

gibi kabul edilmistir. 
Umumi heyetin tasvibine konmak iizere YiU; 

sek Reislige sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

,1/. Seref Ozkan Milk err cm Unsul Sim Day 
Katip 

Balikesir Ooruni 
E. Adakan M. Cantekin 

Izmir Mardin 
K. Inane R. Erlen 

Mus Ordu 
S. Ataman If. Yalman 

Istanbul 
F. Oymen 

Qorum 
E. S. Akgbl 

Mus 
§. Qiloglu 

Sivas 
Remzi Qiner 



HtoOlMETtN T E K l i P l 

Killtur ~bakanligina haf/h Ertik okidlari 
ogretmenleri hakkinda kaiiun laslagi, 

MADDE 1 — Ertik okullarma atanacak 6g-
retmenlerin asagida yazili sart lan ta^imalan la-
zrmdrr. 

a) Orta tecim okullarile tecim liselerinde er
t ik dersleri ogretmenligine atanmak igin yiiksek 
derecede bir tecim okulasi diplomasmi almis ol-
mak. 

b) Kiz enstitiilerinde ertik derseleri ogret-
meni ohnak igin bu ertik derslerini uzmanlarmi 
yetistiren yiiksek bir okuidan veya kiz ertik 
ogretmen okulasi uzug smifmdan veya yabanci 
memleketlerde bu derecede veya daha iistiin sa-
yilan bir derecede ogrenim veren bir okuladan 
diploma almis olmak, 

c) Kiz enstitiilerinde atelye ogretmenlikleri
ne atanmak igin kiz ertik ogretmen okulu uzug 
smifrndan veya yabanci memleketlerde bu dere
cede veya daha iistun sayilan bir derecede ogre
nim veren bir okuidan diploma almis olmak, 

d )Erkek ertik okullarmda ertik dersleri 6g-
retmeni olmak igin yiiksek derecede bir teknik 
okulasmdan veya teknikumdan veya dendesi bir 
okuidan diploma almis olmak, 

e) Erkek ertik okulalarmda atelye ogret
menligine atanmak igin bir erkek ertik okulasini 
bitirdikten sonra bir teknikum veya bu derecede 
sayilan bir ertik okulasmdan veya erkek ertik 
ogretmen okulasmdan diploma almis olmak, 

f) Yapi ustasi veya terzilik ve kurkgiiliik 
okulalarmda veya bu gibi ertik okulalarmda ertik 
veya atelye ogretmenliklerine atanmak igin 
yapi ustasi veya terzilik ve kurkgiiiuk okulala-
rmdan veya bu gibi okulalarda gosterilen ders-
lerin uzmanlarmi yetistiren bir okuidan dip
loma almi$ olmak, 

MADDE 2 — Ertik okulalarmda genel kiil-
tiir dersleri ogretmenliklerine atanmak igin 
439 sayili kanunla orta ogretim ogretmenleri 
igin kabul edilmis olan §artlari tasmiak lazim-
dir. 

MADDE 3 — Ertik okulalan ogretmenleri-

( S. Say 

MAA UYF ENCttMEN IN IN DEOISTIUt$ 1 

Kulliir bakanliyina bayii Ertik okidlari ogret
menleri hakkinda kanun Ldyihast 

MADED 1 — Ertik okullarma atanacak og-
retmenlerin asagida yazili sart lan tasimalan 
lazmidir; 

A) Orta tecim okullarile tecim liselerinde 
ertik dersleri ogretmenligine atanmak igin yiik
sek derecede bir tecim okulu diplomasmi almi,^ 
olmak, 

B) Kiz enstitiilerinde ertik dersleri ogret-
meni olmak igin bu ertik derslerinin uzman
larmi yetistiren yiiksek bir okuidan veya kiz 
ertik ogretmen okulu ihtisas smifmdan veya 
yabanci memleketlerde bu derecede veya daha 
iistiin sayilan bir derecede ogrenim veren bir 
okuidan diploma almis olmak, 

C) Kiz enstitiilerinde atolye ogretmenlikle 
rine atanmak igin kiz ertik ogretmen okulu ih
tisas sinifinda veya yabanci memleketlerde bu 
derecede veya daha iistiin sayilan bir derecede 
ogrenim veren bir okuidan diploma almis ol
mak, 

D) Erkek sanat okullarmda ertik dersleri 
ogretmeni olmak igin yiiksek derecede bir tek
nik okulundan veya teknikumdan veya o dere-
cedeki bir okuidan diploma almis olmak, 

E) Erkek sanat okullarmda atolye ogret
menligine atanmak igin bir erkek sanat okulu-
nu bitirdikten sonra bir teknikum veya bu de-
recede sayilan bir ertik okulundan veya erkek 
ertik ogretmen okulundan diploma almis olmak, 

F) Yapi ustasi veya terzilik ve kurkciiluk 
okullarmda veya bu gibi ertik okullarmda 
ertik veya atolye ogretmenliklerine atanmak 
igin yapi ustasi veya terzilik ve kiirkciiluk o-
kullarmdan veya bu gibi okullarda gosterilen 
derslerin uzmanlarmi yetistiren bir okuidan 
diploma almis, olmak. 

MADDE 2 — Birinci maddedeki sart lan ha-
iz olanlar iki yil igin stajiyer olarak almir. 
Isbu staj miiddeti icinde vekaletge tesbit edile-

I cek usuller dairesinde ehliyeti goriilenler esale-
| ten atanir ve stajiyerlikte gegen zarnan kidem 

ve tekaiitliigiiiide fill hizmetten sayilir. Ehli-
yet gostermeyenlerin vazifelerine nihayet ve-
rilir. 

MADDE 3 — Ertik okullarmda genel kultiir 
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nin, ogrenim derecelerine gore, girecekleri aylik 
dereceleri isyar ayliklarmm birlestirilmesi ve 
dengestirilmesi icin olan 1452 sayili kanunla ar-
dalalarma ve sbzii gecen kanunu degistiren bas-
ka kanunlarm ilgili hiikumlerine gore saptanrr. 

MADDE 4 — Bu kanunun brinci maddesinde 
yazih sartlari tasryanlardan ertiksel kapasite-
leri bir denecten gegirilmege muhtac, gbrii-
lenlerle ders saatlerinin azligmdan otiirii tek 
basiua ve aylikli bir ogretmen kullanilma-
sma luzum gbrulmeyen bgretmenliklere baslan-
gic ayligmm tutarmi gecmemek sartile kese-
nekle de ogretmen atanabilir. 

MADDE 5 — Bu kanunun birinci maddesin
de yazili sartlari tasryan ertik dersleri ve atel-
ye ogretmenleri bulunmazsa, baska genel ders-
ler bgretmenlikleri ve keseneklerine gecrnek 
icin edinek hak olmamak iizere Kultiir Bakan-
ligmca kadrodaki keseneklerle ogretmen atana
bilir. 

MADDE 6 — Ertik okulalan ogretmenleri, 
bgretmenlikteki kidemlerine gore, alacaklan 
ayliklara veya biitce ile kabul edilen ogretmen -
lik keseneklerine karsi: 

a) Ertik dersleri ogretmenlerile genel ders-
ler ogretmenleri liseye dendes derececle bulunan 
smiflarda en cok on bes saat ders ve iki saat 
belletim, 

b) Ertik dersleri ogretmenlerile genel ders-
ler ogretmenleri orta derecede bulunan smif
larda en cok 18 saat ders ve 4 saat belletim 

•alacaklardir. 
c) Atelye ogretmenleri haftada 28 saate ka-

dar atelye dersi alacaklardir. 

MADDE 7 — Altinci maddenin a ve b bole-
kelerine gore ders ve belletim saatlerini dol
duran ogretmenler bukmduklari okulalarda veya ! 
ayni sehirde baska bir ertik okulasi veya kur-
sunda uzuglarina gore Bakanlikca kendilerine 
ulama ders verilirse en cok alti saate kadar ders I 
almak zorundadirlar, [ 

Bu ulama dersleri, iizerine almak istemeyen ! 
ogretmenler asil odevinden de cekilmis sayilirlar ; 

Bu yolda ulama ders almis olan ogretmen- j 
lerle i§yarlara haftada gbsterecekleri her ders ! 
saati igin ayda 4 liradan sekiz liraya kadar ke- ! 
senek verilir. | 

i 

I 

( S. Sayisi 

dersleri' ogretmenliklerine atanmak igin orta 
bgretirn ogretmenligi sartlarrni tasimak lazrm-
drr. 

MADDE 4 — Ertik okullan ogretmenleri-
nin, ogrenim derecelerine gore, girecekleri ay
lik dreceleri maaslarm tevhit ve teadulune da-
ir olan 1452 sayili kanunla eklemelerine ve sbzii 
gocen kanunu degistiren baska kanunlarm 
ilgili hiikumlerine gore tesbit olunur. 

MADDE 5 — Ders saatlerinin azligmdan do-
layi tek basma ve aylikli bir ogretmen kul-
lanilmasma liizum goriilmeyen bgretmenliklere 
baslangig ayligmm tutarmi gegmemek sartile 
iicretle de ogretmen atanabilir. 

MADDE 6 — Ertik okullan ogretmenleri 
bgretmenlikteki kidemlerine gore alacaklan ay
liklara veya biitge ile kabul edilen bgretmen-
lik ueretlerine karsi: 

A) Ertik dersleri ogretmenlerile genel ders-
ler ogretmenleri lise derecesinde bulunan smif
larda ders olarak en 50k haftada on bes ve bel
letim olarak ta iki saat, 

B) Ertik dersleri ogretmenlerile genel ders-
ler ogretmenleri orta derecede bulunan smiflar
da ders olarak en gok haftada 18 ve belletim 
oalrak dbrt saat alrrlar. 

C) Atblye ogretmenleri haftada 28 saate ka
dar atblye dersi alrrlar. 

MADDE 7 — Altmci madenin (A) ve (B) 
bblekelerine gore ders ve belletim saatlerini 
dolduran ogretmenler bukmduklari okullarda 
veya ayni sehirde baska bir ertik okulu veya 
kursunda ihtisaslarma gore Bakanlikca kendi
lerine ilave ders verilirse en cok alti saat ka
dar ders almak yiikiimiindedirler. Bu yolda 
ilave ders almis olan bgretmenlerle isyarlara 
haftada gbsterecekleri her ders saati igin ayda 
4 liradan 8 liraya kadar ucret verilir. 

Altmci maddenin (C) bblegine gore ders 
saatlerini dolduran atelye ogretmenleri de bu
kmduklari okullarda veya ayni §ehirde ba§ka 
bir ertik okulu veya kursunda ihtisaslarma g'6-

: 221 ) 



MADDE 8 — Haftada 28 saate kadar ders 
gosterecek olan atelye ogretmenlerine, yedinci 
maddeye gore, ulama olarak verilecek her artik 
ders saati igin ayda uc liradan alti liraya ka
dar kesenek ve 28 saat atelye dersinden bas,ka 
resim ve teknoloji gibi ertiksel ve teorik ders 
verilen atelye seflerine de ayda ayrica yirmi 
liradan kirk liraya kadar ulama kesenek verilir. 

MADDE 9 — Bu kanunda yazili s,artlan ta-
s,ryip ta ertik okulalannda kesenekle kullani-
lan ogretmenlerin gec,ecekleri aylik dereceleri 
ogrenim durumlanna ve bu kanunun iicuncu 
maddesi hiikmune gore ertik okulalan bgret-
menligine ilk girislerinde alacaklan dereceden 
baslayarak gecen kidem siirelerine gore sapta-
nir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazili sart lan 
ta^rmadiklan halde bu kanunun kabuliinden 
once ertik okulalannda ogretmenlige girerek bu 
giin kesenekle odev gormekte bulunmus olan 
ertik dersleri ogretmenleri ile atelye bgretmen-
lerinden bu kanuna gore ayliga gegmek istc-
yenler en az orta okula dorecesinde ogrenim 
gormu§ olmalan ve Kiiltiir bakanligmca acila-
cak ertik okulalan ogretmenligi smaclarmda 
kazanmalan sartile bu kanunun birinci madde-
sinde gosterilen azay ogrenim sartlanni tasi-
yan ogretmenlerin haklarmi kazanirlar. 

MADDE 11 — 489, 789,1702,1880 ve 2517 nu
marali kanunlarm bu kanuna ve 1452 numarali 
kanun ile ardala ve degi^kelerine ayn§ik olma-
yan biitiin hiikiimleri ertik okulalan ogretmen
leri hakkmda da saptamr. 

re Bakanlikca kendilerine Have ders veya ek-
zersiz me§guliyeti verilirse en cok 16 saate ka
dar ders almak veya ekzersiz yapmak yiikumiin-
dedirler. Bu suretle ilave odev almis, olan atel
ye ogretmenlerine haftada gbsterecekleri her 
ders saati icin ayda iic, liradan 6 liraya kadar 
ve ekzersiz yapmak igin de 2 lira ucret verilir, 

Bu ilave bdevleri almaktan gekinen ogret-
menler asil odevlerinden de cekilmi§ sayilirlar. 

MADDE 8 — Atelye s.eflerine ogretmenlik 
aylik veya iicretinden ve ders saatileri dismda 
okulda bulunacaklan 16 saat iqm yedinci mad
deye gore alacaklan ucretten bas,ka ayda 10 
liradan 20 liraya kadar seflik iicreti verilir. 

MADDE 9 — Bu kanunda yazili sartlan 
tasiyip ta ertik okullarinda iicretle calis,an 
ogretmenlerin gececekleri aylik dereceleri, og
renim durumlanna ve bu kanunun 4 ncii mad
desi hukumlerine gore ertik okullari ogretmen
lige ilk girislerinde alacaklan dereceden bas
layarak gecen kidem muddetlerine gore tayin 
olunur. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazili sart lan 
tasimadiklan halde, bundan once ertik okulla-
rma ogretmen olarak iicretle atanmis olan er
tik dersleri ogretmenlerile atolye ogretmenleri 
en az orta okul derecesinde ogrenim gbrmus 
olmalan ve Kiiltiir bakanligmca acilacak er
tik okullari ogretmenligi smavlarmi kazanma
l an sartile birinci maddeye gore aylikli ogret
menlige atanrrlar. 

MADDE 11 — Ertik dersleri ile atolye og-
retmenlikleri igin bu kanunun birinci madde-
sinde yazili sart lan tasryan bgretmenler bu-
lunmazsa, Kiiltiir bakanligi isbu ertik ve atol
ye ogretmenliklerine kadrodaki iicretlerle og
retmen atayabilir. §u kadar ki bu gibiler son-
radan aylikli bir vazifeye gegmek isterlerse er
tik ve atolye ogretmeni olarak aldiklan iic-
retler kendileri igin edinilmis bir hak teskil 
etmez. 

( S. Suyisi : 221 ) 
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MADDE 12 — Bu kanunun hiikmii 1 agus-
tos 1935 tarihinden ba§lar. 

MADDE 13 — Bu kanunun hiikumlerini 
Finans ve Kiiltiir bakanlan yiiriitiir. 

10 - VI -1935 
B$. Vs Ad. V. M. M. V, 
1. tnonii §. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. Mai. V. 

$. Kay a Dr. T. R. Aras F. Agralx 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Arikun A. Qetinkaya C. Bayar 
S.I.M.V. G.I.V. Zr.V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

MADDE 12 — 1452 sayili kanuna bagli bu-
lunan 2 sayilr gizelgenin Kiiltiir bakanligi sanat 
okullari kadrolan kaldirilmis, ve yerine bu ka
nuna bagli «A» cetveli konmu§tur. 

MADED 13 — Orta ogretim okullarile er-
tik okullari ogretmenlerinin terfi muameleleri 
her yil agustos 15 e kadar bitirilir ve her 6g 
retmenin girdigi derecenin kidemi agustosun 
30 ncu Zafer bayrami giiniinden ba§lar. 

Her yil terfi eden ogretmenlerin yd, ay ve 
giin hesabile kidem cetvelleri resmi gazete ile 
ilan olunur. 

MADDE 14 — 1702 sayili kanunun 6 nci 
maddesi lagvedilmi§tir, 

MADDE 15 — 439, 789, 1702, 1880 ve 2517 
sayili kanunlarm ve 1452 sayili kanunla bunun 
ekleme ve degi^kelerinin bu kanuna aykiri ol-
mayan hukiimleri ertik okullari ogretmenleri 
hakkmda da tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE — 12 nci maddeye 
bagli (A) isaretli cetvelde yazili memuriyetler-
den (B) isaretli cetvelde derece ve adedleri 
gosterilenler 1936 mali yili umumi muvazene ka-
nununun 11 nci maddesine bagli (L) vetveline 
eklenmi§tir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hiikmii 1 agus
tos 1936 tarihinden basjar. 

MADDE 17 — Bu kanunun hiikumlerini Fi
nans ve Kiiltiir bakanlan yuriitiir. 

(S3.i«ayisi -221:j ' 
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A - OETVELt 

Bolffe sanat okullan He kiz enstitiUeri ve kiz sanat okullan, 
tecim okullan ve cliger rneslek ve ak§am okullan 

Derece 

9 
11 
12 
14 
17 
14 
12 
14 
17 
12 
14 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

Katib 
» 

» 
» 
» 

Katib, 

ve hesab 
» 
» 
» 
» 

I§in adi 

memuru 
» 
» 

» 
» 

mubayaa meinuru ve mutemed 
Ambar ve deppoy memuru 

» 
» 

» 
» 

Dahiliye §efi 
» » 

Ogretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5> 

» 
» 

Sayi 

1 
1 
4 
4 
7 
1 
2 
3 

10 
1 
1 
2 
3 
7 
9 

17 
31 
55 
99 

128 
108 

494 

Maas 

40 
30 
25 
20 
14 
20 
25 
20 
14 
25 
20 
90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

( S. Sayisi . 22 i ) 
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B OETVELI 

Bolge sanat okullari He kiz enstituleri ve kiz sanat okullari, 
tecvm oktdlan ve diger nieslek ve aksam okullari 

.Derece 

U 
12 
14 
17 
12 
14 
17 
12 
14 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

l§in adi 

Katib ve hesab memuru 
» » » 
» » » 
» » » 

Ajnbar ve deppoy niemuru 
» » » 
» » » 

Dahiliye §efi 
Ogretmen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayi 

1 
4 
2 
7 
1 
3 
8 
1 
2 
2 
6 
7 

15 
19 
30 
55 
75 
82 

320 

Maas 

30 
25 
20 
14 
25 
20 
14 
25 
90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
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Askeri ve mulk? tekaiid kanununun 2 nci maddesinin I nci 
fikrasinin degi§tirilmesi hakkinda kanun layihasi ve Mill? 

Mudafaa encumeni mazbatasi (1/556) 

T.O. 
Bafmk&l$i* 18 -Y - 1936 

Kararlar miidftrlufiik 
Sm>' 6/1607 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1683 sayih kanumm. 2 nci niadedsinin 1 nci fnkrasmr tadilen Milli Miidafa.a vekilligince hazirla-
nan ve Icra Vekilleri Heyetince 15 - V - 1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun 
layihasi esbalbi mucibesile toirlikte sunulmustur. 

Basvekil 
* /. tndnii 

Esbabi mucibe 

Harbiye mefctebinde subay gikanlarm tekaudeistihkak muddetleri Harbiyeye diihul tarihinden 
baslayacagi 1683 sayih kanunun 2 nci maddesinin 1 nci fikrasinda yazihdir. 

Gerek umumi harpte ve gerekse istiklal harbinde Harbiye mektebine mukabil talimgahlar -tests 
edilerek binleree subay yetistirilmis ve sulhun akdinden sonra bu subaylar alti yedi devrede Hat' 
biy© mektebine sevkedilerek tahsilleri ikmaJ. ettirilmistir . 

Bunlarm tekaiide istihkak muddetlerinin nereden baslayacagi hakkinda kanunda hiikura. olmadi-
gindan Harbiye mektebine mukabil agilan talimgahlara diihu] tarihinden baslamasi muvafik goriil-
miistur. 

Bundan baska 332 senesinde tstanbnlda tesis edilmis ve iic. devre talebe yetistirdikten sonra lag-
vedilmis olan Harita ahzii tersim mektebi Harbiye mektebine tekabiil edecek derecede olmamasi ve 
riistiye mezunlarmi kabul etmesi sebebile isbu mektepten yarsubay cikarilanlarm tekaiide istih
kak raiiddetlerinin yarsubayhga nasbedildikleri tarihten baslamasi muvafik goriilerek isbu kanun 
f&yihasi tanzijn eclilmiftir. 



Milli Mudafaa enciimeni mazbatasi 

T, B. M. M, 
Milli Mudafaa enciimeni 

Karar No. 35 
Esas No. 1/556 

28- V - WW 

Yiiksek baskanliga 

1683 sayili kanunun 2 nci maddesinin birinc' 
fikrasmi tadilen Milli Mudafaa vekilliginee ha-
zirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinee 15 - V - 193 > 
tarihinden Yiiksek Meclise arzi kararlastinhm 
kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte gond"-
rildigine dair olup enciimenimize havale edilen 
Basvekaletin tezkeresi Milli Mudafaa vekfdetin-
den gonderilen memuru ile okundu ve gorusiil-
du: 

Bagli mucip sebeplerde dahi bildirildigi vee-
hile genel savasta ve Tstiklal savasmda svibny 
noksanimn ikmali iein Istanbul ve Ankara dn 
agilan talimgahlarda bir talim devresini bitirip 
subay namzedi olarak ordu kadrosuna ahnan v<>' 
harp devann miiddetmoe terfi eden v.e sulhun ak 

tile agilan harp okulunda tahsillen yaptmlip dip 
loma verilen subaylarla 1332 senesinde aedaM 
harita ahzii tersim mektebinden <;ikan subaylarin 
tekautlerinin yapildigrnda hizmet baslangienun 
tayini hakkmdaki teklifi yerinde goren en'eiini • 
nimiz kanun layihasmi aynen kabul etmistir. 

Umumi lleyetin tasvip nazai'ma arzedihnek.'i.i 
zere Yiiksek Baskanliga srmulur,, 

M. M. En. Reisi M. M. 
H. Gbkberk K. Fcviiktekin 

Balrkesir 
Hacim Ke.zer 

• Koeaeli 
N. Bazatik-

Balikesir 
(1. Esencr 

Samsun 
R. Barkin 

Pr 

Kalip 
S. Korak 

1stan bid 
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HOKfTMETtN TEKTitFt 

16HH sayili kanunun ikinci maddesinin hirinn. 
fikra.nni dvijistiren kanun layihasi 

MADDE 1 — 1683 sayili kanunun ikinci 
maddesinin birinci fikrasi asagrda yazildigi gibi 
degistirilmistir: 

Kara ve deniz harbiye mekteplerinden cikau-
lar i§in bu mekteplere diihul tarihinden, 

Harb senelermde harbiye mektebine bilfiil 
dahil olmayarak agilan talimgahlardan yetisen 
subaylar talimgahlara diihul tarihinden, harita 
ahzii tersim mektebinden yetisenler yarsubayhgu 
nasiplari tarihinden. 

Ml hid MITDAFAA FAT(<ttMKNtiSrtN DKfifKTt-
RtSt 

t('h\i sai/ih Lull tin un 2 an maddi siiiin. hirhwi ftk~ 
rasnui hir fd,r<i cldcntnisi liakhiinja kanun la

yihasi 

MADDE 1 — 1683 sayrii kanunun 2 nci mad
desinin 1 nci fikrasma asagrda yazildigi gibi bir 
fikra eklenmistir: 

Ikinci madde : Tekaiide istihkak inuddeti 
asagidaki frkralarda gosterilen tarihten 
baslar: 

1 Kara ve deniz harbiye mekteplerinden 
Qikanlar i^in bu mekteplere diihul tarihinden, 

Harb senelermde Harbiye mektebine bilfiil 
dahil olmayarak" apilan talimgahlardan yetisen 
subaylar talimgahlara. diihul tarihlerinden, 

Harita ahzii tersim mektebinden yetisenler 
yarsubayliga nasiplari tarihinden, 
ahzii tersim mektebinden yetisenler yarsubay
liga nasiplari tarihinden, 

2 - Askeri tibbiye mektebinden gikan hekim-
lerin sehadetname almazdan dort sene ewelk ; 

tarihten, 

3 - Askeri eczacilarla baytarlarm §ehadetna-
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MADDE 2 — Bu kanun ne^ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hukumlerini icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

15 - V - 1936 
B$ V. 

/. tnonu 
Da. V. 

$. Karm 
Mf. V. 

8. Ankan 
S. 1 M. V 

Ad. V. 
S. Saracoglu 

Ha. V. V. 
£. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 
0. t V. 

Dr. R. Say dam, R. Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Ma. V. 
F. Agrah 
Ik. V. 

0. Bayar 
Zr. V. 
M. Erhmen 

me almazdan tiger sene evvelki tarihten, 
4 - Krtadan yahut mulga sanayi mektebinden 

yetismis olan zabitlenn (1455 numarali kanunla 
askeri memur unvani almis olan mensubin ve 
memurini askeriye dahildir) duhul tarihlerinden, 

5 - Ewelce mevcut ikinci srnif ihtiyat zabit-
lerile sonradan yetistirilen ihtiyat zabitlerinin 
(Askerlik haricinde gegirdikleri zaman nazari 
itibare almmamak iizere) askerlik hizmetine ilk 
girdikleri tarihten, 

6 - Ewelce Harbiye mektebi muadili olarak 
deniz talebesi unvanile gikmis bulunanlar iein 
deniz talebeligine terfi eyledikleri tarihten, 

7 - Ewlce Qarkgi ameliyat mektebinden §ik-
mis olanlari bu mektebin birinci sakirdan smi-
fma gegtikleri tarihten, 

8 -Mulki ve askeri memurlarm raaasa geg-
tikleri tarihten. 

Zabitlerin gerek kendi hesabma ve gerek 
Hiikitmet namma olarak ecnebi memleketlerde 
staj veya tahsilde gecirdikleri miiddet bilfiil 
hizmetten sayrirr. 

Mulki memurlarm yalniz staj miiddeti filf 
hizmet hesabma katilrr. 

Krtadan ve yahut mulgu sanayi mektebinden 
yetismis olan zabitlerle mulki ve askeri memur
larm yirmi yasma vusulden ewel gegen hiz-
metleri tekaud miiddetine mahsup edilmez. 

MADDE 2 
bul edilmistir. 

Hiikumetin teklifi aynen ka-

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmistir. 

«<•» 
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