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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek Kütahya 

mebusluklarına intihap edilen Rasim ve Memet Beyle
rin intihap mazbataları kabul olunduktan sonra bazı 
muhalif gazetelerin neşriyatı hakkındaki istizah takri
rinin müzakeresine geçildi ve bir müddet müzakere
den sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile açılarak istizaha bir 

müddet daha devam olundu ve neticede Hükümete be
yanı itimat edilerek ruznameye geçilmesi ve istizaha 
ait müzakeratm aynen bütün yevmî gazetelerde neşre
dilmesi hakkında takrir kabul edilerek pazartesi günü 
toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

A. Kâzını Busen Eşref II. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — İkamet mukavelesi aktedilmemiş olan devlet

lerle iki seneyi tecavüz etmemek şartile ikamet mukave
lesi akti hakkında kanun lâyihası (Hariciye Encüme
nine) 

2 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç Hükümeti ara
sında münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain muahede-
namesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası (İktisat ve 
Hariciye Encümenlerine) 

Teklifler 
3 — Cebelibereket Mebusu Naci Paşanın, Esbak Ka

dıköy Belediye Müdürü Kemal Beye emlâk ve arazi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi (Maliye ve Bütçe Encü
menlerine) 

Mazbatalar 
4 — Resmî devair ve müessesat ile Devlete ait idare 

ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müesses-
elrde bulundurulabilecek vesaiti nakliye hakkındaki ka
nuna müzeyyel 1/130 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

BIRINCI CKLSK 
Açılma saati : 14,10 

Reis — Re/et Bey 
Kâtipler : Avni B. ( YOZGAT ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — 1/116 numaralı mektep pansiyonları kanu

nu lâyihası re Maarif ve Iîütce Encümenleri maz
bataları fil 

Reis — Mektep pansiyonları hakkındaki ka
nun lâyihasının ikinci müzakeresine başlıyoruz 
efendim. 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları kanunu 

MADDE 1 — Leylî lise, muallim mektepleri ve 
orta mektepler le yüksek ve meslekî mektepler kad
rolarında ki müre t t ep adet ten fazla, olarak alına
cak ücretli leylî talebe için bu mekteplere mülhak 
olarak pansiyonlar tesis olunur. Bu pansiyonların 
idare usulleri bir nizamname ile tayin olunur. 

fi] Bit inci müzakeresi 17 inci inikat tadı ir. 

Leylî teşkilâtı olnııyau neharî mekteplerde dahi 
Maarif Vekâlet inin müsaadesi 1 e pansiyon açılabi
lir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Btmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Pansiyon talebesinden al ınacak 
ücre t pansiyonu bulunduğu yerdeki ücretli leylî 
inekte]) ücretinin aynıdır . Leylî mektep yoksa pan
siyon ücretini mahallî vi lâyat encümeninin ve bele
diyenin nıütaleasını a larak Maarif Vekâleti tayin 
eder. 

Pansiyon ücretleri üzerinden hiç bir suret le ten
zilât yapılamaz. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Külliyeli
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Pansiyonun idaresi mek tep mü-
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dürüne mevdudur. 

Leylî mekteplerle ayni bina dahilinde tesis 
olunan pansiyonlar da mektepte vazifeten gece 
hizmetlerile mükellef olan muallimlerden gayri bu 
hizmetlerle tavzif edilecek muallimlere vazifedar 
olanlara kıyasen pansiyon varidatından ayrıca üc
ret verilir. Mektebin diğer muvazzaf memurlarına 
pansiyon işleri dolayısile ücret, verilemez. Leylî 
mektep binalarının haricinde veya neharî mektep
lere mülhak olarak tesis edilen pansiyonlarda mek
tebin muallimlerinden veya hariçten istihdam 
edilecek memurlara leylî mekteplerdeki nisbetler 
dahilinde pansiyon varidatından ücret verilir. 

Pansiyonlarda vazife gören müdür, muallim 
ve memurlar meccanen yemek yerler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Pansiyon açılacak mahallerde 
bina ihtiyacı olduğu ve millî emlâkten münasip 
bina bulunduğu takdirde Maliye Vekâletinin mu-
vafakatile bu bina pansiyon için bedelsiz olarak 
tahsis edilebilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Pansiyon talebesinden alınacak 
ücret leylî mektepler talebesinden alındığı gibi 
taksitle alınır. Ancak son taksit iki müsavi kısma 
ayrılarak birinci kısım mart, ikinci kısım haziran 
iptidasından tahakkuk ettirilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Pansiyonlarda alınacak ücret 
ve mekülât bedelleri varidct bütçesinde açılacak 
pansiyonlar varidatı faslına irat ve pansiyonların 
tesisat, idare ve iaşe masrafları ile kullanılacak 
memur ve müstahdemlerin ücretleri Maarif Vekâ
leti bütçesinde açılacak pansiyonlar masrafı fas
lına masraf kaydolunur. 

Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Pansiyonların merbut bulundu
ğu mekteplerin muallimlerile neharî talebesi tabelâ 
mucibince nüfus başına isabet edecek ücreti ver
mek şartile pansiyon tabelâsına dahil olarak ye
mek yiyebilirler. 

Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Prevantoryumlara da, bu kanun 
ahkâmı dairesinde açılacak pansiyonlarda ibate ve 
iaşe ve tedavi edilmek üzere, ücretle talebe ve mual
lim kabul alunabilir. Ücret miktarı Maarif Vekâle
ti tarafından tesbit olunur. 

Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — 1023 numaralı kanun hükmü 
mülgadır. 

Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler.... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

2 — Davar ve elılî hayvanlar vergisi hakkında 
]/r>9 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Bu kanun lâyihasının ikinci müzake
resine başlıyoruz. 

Hayvanlar vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 
BÎRİNOÎ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti hu

dudu dahilinde bulunan bilûmum davarlar, deve
ler, sığır ve mandalar, at, iğdiş, kısrak, katır, e-
şek ve domuzlar bu kanun mucibince vergiye tabi
dirler 

Bu kanun mucibince mükellefiyet, her sene sa
yını müddetinin hulul ile terettüp eder ve taksit 
müddetlerinin hitamından sonra hiç bir hayvan 
hakkında mektum muamelesi tatbik olunamaz. 

Malî sene girdikten sonra ecnebi memleketler
den Türkiye dahiline ithal edilen hayvanlardan o 
sene için vergi alınmaz. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çanak
kale) — Efendim; geçen müzakerede de arzetmiş-
tim; birinci maddenin ikinci fıkrasının ikinci satı
rının başındaki (sayım) kelimesi (kayit) olacak
tır. 

Reis — Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Mükerrem B. ( İsparta ) — Efendim; rıızna-
menin birinci maddesindeki mektep pansiyonları 
kanunu lâyihasının tayini esami ile reye vaz'ı lâ
zımdır. (Jünkü bütçeye taallûku vardır. 

Reis — Öyle bir şey yoktur. 
Mükerrem B. ( İsparta ) — Vardır efendim, 

bütçeye irat masraf kay dolu nııyor. 
Reis — Tahsisat veriliyor mu? 
Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Hayır. 
Reis — O halde tayini esamiye lüzum yoktur. 

Muafiyetler 
ÎKÎNCt MADDE — Aşağıda yazılı hayvanlar 

vergiden muaftırlar: 

[1] Birinci müzakeresi 19 uncu inikat zaptın-
dadır. , . 
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A) Her malî seneye tekaddüm eden nisan ayı

nın iptidasında henüz bir yaşını ikmal etmemiş bu
lunan davarlar; 

B) Her malî seneseye tekaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz iki yaşım ikmal etmemiş sı
ğır ve manda ve develer; 

C) Her malî seneye tekaddüm eden nisan ayı
nın iptidasında henüz üç yaşını ikmal etmemiş at, 
idiş, kısrak, katır ve eşekler; 

D) Eylül ayının on altıncı günü henüz altı ay
lık olmıyan domuzlar; 

E) Hükümetçe tayin edilecek şerait altında 
memleket dahil ve haricinden tedarik edilip damız
lık oldukları resmî vesikalarla teyit olunan aygır, 
bıığa, teke, koç ve eşekler; 

F) Nakliyatta kullanılmaları itibarile kazanç 
vergisi kanunu mucibince vergiye tabi olan bilû
mum hayvanlar; 

G) Ordu ve jandarmaya ait hayvanlarla kanu
nen rükûp hakkına malik olan zabita.11 ve efradın 
binek hayvanları; z 

H) Hususî kanunları mucibince vergiden muaf 
tutulmuş bulunan hayvanlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hayvanlar vergisini hay
van sahipleri verir. Hayvan kimin elinde bulunur
sa sahibi hükmündedir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Verginin matrahı 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi hayvan başına 

alınır. Hayvanların nevi ve adedi her sene hay
van sahiplerinin beyanlarına müsteniden şehir ve 
kasabalarda mahalle ve köylerde köy ihtiyar mec
lisleri tarafından kayit ve tesbit olunur. Hayvan
lar beşinci maddede yazılı kayit müddeti içinde han
gi mahalle veya köyde bulunursa o mahalle veya 
köyde kaydedilir. 

Geçiei hayvanların kaydi, kayit ve yoklama 
müddetleri zarfında ilk tesadüf edildikleri mahalde 
yapılır. Bu hayvanların vergileri taksite tabi tut-
maksızm tahsil veya k a t i teminata rapotolunur. 

Her sene nisan iptidasından on beş gün evvel va
liler, kaymakamlar, nahiye müdürleri, köy ihti
yar meclislerine kayit zamanının yaklaştığını hay
vanların kayit ve tesbiti için matbu defter ve il
mühaberleri almamış iseler gelip almalarını ve ka
yit ve tesbit muamelesini usulü dairesinde ve mun
tazam surette zamanı geçmeden yapmalarını ve o-
kur yazarları bulunmıyan köy meclislerine civar 
köylerden okur yazar kimselerin yardımlarını te
min zımnında ittihaz edecekleri tedbirleri tahriren 
ve şifahen bildirmek vazifesile mükelleftir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun mucibince ver

gi alınacak hayvanlardan domuzdan maada hay
vanlar için, her malî seneye tekaddüm eden nisa
nın birinci gününden itibaren on beş gün içinde sa
hiplerinin beyanları zabıt ve kaydedilir. Domuzlar 
için kayit müddeti her sene eylül iptidasından iti
baren on beş gündür. 

Hayvan sahipleri bu müddetler içinde hayvanla
rın bulunduğu mahallin köy veya mahalle ihtiyar 
meclislerine müracaatla nevi ve adedini, erkek ve
ya dişi olduklarını beyan ederek ihtiyar meclis
leri nezdinde açılmış olan matbu kayit defterlerine 
kayit ve zaptettirmeğe ve defteri imza eylemeğe ve 
yazı bilmediği takdirde mühürlemeğe ve kaydettir
diği hayvanların adet ve nevilerini gösterir muh
tar ve ihtiyar meclislerinin resmî ve zatî mühür 
ve imzalarile tasdikli kayit ilmühaberi almağa mec
burdur. Bu ilmühaberler hayvan sahipleri tara
fında yoklama zamanında alâkadar memurlara ib
raz olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ALTINCI MADDE —Kayit müddeti içinde ka
zanç vergisine tabi bulunan hayvanlarla ikinci 
maddenin (E) fıkrasında zikri geçen damızlık 
hayvanları, sahipleri kayit defterlerine yazdırma
ğa mecburdur. Bu nevi hayvanlar kaydettirildiği 
sırada kazanç vergisine tabi olanlar için ruhsat ve 
unvan tezkerelerile tediye makbuzları ve damızlık
lar için buna ait resmî vesaik gösterilerek deftere 
işaret ettirilir ve kendilerine verilecek ilmühaber
lerde de bu cihetler derçedilir. Hudutlarda hattı 
fasılın öbür tarafında raiy hakkını haiz olan şahıs
lar da, kayit müddeti içinde hudut haricinde bu
lunan hayvanların nevi ve adetlerini mübeyyin 
bir beyannameyi mensup oldukları mahalle veya 
köy ihtiyar meclisine tevdi edilmek üzere kaza 
varidat idarelerine vermeğe mecburdurlar. Bu be
yannameler hayvanların kaydına esas ittihaz olu
nur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

YEDÎNCÎ MADDE — İhtiyar meclisleri kayit. 
müddeti hitam bulduktan sonra beşinci maddede 
yazılı defterin bir suretini alıkoyarak mükellefle
rin imzasını havi olan aslını, hem resmî mühür, 
hem de zatî imzalarile tasdikli olarak müddetin 
hitam bulduğu günü takip eden günden itibaren 
- resmî tatil günleri hariç olmak üzere - azamî bir 
hafta zarfında köy veya mahallenin birinci dere
cede merbut bulunduğu en büyük mülkiye memu
runa makbuz mukabilinde vermeğe mecburdur. 

Mülkiye memurları bu defterleri vürutların-
dan itibaren nihayet kırk sekiz saat zarfında ke-
zalik makbuz mukabilinde mal memuruna tevdi 
ederler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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Yoklama 

SEKÎZÎNCÎ MADDE — Kayit defterlerinin mal 
dairelerine tevdii için yedinci maddede tayin edi
len müddetin hitamını takip eden günden mayısın 
on beşinci günü akşamına kadar devam etmek üze
re domuzdan maada bilûmum hayvanların 
yoklaması yapılır. Domuzların yoklaması ey
lülün on altıncı gününden otuzuna kadar olan 
müddet zarfında icra olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Yoklama memurla
rı yoklama mmtakalan dahilindeki hayvanların bu
lundukları mahaller ile ahır, mandıra gibi yerleri 
yoklıyarak defterde yazılı miktarlara ve sahiple
rinin ellerindeki kayit ilmühaberleri muhteviyatı
na mutabakatını tetkik ve tesbit ettikten sonra ka
yit ilmühaberlerini alarak mukabilinde sahiplerine 
yoklama ilmühaberi verirler. 

Kazanç vergisine tabi tutuldukları yazılı hay
vanlara ait unvan vo ruhsat tezkerelerile tediye 
makbuzlarının ve ikinci maddenin (E) fıkrasında 
yazılı damızlık hayvanlara ait resmî vesikaların 
yoklamada kayit defterile mutabakati tetkik olunur. 

Seyyar nakliyecilerden yoklama esnasında hazır 
bulunmıyanların unvan ve ruhsat tezkerelerile 
tediye makbuzları avdetlerinde görülür. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Yoklamada kayit harici 
zuhur eden hayvanlar için sahiplerinin isim ve şöh
ret ve ikamet mahallerini ve hayvanların cins, nevi 
ve adetlerini ve bulundukları mahalleri ve kayit ha
rici bulunduklarının sureti subutunu mübeyyin 
yoklamayı yapan tarafından mahallinde bir zabıt 
varakası tanzim edilerek sahiplerine, bunlar hazır 
değilse çobanlarına veya adamlarına imza ettirilir, j 
Bunların imzadan imtinaları halinde, imtina keyfi
yeti zabıt varakasına şerh verilerek hayvanların 
bulunduğu mahalle veya köyün muhtar veya ihti
yar meclisi âzasından en az iki zata tasdik ettirilir. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

ON BÎRÎNCÎ MADDE — Yoklama memurları, 
memur oldukları mıntakanın yoklama muamelesini 
muayyen müddet içinde bitirmeğe ve bu müddetin 
hitamından itibaren azamî üç gün zarfında yokla
ma netayicini mübeyyin defter ve vesaiki taraf lam
dan tasdikli olarak varidat dairelerine tevdi etmeğe 
mecburdurlar. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Hayvanların nakli 
ON ÎKÎNCÎ MADDE — Kayit müddeti içinde ver
giye tabi hayvanlarını bir daha dönmemek üzere 
bulundukları köyden diğer bir köye nakletmek is-
tiyenler, hayvanlarını bulundukları köyün kayit | 

i defterine kaydettirip kayit ilmühaberi almağa ve 
bu ilmühabere hayvanlarını nakledeceklerini işaret 
ettirmeğe mecbur oldukları gibi hayvanları götür
dükleri köyün ihtiyar meclisine müracaatla kayit 
ilmühaberlerini göstermeğe ve vize ettirmeğe de 
mecburdurlar. 

Yoklama müddeti içinde hayvanlarını bulundu
ğu göyden diğer köye götürecekler dahi yoklama 
memuruna müracaatla hayvanlarının yoklamasını 
icra ve kayit ilmühaberlerini yoklama ilmühaber-
lerile tebdil ettirmeğe mecburdurlar. 

Yoklama muamelesini gidecekleri zamana ka
dar yaptırmıyan hayvan sahipleri bulundukları 
köyün ihtiyar meclisine müracaat ederler ve bir 
vesika alırlar. 

Bu vesika ile ellerindeki kayit ilmühaberlerini 
gittikleri köyün ihtiyar meclisine gösterirler ve vize 
ettirirler ve keyfiyeti o köyün yoklama memuruna 
bildirmesini ihtiyar meclisinden isterler. Yoklama 
müddeti içinde damrzlık hayvanlarını bu suretle 
nakledenler damızlık vesikalarını yanlarında bulun
durmak mecburiyetindedirler. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kayit, yoklama ve 
taksit müddetleri içinde hayvanların, bulundukları 
kaza haricine, tezkeresiz nakil ve şevki memnudur. 

Kayit müddeti içinde hayvanlarının hepsini ve
ya bir kısmını bulundukları kaza haricine çıkarmak 
istiyenler bizzat veya ihtiyar âzasından biri vası-
tasile kayit ilmühaberlerini mensup oldukları ka
za varidat idaresine göstermeğe ve nakledecekleri 
hayvanlar için nakil veya ifraz tezkeresi almağa 
mecburdurlar. 

Köylerdeki hayvanların hudut geçidindeki müş
terek meralarına gidip gelmeleri bu hükme tabi de
ğildir. 

Yoklama müddeti esnasında hayvanlarının hep
sini veya bir kısmını mukayyet bulundukları kaza 
hududu haricine çıkarmak istiyenler dahi yoklama 
memuruna müracaat ederler ve ellerindeki kayit 
ilmühaberlerini yoklama ilmühaberleri ile tebdil 
ettirirler. Yoklama ilmühaberlerini ya bizzat veya 
ihtiyar meclisi âzasından biri vasıtasile tabi bulun
dukları kaza varidat idaresine gösterirler ve ala
cakları nakil veya ifraz tezkeresi ile hayvanlarım 
naklederler. 

Bu suretle kayit, yoklama veya taksit müddet
leri içinde hayvanlarını mukayyet bulundukları 
kaza hududu haricine çıkarmak istiyenler borçla
rını tamamile vermeğe veya bir banka mektubu 
göstermeğe veyahut bulundukları mahallin ihtiyar 
meclisleri tarafından, bu meclislerin kendi malî 
mesuliyetleri altında, kefaleti tasdik edilen bir zati 
kefil göstermeğe mecburdurlar. Binek hayvanı sa
hipleri de hayvanlarının kayit ve yoklama ilmüha
berlerini beraberlerinde bulundurmağa mecburdur
lar. 

Kaza haricindeki yaylaklarına çıkarılacak hay-
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vanlar için sahiplerine vergilerini, yaylaklarının 
bulunduğu kaza mal sandığına tediye etmek üzere 
yayla tezkeresi verilir. Bu takdirde hayvan sahip
leri, aldıkları tezkereleri yaylanın bulunduğu kaza 
varidat idaresine müracaatla vize ettirmeğe mecbur
durlar. Yayla tezkeresi veren kaza varidat idaresi 
de tezkeresi verilen hayvanların nevi ve adedini 
ve sahibinin ismile tezkerenin tarih ve numarasını 
göstererek yaylağın bulunduğu mahal mal dairesine 
tahriren malûmat verir. 

Kazanç vergisine tabi hayvanların kaza haricine 
nakillerinde kayit veya yoklama ilmühaberleri be
raber bulunmak sai'tile, kazanç vergileri için almış 
oldukları unvan ve ruhsat tezkereleri nakil ve ifraz 
tezkeresi yerine geçer. 

Malî sene girdikten sonra, taksit müddetleri 
içinde ecnebi memleketlerden Türkiyeye ithal edi
len hayvanların nakji için sahipleri, bu hayvanla
rın ithal edildikleri gümrük idaresinin bu
lunduğu kaza varidat idaresine müracaat ede
rek gümrük resminin verildiğini bildiren mak
buzu gösterirler ve hayvanları nakledecekleri 
yerleri bildirerek buna mahsus nakil veya ifraz 
tezkeresi alırlar. 

Kayit zamanında memleket hudut hatlarının 
öbür tarafında bulunupta sahiplerinin beyanlarına 
göre kayitleri yapılmış olan hayvanların yoklama 
zamanında Türkiyeye avdetlerinde sahipleri güm
rük memuruna müracaat ederek hayvanlarını say
dırmağa ve hayvanların cins ve adedini göstermek 
üzere bu memurdan alacakları vesikayı mensup 
bulundukları kaza varidat idaresine göstermeğe 
mecburdurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Ve i -ginin mik i arı 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi hayvan 

başına aşağıda hizalarında yazılı miktarlarda alı
nır. 

1 haziran 1931 malî senesinde tatbik olunacak 
miktar 

Nevi 
Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, iğdic, katır 
Eşek 
Uomuz 

Kuruş 
60' 
40 

200 
150 
100 
125 
50 

350 
1 haziran 1932 tarihinden itibaren alınacak 

miktar 
Nevi Kuruş 

Koyun ve kıl keçi 50 
Tiftik 40 
üeve 200 
Manda 150 
Sığır 90 

Nevi Kursu 
At, kısrak, iğdic, katır 125 
Eşek ^ 50 
Domuz 300 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Efendini; müsaade buyurursanız ilk fıkrayı 
muvakkat maddeler içerisinde bulunduralım. Çün
kü; fıkra yalnız bu sene için tatbik olunacaktır. 
Sonra ikinci cetvelde geçen hafta da burada ar-
zettiğinı gibi «1932 tarihinden itibaren alınacak 
miktar» denmesine lüzum yoktur. Asıl resim bu
dur. 

Reis — Efendim ; Vekil Beyefendi birinci fık
ranın muvakkat maddeler meyanına alınmasını 
teklif ed'ıyoriarf Muvafık sesleri). Teklifi vakii ka
bul edenler . . . Etmiycnler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim 14 üncü maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmivenler . . . Kaimi edil
miştir. 

Verginin takakkuku 
ON BEŞİNCİ MADDE — Hayvanların Vergi

leri kayitli bulundukları kaza varidat idarelerince 
tahakkuk ettirilir. Kayit defterlerinde kayitli hay
vanların vergileri hu defterlerin ve yoklamada 
kayit harici zuhur eden hayvanların vergileri de 
yoklama defterinin varidat idarelerine tevdiini 
müteakip on dördüncü maddede yazılı vergi mik
tarlarına göre hesap ve icap ediyorsa ceza zamları 
da ilâve edilerek tarh ve ihbarname ile mükellef
lere tebliğ olunur. Varidat tahakkuk memurları 
bu tebliğleri vergilerin teallûk ettiği malî seneden 
evvel gelen mayıs ayının yirmi beşinci günü akşa
mına kadar ikmale mecbur ve teahhnrden mesul
dürler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kaimi 
edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Nakil ve ifraz tezke
resi almaksızın bulundukları kaza haricine çıkarı
lan hayvanların ceza zamlarile birlikte vergileri, 
bu suretle nakledildiği tebeyyün eden kaza varidat 
idaresince tarh ve sahiplerine tebliğ ve tahsil olu
nur. Bu gibi hayvanların kayit zamanında bulun
duğu kazada tarhedilmiş vergileri varsa terkin 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir . 

İtiraz 
ON YEDİNCİ MADDE — Hayvan sahipleri, 

ihbarnamelerin tebliğinden itibaren, resmî tatil 
günleri hariç olmak üzere, on beş gün içinde tar-
holunan vergilere ve ceza zamlarına, belediye ve zi
raat odası reislerinin, ziraat odası bulunmıyan yer
lerde belediye reisi ile belediye âzasından iki zatın 
dahi iştiraki]e içtima edecek olan mahallî idare 
heyeti nezdinde itiraz edebilirler. Bu itirazlar hu
lul eden vergi taksitlerinin tahsilini tehir edemez. 

Bu suretle teşekkül edecek meclislerce verilen 
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kararlar, alâkadarlar ve varidat idareleri tarafın
dan merkezdeki temyiz komisyonu nezdinde, tebliğ 
tarihinden itibaren, resmî tatil günleri hariç olmak 
üzere, bir ay zarfında temyiz edilebilir. Temyiz 
kararlan kat'idir. 

Nihaî karar neticesinde fazla alındığı tahakkuk 
eden vergi miktarı iade veya mahsup olunur. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Tahsil 
ON SEKİZİNCİ MADDE — On üçüncü mad

dede yazılı ahval müstesna olmak üzere, bu kanun 
mucibince alınacak vergiler ile ceza zamları aşa
ğıda yazılı müddetler ve iki müsavi taksitte tahsil 
olunur: 

Birinci taksit müddeti: 
Davarlar ve develer için Haziran 
Sığır ve mandalarla, at, idiş, kısrak, katır ve 

eşekler için Eylül 
Domuzlar için Teşrinievvel 

Aylarının ilk haftasıdır. 
ikinci taksit, mezkûr ayları takip eden ayların 

birinci haftasıdır. 
Müddetleri içinde tediye edilmiyen vergi tak

sitleri, tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olu
nur. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Cezalar ve ikramiyeler 
ON DOKUZUNCU MADDE — Yoklama müd

deti içinde kaydettirilmeyip yoklamada meydana 
çıkarılan hayvanlar üç misil vergiye tabi tutulur. 

Yoklama müddetinden temmuz onuna kadar ge
çecek müddet içinde kayit harici kaldıkları anlaşı
lan hayvanlar mektum addolunarak beş misil vergi
ye tabi tutulur. 

Kayit müddeti içinde bulundukları köye kay
dettirilerek ilmühaberini almaksızın diğer köye na
kil ve kaydedilen hayvanların vergilerine yüzde on, 
yoklama müddeti içinde yoklama ilmühaberi ve ih
tiyar meclislerinin vesikası olmaksızın bulunduk
ları köyden diğer köye nakledilenlerin vergilerine 
yüzde yirmi, kayit ve yoklama müddetleri içinde 
nakliye veya ifraz tezkeresi almaksızın bulundukla
rı kaza haricine çıkarılan hayvanların , bu
lundukları yerlerde bu müddetler içinde 
kayit ve yoklaması yapılmış ve vergileri 
verilmiş olduğu sahiplerinin göstereceği ka
yit ve yoklama ilmühaberi ve tahsilat mak
buzu ile anlaşılırsa (tezkeresiz nakil dolayısile ) 
vergilerine yüzde yirmi, bu suretle kaydi ve yok
laması icra edilipte vergileri tediye edilmeksizin 
veya teminata bağlanmaksızın tezkeresiz nakledilen 
hayvanların vergilerine yüzde elli zammolunur. 

Nakledilen hayvanların tamamı veya bir kısmı 
nevi ve adet itibarile nakil ve ifraz tezkerelerinde-
ki miktardan fazla zuhur ederse fazlası mektum sa
yılır. I 

I Yoklamaya başlanmadan evvel kendine ait hay
vanların köy defterine yanlış kaydedildiğini ihbar 
maksadile müracaat edenlerin eksik yazdmış hay
vanlarından ceza alınmaz. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

YİRMİNCİ MADDE — Nakliyede kullanılma
ları dolayısile sahipleri kazanç vergisi]e mükellef 
tutulan hayvanlardan kayit müddeti içinde kayit 
defterine kaydedilmemiş olanlardan, nevilerine gö
re bu kanun mucibince tayin edilecek vergi mik
tarının yüzde yirmisi cezaen tahsil olunur. 

Deftere kaydedilmiyen veya nakil veyahut ifraz 
tezkeresi olmaksızın bulunduğu kaza haricini nak
ledilen ikinci maddenin (E) fıkrasında zikri geçen 
damızlık hayvanlardan nevilerine göre bu kanun 
mucibince tarhedileeek vergi miktarının yarısı ce
zaen tahsil olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YlRMl BlRÎNCl MADDE — Köy ve mahalle 
muhtar ve ihtiyar meclisleri azasına köy veya 
mahallelerinin kayit defterlerine kayitli hayvanlara 
göre tahakkuk eden vergi miktarının yüzde ikisi 
nisbetinde ve yoklama işlerinde istihdam edilen 
memurlara tahsisatile beraber bir maaş nisbetinde 
ikramiye verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YlRMl İKİNCİ MADDE — Yukarıda yazılı 
maddelerde tayin olunan vazaifi miadında ifa et-
miyen veya sair suretle vazifesinde ihmal ve te'ra-
hi gösteren veya her hangi şekilde olursa olsun 
vazifelerini sui istimal eden memurlar ile ihtiyar 
heyetleri hakkında seri usulü muhakeme ile kanunî 
takibat yapılır. 

Raif B. ( Trabzon ) — Efendim cezada seri 
usulü muhakeme yoktur. Kaldırılması için bir tak
rir takdim ediyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
22 inci maddenin son fıkrasındaki (seri usulü 

muhakeme ile ) ibaresinin tayyini teklif eyleriz. 
4 - VII - 1931 

Yozgat Trabzon 
A. Iİamdi Raif 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Al-
mıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi bu tadil ile kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

YlRMl ÜÇÜNCÜ MADDE — Davar ve hay
vanları deftere kaydetmeksizin sahiplerine kayit 
ilmühaberi veren muhtar ve ihtiyar meclisi âzasile 
yoklama esnasında bilerek ketme meydan veren ve 
eshabma yolsuz olarak yoklama ilmühaberi verdi
ği sabit olan memurlar hakkında da Türk ceza 
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kanununun ikinci kitabının üçüncü babının dör
düncü faslındaki hükümlere göre takibat icra olu
nur. 

Bu cürümleri irtikâp eden muhtar ve ihtiyar 
meclisleri âzalarının ve memurların1 ikramiye 
istihkakları dahi sakıt olur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
YIRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kazanç ver

gisi I e mükellef bulundukları sahiplerinin göstere
cekleri vesaikle sabit olan hayvanlar ile ikinci mad
denin (E) fıkrasındaki şerait dahilinde damızlığa 
elverişli oldukları alâkadar makamlardan verilmiş 
vesikalarla anlaşılan hayvanlar için tahakkuk 
ettirilen vergiler malî sene girdikten sonra usulü 
dairesinde terkin olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Kabul 
edilmiştir. 

YIRMÎ BEŞİNCİ MADDE — Malî senenin 
hululünden itibaren üç sene içinde tahakkuk etti
ril miyen ve tahakkuk ettiril ipte tahakkuk muame
lesini takip eden beş sene zarfında tahsil olunını-
yan vergiler müruru zamana uğrar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . .Kabul 
edilmiştir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Transit eşyası
nın naklinde istihdam edilen ıran develeri, müte
kabiliyet şartile, kayda ithal edilmez. Dahilî nak
liyatta kullanılan hayvanlar bu hükümlerden isti
fade edemez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Kaimi 
edilmiştir. 

YlRMl YEDİNCİ MADDE — 12 şubat 1340 
tarih ve 410 numaralı ve 30 kânunusani 1926 tarih 
ve 729 numaralı ve 22 haziran 1927 tarih ve 1134 
numaralı kanunlarla 18 mayıs 1929 tarih ve 1454 
numaralı kanunun on ikinci maddesi mülgadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YlRMt SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun 1 
haziran 1931 tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YtRMl DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 
ahkâmını icraya. Adliye, Dahiliye ve Maliye Ve
killeri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Ka
bul edilmiştir. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu kanun
un neşrinden evvel bu vergiye müteallik bilcümle 
muamelâttan dolayı tahakkuk etmiş ve ettirilecek 
olan cezalar bu kanun ahkâmına tevfik edilerek 
tahsil olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Ka
bul edilmiştir. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — 1931 malî 
senesinde alınacak vergi miktarı aşağıdaki cetvel
de yazılmıştır: 

Nevi 
Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, idiş, katır, 
Eşek 
Domuz 

Kuruş 
60 
40 

200 
150 
100 
125 
50 

350 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Heyeti umumiyesi reye konmazdan evvel 
kanunun bazı maddelerinde davar resmi tabirleri 
kalmıştır. Serlevhaya göre bunların «hayvan ver
gisi» şeklinde tashih edilmesi lâzım gelir. 

Reis — Efendim; «davar vergisi» tabirini vak-
tile ittihaz ettiğimiz karara göre tashih ettik. 

Kanunun Heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize koyuyorum. 

3 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128, 
148 ve 154 üncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 1/26 numaralı kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere^ geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyeııler . . . Kabul edilmiştir. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 128, 148 ve 154 üncü maddeleri aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

MUADDEL MADDE 128 —- Yakalanan şahıs 
bırakılmazsa hemen sulh hâkimi huzuruna sevko-
lunur. 

Müddei umumilik veya zabıta tarafından yaka
lanmış ise hâkimin huzuruna derhal çıkarılama-
mak zarureti halinde yakalandığı andan itibaren 
nihayet yirmi dört saat içinde yakalandığı 
yer sulh hâkimi huzuruna sevkedilir. Hâkim 
tarafından da nihayet ertesi gün sorguya çekilir. 

Sulh hâkimi yakalanmayı icap ettirir bir hal 
görmez veya yakalanmayı istilzam etmiş olan se
bepler kalmazsa yakalanan şahsın bırakılmasını 
emreder. Aksi halde vereceği tevkif müzekkeresi 
hakkında 126 inci madde hükmü carî olur. 

Raif B. (Trabzon) — Efendim; 128 inci madde
nin tadili hakkında encümende cereyan eden müza
kere esnasında iki noktai nazar hasıl olmuştur. Bu 
ihtilâf atı meskût bırakmak istemem. Malûm olduğu 
üzere, bu gün mevcut ahkâma göre, zabıta tarafın
dan yakalanan her hangi bir şahıs, derhal hakkm-

[1] 54 numaralı matbua zaptın sununa mer
buttur. 

52 



İ : 2 3 6 -7 -1931 C : 4 

da bir karar verilmek için sulh hâkimi huzuruna 
çıkarılır. Hâkim lüzum görürse tevkif eder, gör
mezse serbest bırakır. Bu gün mevcut olan ahkâm 
budur, bu hükümler şüphe yok ki; hürriyeti şah
siyetlin en kuvvetli teminatıdır. Ahkâmın böyle ol
masına rağmen filiyatta zabıta memurları yaka
ladıkları her şahsı böyle derhal sulh hâkimi huzu
runa çıkaramadılar ve bazen teahhuru icap ettire
cek suretler hasıl oldu. Bu yüzden zabıta memur
ları, siz kanunî vazifenizi yapmadınız diye töh
met altında kaldılar. İşte bu lâzimeyi derpiş eden 
Hükümet, zabıta merkezlerinin sulh hâkimlerinin 
bulunduğu mahallere kadar olan mesafeleri de 
nazarı dikkate alarak böyle derhal sulh hâkimle
rinin huzuruna çıkarılması imkânı bulunmıyan 
zarurî hallerde yakalandığı, andan itibaren niha
yet 24 saat içinde yakalandığı yer sulh hâkimi hu
zuruna sevkolunur şeklinde 128 inci maddenin ta
dilini teklif etti. Yalnız 128 inci maddenin bu şekil
de teklifi hakikaten ihtiyaca uygun bulunuyordu. 
Şu kadar ki ; burada zaruret halinde müddei umu
milik makamı ve yahut zabıta âmirleri veya me
murları tarafından yakalanan şahsın 24 saat içinde 
nihayet sulh hâkimine sevkolunabilmeleri esasında 
bu müddetin mebdei tayin edilmiş, fakat münteha-
sı müphem bırakılmıştır. Mebdei şüphe yok ki, o 
şahsın yakalandığı andır. Fakat münteha niha
yet 24 saat içerisinde sulh hâkimine sevkolunur, 
tabirinden maksadı encümen şu şekilde mütalea 
etti: Orada denildi ki; 24 saat zabıta şu şahsı tu
tacak ve nihayet 24 saat hitamından sonra sulh 
hâkimine gitmek üzere yola çıkaracak gerçi bu ih
tilâf pek bariz değildir. Zira şehirlerde, kasaba
larda 24 saat hitamından evvel ve hatta yakalan
dıktan 5 -10 dakika sonra yakalanan şahıs sulh 
hâkiminin huzuruna getirilebilir. Fakat köylerde 
böyle değildir. Buradaki karakollar hâkimin bu
lunduğu şehir ve kasabalara asgarî 4-5 saat olmak 
üzere muhtelif mesafelerde bulunurlar. 

Yakalanan şahıs karakolda (24) saat tutulabile
cek ve sonra sulh hâkimine gitmek üzere yola çıka
rılacak ve ekseriya olduğu gibi, mütevassrt bir kara
kola teslim edilecek, burada da ihtimal bir gün ka
lacak, nihayet sulh hâkimine gelecek ve sulh hâ
kimi de bunu ancak ferdası gün muhakeme edebi
leceğine göre, maznun dört, beş gün bu suretle iş
gal edilmiş olacak. Halbuki yakalanan bütün şahıs
ların kabahatli olmıyacağı ve içlerinde masum 
olanlar da bulunacağı için bilhesap bu kadar za
man işlerinden, güçlerinden- ahkonacak ve masu
miyeti tebeyyün edecek, adlî bir karar verileme
miş bulunacaktır. Gerçi bu zarurî ahvale münha
sırdır. Fakat tatbikatta bu zaruret daima vardır 
farzedilecek ve yakalanan şahıs yirmi dört saat ka
rakolda alıkonulacaktır. Bendenizce bu madde 
(sevkedilir ) yerine (yirmi dört saat içinde sulh 
hâkiminin huzuruna çıkarılır) denmesi daha mu
vafıktır. Böyle olursa zabıta memurları yakala
dıkları adamı yirmi dört saat zarfında sulh hâ
kiminin karşısına çıkaracaklardır. Bu suretle de

diğim bazı hâdisata meydan kalnııyacaktır. Şüphe 
yok ki; zabıta memurları hakkında vatandaşların 
fazla hürmet ve itimadını temin etmek, yakalanan 
şahıs hakkında süratle adlî bir karar istihsaline 
mütevakkıftır. Bu suretle zabıta memurları da 
vazifelerini tam bir şekilde ifa edecekleri gibi, 
bundan eşhas ta mutmain olacaktır. Bunun için 
bendeniz bu maddedeki ( sevkedilir) yerine (yir-

j mi dört saat zarfında sulh hâkimi huzuruna çıka-
| rılır ) tabirinin konulmasın teklif ediyorum, kat'î 
' karar Heyeti Cel ileni zilidir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Bendenize göre 
j bu yirmi dört saat de kâfi değildir. Çünkü mese-
îâ bir nahiye merkezinde, kânunusaninin on be
şinde bir şahıs yakalandı. Merbut bulunduğu 
kaza merkezi on beş saat, karakolda iki jandarma 
var. Bu jandarmalar hizmete gönderildi. Günler
ce jandarma yok. Şimdi nahiye müdürü veyahut 
karakol kumandanı yakalanan şahsı 24 saatte tes
lim edecek. Bunun kabil olup olmıyacağını anla
mak istiyorum. 

Adliye Encümeni M. M. Salâhattin B. (Kocaeli) 
— Efendim ; 128 inci maddenin aslı, yakalanan şa
hıs şerbet bırakılmazsa hemen yakalandığı mahal 
sul h hâkimi huzuruna sevk ve hâkim tarafından 
da nihayet ertesi günü sorguya çekilir suretinde-
idi. Hükümetin tadil teklifi; bu (hemen) kay di 
mutlak kaldıkça bu kanunun tatbikında zabıta me
murları ile ciheti adliye arasında daima ihtilâflar 
ve bazan zabıta memurlarının haklarında takibat 
yapılmasını icap ettirecek vaziyetler hadîs oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir ve bunun hiç olmazsa 24 
saatlik bir müddetle takyidi, bu ihtilâflar berta
raf edecek bir tedbir olarak teemmül edilmiştir. 

Encümenimiz de bunu ekseriyetle musip gördü. 
Kanundaki kaydın tahakkuk ettirilmemesi, memle
ketimizin ahval ve şeraiti icabındandır. Çünkü 
jandarma karakolları ile sulh hâkimi olan yerler ve 
kaza merkezleri arasındaki mesafenin uzaklığı bu 
kanunun maksadını ifa etmeğe imkân bırakmamak
tadır. Her emri kanunînin ifası şüphesiz ki, imkân 
ile mukayyettir. Böyle muamelâtta bir takım teşev
vüşü icap ettirecek hallerin önüne geçmek için, 
biz teklifi pek muvafık bulduk. Raif Bey arkada
şımız encümen müzakeresinde, esbabı mucibe maz
batamızda da yazıldığı veçhile, bu; sevkolunur hük
münün, hâkim huzuruna çıkarılır suretinde yazıl
masını teklif etti ve bu noktai nazarlarında ısrar 
ettiler. ( Heman ) kaydile eski maddede mevcut 
olan hükmün ifa edilmemesine saik olan zaruretler, 
( hâkim huzuruna çıkarılması) şeklinde de tama
men varittir. 

Eğer zabitanın tuttuğu her hangi bir maznunu 
hâkim huzuruna 24 saat zarfında çıkarmak imkânı 
yoksa, aradaki mesafeyi bu kadar zamanda geçmek 
imkânı bulamazsa, bu kanun icra edilemiyecek bir 
vaziyette kalır ki, bundan dolayı da kimseyi mesul 
ve muaheze etmeğe mahal kalmaz. O itibarla «sevk» 

' tabirini koyduk, kendilerinin burada da bir nebze 
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izah buyurdukları gibi, bu sevk meselesi, yakalanan 
şahsı göndermek ve hazırlamak için yapılacak mua
melenin 24 saat içinde yapılması, bu emri kanunînin 
ifası addolunur. 24 saate beş dakika kalıncaya ka
dar zabıta elinde bulunabilir, deniyor. Fakat bi
zim tertip ettiğimiz fıkrai kanuniye, heman hâkim 
huzuruna çıkarılamaması zarureti halindedir, yoksa 
tavsif buyurdukları gibi, meselâ Istanbulda; polis 
karakoluna beş dakika mesafede olan sulh hâkiminin 
huzuruna çıkmak için başkaca bir zaruret olmazsa, 
maznun bir vatandaşın sorguya çekilmek için, hâ
kim tarafından maznun hakkında tevkif müzekkeresi 
kesilmeksizin, karakolda 10-20 saat bekletilmesi 
her halde vazifeyi suiistimalden başka bir şey de
ğildir. 

Hadise zuhur ettikten sonra bu vaziyetten do
layı maznun şikâyetçi olursa icabına bakılır. Bu 
zararların takdiri kanunun zikr ve tesbit ettiği bir 
keyfiyet değildir. Her hadisenin kendisine göre 
ve vuku bulduğu yerler itibarile, O hadiseyi tet
kikle mükellef olan hâkimlerin bulundukları yer
lerin mesafeleri ve mevsim dolayısile gidip gelme 
vesaiti nazarı itibare alınarak maddenin hükmü
nün ifası lâzımdır. Yoksa bir vatandaşın böyle 
sorgusuz sualsiz, vaziyeti tayin edilmeksizin, şurada, 
burada beş dakika bile hürriyetinin alınmasına el
bette ki Adliye Encümeni de kail olmaz. Bu itibarla 
böyle ( hâkim huzuruna çıkarılır ) tarzında, ka
nunun metnine ilâve edilmesi için gösterdikleri se
bepleri varit görmedik. Binaenaleyh kendileri de 
encümende ekseriyeti kazanmamışlardır. Noktai 
nazarınızın doğru olduğuna kaniiz. 

Sonra zabita memurlun, müddei umumî lmlun-
mıyan yerlerde müddei umuminin haiz olduğu sa
lâhiyeti kamilen haizdirler. Yalnız bir adamın 
yakalanması ile doğrudan doğruya hâkim huzu
runa şevki lâzım gelmez. Zaten daha hukuku amme 
davasına geçilmeden evvel o adamın maznun sı
fat ile bırakılıp bırakılmaması için lâzım gelen sor
gu ve tahkikatı evveliye yapılır. O tahkikat neti
cesinde suçlu denilen kimsenin elde bulundurul
ması, sahverihnemesi icap ediyorsa, o zaman sulh 
hâkiminden tevkif kararı istihsal edilir. Yroksa 
maznun hakkında tevkif kararını ilk tahkikatı 
yapan müstantık, veya lüzumu muhakeme mana
sında olan duruşmaya karar verilirse, mahkeme 
verir. Yoksa sulh hâkiminin, sulh hâkimi sıfat ile 
ciheti cezaiyede bazı yerlerde verilen istisnaî va
ziyetlerden gayri hususatta, asil itibarile salâhi
yeti yoktur. Yalnız bu salâhiyet, maznun sıfatını 
dahi vermek için müddei umuminin hukuku amme 
davası açabilmesi için veya ona niyabeten zabıta 
memurlarının gösterdikleri lüzum üzerine, elde bu
lunan bir şahsın hiç bir vakit tevkif müzekkeresi 
olmaksızın hürriyetini tahdit edemez. Bu itibarla 
konmuş bir maddedir. Bu suretle nazarı itibare 
alınınca; vazedilen 24 saatin, vatandaşların hukuk 
ve hürriyetini muhafazaya kifayeti tezahür eder. 
Binaenaleyh maddenin encümenin teklif ettiği şe
kilde kabulünü rica ederim. 

Zannedersem noktai nazarımızın bu olduğunu 
te bumin musip olduğu mütaleasında bulunduğu
muzu arzettikten sonra, Süleyman Sırrı Beyefen
diye de cevap vermiş oldum. 

Süleyman S u n &. ( Yozgat ) — İmkân mevcut 
olduğu kaydile bendeniz de sualime cevap aldım. 

Raif B. ( Trabzon ) — Bir şey arzedeceğim 
efendim. 

Reis — Efendim; bu madde de Dahiliye Vekâ
letine merbut zabıta memurlarına mühim bir va
zife tahmil ediliyor. Dahiliye Vekili Beyi göremi
yorum. Nizamname mucibince Dahiliye Vekili 
Beyin huzurda müzakereye devam etmek lâzım 
gelir. Müzakeresini, diğer celseye bırakıyoruz. 

•i — Ceza kanununun 160 met maddesinin değiş
tirilmesi hakkında 1/27 numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası fil 

Reis — Efendim, bu lâyiha bu gün tevzi edil
miştir. Miadı müzakeresi henüz gelmemiştir. 
Tensip buyurursanız, esasen bir madde olduğun
dan müzakere edelim. ( Muvafık sesleri ) . 

Bu gün müzakeresini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Türk ceza kanununun 160 inci maddesini 
değiştiren kanun 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun 160 meı 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

157 inci maddede yazılı suçu işliyenler Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarına şovenler hakkında 
takibat yapmak salâhiyeti doğrudan doğruya cum
huriyet müddei umumilerine aittir. 

158 inci maddede yazılı hal ile 159 uncu madde
de yazılı Hükümetin şahsı maneviyesini tahkir ha
linde takibat yapılması Adliye Vekâletinin ve yine 
159 uncu maddede yazılı Büyük Millet Meclisini 
veya Türklüğü tahkir ve tezyif hallerinde takibat 
yapılması Büyük Millet Meclisi Reisi ve bulunma
dığı takdirde reise vekâlet eden zatın ve Türk 
ordu ve donanmasını tahkir ve tezyif halinde ta
kibat yapılması millî müdafaa vekâletinin talep 
veya iznine bağlıdır. 

Reis — Mütalea var mı efendim; maddeyi ka
bul edenler 

Halil B. (izmir) — Müsaade buyurun efendim; 
kanun bir kere ruznamede değildi; derhal ruzna-
meye alındı. Bu kanun bir çok ahkâmı ihtiva edi
yor, ya encümen ve yahut Adliye Y ekili Beyefen
di bu maddenin tadilini icap ettiren sebepler hak
kında lütfen izahat versinler, tenevvür edelim. 
(Doğru sesleri). 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Efen-

fll 53 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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dim; tadil edilen maddenin aslı, yani bu gün meri 
olan madde şudur: 

[Madde 160 — 157 ve 158 inci maddelerde be
yan olunan hallerde takibat icrası, Adliye Vekâle
tinden ve 159 uncu maddede yazılı surette Büyük 
Millet Meclisi Riyasetinden izin verilmesine bağlı
dır. ] 

157 inci madde (bir kimse yukarıki maddede 
yazılı halden başka surette Reisicumhura karşı fi-
İî teetvüzde bulunacak olursa, işbu tecavüzün ka
nunen muayyen olan cezası daha şedit olmadığı 
takdirde, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapse konulur.) diyor. Zikredilen bu gibi ahvalde 
takibat icrası, 160 inci madde ile Adliye Vekâle
tinin iznine veya Adliye Vekâleti tarafından doğ
rudan doğruya dava açılmasına bağlı kılınmıştır. 
Halbuki görüNiyor ki ; bu cürümler sureti umumi-
yede şikâyete bağlı olan cürümlerden değildir. Bu 
teklifle doğrudan doğruya müddei umumî tara
fından takibata bağlı kılınmıştır, izne lüzum yok
tur. yapılan tadil budur. 

Sonra 159 tmcu madde (Büyük Millet Meclisini 
veya Hükümetin şahsı manevisini veya ordu ve 
donanmasını yahut Türklüğü tahkir ve tezyif eden
ler hakkında dâhi bundan evvelki madde ahkâmı 
tatbik olunur. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
söğenler 6 ayı geçmemek üzere hapsolunur ve 30 
liradan 100 liraya kadar ağır cezayi nakdiye mah
kûm olur) diyor. 

Türkiye kanunlarına eöğmek meselesinde taki
bat icrasını filân veya filân dairenin iznine bağla
mak veya şikâyete mütevakkıf tutmak doğru değil
dir. Bunu doğrudan doğruya müddeiumumilerin 
resen takip etmesi lâzımdır. Bu iki ciheti müddei
umumi takip eder. Tadilin ikincisi de budur. 

Sonra gerek 157,158 inci ve gerek 159 uncu 
maddelerin ihtiva ettiği hususatta takibat icrası 
için bu kabil mercilerin izni şart kılınmıştır. 

158,159 uncu maddelerde, Hükümetin şahsî 
maneviyesini tahkir ve tezyif halinde, takibat yap
mak Adliye Vekâletinden ve 159 uncu maddede ya

zılı surette, Büyük Millet Meclisi Riyasetinden izin 
verilmesine' bağlıdır. 

Meri olan madde; Hükümetin şahsı manevisinin 
tahkir ve tezyifi halinde takibatı Büyük Millet Mec
lisi Riyasetinin iznine bırakıyor. Bu; Hükümetin 
iznine bağlı kılınsa daha muvafık olur. Yapılan ta
dil de budur. 

Sonra: Büyük Millet Meclisini tahkirde doğru
dan doğruya Büyük Millet Meclisinin izni lâzım 
olduğu gibi, türklüğü tahkirde de yine Büyük Mil
let Meclisi, türklüğün mümessili olduğu için; onun 
izni bulunması lâzımdır. Eğer Meclisin Reisi bu
lunmazsa bu takdirde Büyük Millet Meclisi Riyase
tine vekâlet edecek zate bu selâhiyet verilir. Ordu 
ve donanmayı tahkir ve tezyif edenler hakkında ta
kibat icrası, Büyük Millet Meclisi Reisinin iznine 
bağlı idi. Adliye Encümeni muhteremi de tadil ede
rek Müdafaai Milliye Vekâletinin izniüe tabi kıl
mıştır. Hükümet te bunu kabul etmiştir. Yapılan 
tadiller bunlardan ibarettir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Maddeyi reye koyuyorum Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efendim. 
Hayvan vergisine ait kanuna verilen reyleri ar-

zedeceğim. Kanunu kabul etmek suretile (193) zat 
reye iştirak etmiş, muamele tamamdır. Kanun (193) 
reyle kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka bir şey kalmamıştır. 
Salı günü saat 15 te toplanmak üzere celseyi ta

til ediyorum. 
Kapanma saati : 15,15 

nikat 
22 
22 
22 

22 
22 

Celse 

2 
2 
2 

2 
2 

Sayfa 

41 
41 
41 

' 42 
42 

Sütun 

1 
1 
2 

2 
2 

Satır 

29 
32 
46 

52 
53 

TASHİHLER 
Yanlış 

Condition 
Millet n 
Ödemekte devam ettik . 
Nihayet geçen sene ithalâ
tımız 225 milyondan 147 
milyona düşmüştür 
Gençler 
bulunan. Efendiler, Buhran 
zananları çok tehli«elidir. 
Birbirlerile 

Doğru 
Contitution 
Minoritenin 
dır. Onun en büyük hiz
meti istiklâlden millî aza
mete giden yolu keşfeyle-
mesidir. 
Gençlerin 
bulunanların - Efendiler, 
buhran zamanlan çok teh
likelidir - birbirlerile 

22 '44 20 arzolunana kadar arzolunacaktır 
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Hayvanlar vergisi kanununa verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmişti 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 193 

Kabul edenler : 193 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmiyenler : 124 
Münhal ler : O 

/ Kabul edenler J 
Adana 

Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B, 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
ür . Nazif i Şerif B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B, 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

I Bayazıt 
Halit B. 
î lisan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
iSalih B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
tisat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

(Naci Pş. 
I Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

I Çarıkın 
I Mustafa Abdülhalik 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
JBekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
N'abi Rıza B. 

I Denizli 
I Dr. Kâzım B. 
İKmiıı Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

I Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
lAlioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
|Kdip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B, 

I İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
IHalil Ethem B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 
I İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
j İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerreri B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Dr. Suat B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

B. 
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Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B, 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
[Kılıcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 

Şevket B, 
Rize 

Akjf B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B 
Ethem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Mcmet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 

[Reve iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rifkı B. 
Hasan Cemil B. 

İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Ali B. ( 1. Â. ) 

Diyarbekir 
Zekâi B ; (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
İKıhç Ali B. 
Reşit B. 

- 5 7 -



Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B; 
Alâettin Gemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Mitat B, 
Salah Cimcoz B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 

İ : 23 Ö-
Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocdeli 
İbrahim Süreyya B. 
.Sırrı B. 

Konya 
[Kemal Zaim B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Recep B. 
Hacı Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
ismet Pş. (B. V.) 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yakup Kadri B. 

- 1 9 3 1 C : 1 
I Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (I . Â. 

Mersin 
Ferit Celâl B; 

Muğla 
Dr. Hüseyin Ayni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
I Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
I Ahmet İhsan B. 
I İsmail B. 
İRecai B. 

Rize 
Esat B. 
I Samsun 
lEmin B. 
JMemet Hacıyunus B. 

I Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 
I Sinop 
Recep Zühtü B, 

Sivas 
Necmettin Sadık 6. 

Şebin Karahiaaf 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B, 

Tekirdağ 
Faik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B, 

Vrfa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B-

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
İRagıp B. 

T. B. M. M, Matbaası 



Sıra Ne 54 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128,148 ve 154 üncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 1/26 numaralı kanun 

lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 26-11 -1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/562 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128, 148 ve 154 üncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Adiliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 25 -11 -1931 tarihli içtimanıda Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasıııı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

128 inci madde esbabı mucibesi 

Ceza usulü muhakemeleri kanununun bir çok maddelerine zabıta makam ve memurları, cumhuri
yet müddei umumilerinin yapabilecekleri işleri onun muavini sıfatile ve emirlerini icraya memur o-
larak yapmak salâhiyetlerini haiz oldukları gibi suçları aramakla ve işin tenviri için lâzım gelen 
acele tedbirleri almakla dahi mükellef bulundukları halde memleketimizin ahval ye şeraitine naza
ran bu gibi hallerde yakaladıkları kimseleri derhal hâkim huzuruna sevkedemiyecek zaruretler 
içinde oldukları anlaşılmasına binaen maddenin bu suretle tadiline lüzum görülmüştür. 

*"* 148 inci madde esbabı mucibesi 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun aslı olan Alman ceza usulü muhakemeleri kanununda mev
cut olmadığı halde memleketimizin usul ve şeraiti icabı olarak bu kanunun 148 inci maddesinin 
son fıkrasile hukuku amme davasını açmak için Cumhuriyet müddei umumilerine emir verebilmek 
hususunda Adliye Vekiline salâhiyet verilmiştir. 

Vilâyet idaresi kanununun 17 inci maddesi hükmünce vilâyetlerde Adliye Vekilinin de mümes
sili olan ve zabıtai maniadan mesul bulunan valilerin icabında Cumhuriyet müddei umumilerinden 
hukuku amme davası ikamesini isteyebilmesi kendisine tanılan mesuliyetin bir icabı olarak görül
müştür. 

Valinin bu mesuliyeti şüphesiz kendi vilâyetine münhasırdır. Cumhuriyet müddei umumiliği es
babı mucibe dermeyanile hukuku amme davası açılmasına mahal olmadığını beyan eder ve valinin tale
bini kabul eylemezse valinin Adliye Vekiline müracaatla vekilden yükrıda zikredilen salâhiyetinin 
kullanmasını istemesi ve vekilin meseleyi tetkik ederek icabına göre hareket eylemesi muvafık gö
rülmüş ve maddeye ona göre arzolunan fıkraların ilâvesi teklif edilmiştir. 

Şu kadar ki iptidaen müddei umumilikçe dava açılmasına mahal görülmeyipte ağrceza mahke
mesi reisine vaki itiraz üzerine verilen ret karan İndinde gerek Adliye Vekilinin ve gerek valinin ayni 
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davanın açılması hakkında emir vermeğe ve talepte bulunmağa salâhiyetleri olmıyacağı da tabiidir. 
(Teşkilâtı Esasiye kanununun 54 üncü maddesinin son fıkrası). 

154 üncü madde, tadilâtının esbabı mucibesi 

154 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında üç noktada bazı tadiller yapılmıştır. 
Bunların birincisi maddenin ilk satırında yazılı (yukarı maddelerde) kelimesindeki 1er edatı

nın kaldırılmasıdır. 
Bu madde 153 üncü maddenin mütemmimidir ve o maddeden başka ve fasıl dahilindeki üç mad

deden hiç biri işbu 154 üncü madde mevzuunu alâkadar edecek bir hükmü ihtiva etmemektedir. Şu 
halde kelimeye sehven girmiş olduğu anlaşılan (1er) edatının kaldırılması madde mevzuunun sıh
hat ve selâmetini teminen lâzımdır. 

İkinci n o k t a : « b ü t ü n zabıta makam ve memurları» diye başlıyan ikinci fıkra ilk cümle
sinin tazamnıün etmekte olduğu ıtlak ve umumiyetin matlup ve maksut dairede takyidi için cüm
leye «Adliyeye müteallik işlerde» ibaresinin ilavesidir. Maddenin birinci fıkrası bu maksadı temin 
etmekle beraber tavzih için bu ilâveye lüzum görülmüştür. 

Üçüncü nokta dahi: Müddei umuminin Adliyeye müteallik işleri zabıta makam ve memurlarına 
vereceği emir şifahî olursa bu emri verdiğinden zabıta emirlerini de yazılı olarak haberdar etme
ğe mecburiyetini tazammun eden bir fıkra ilavesidir ki zabıta meslekinin mafevkle madun arasın
daki idarî irtibat ve vazifevî münasebetlerin icapları noktai nazarından lüzum ve faidesi derkârdır. 

Adliye Encümeni mazbatası 

30 - VI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128, 148, 154 üncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Adliye Vekâleti tarafından hazırlanıp Başvekâletin 28 - II -1931 tarih ve 6/562 numaralı tezkerc-
sile geçen intihap devresinde Meclisi Âliye gönderilen kanun lâyihası bu kere Hükümetin teklifile En
cümenimize tevdi edilmekle Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Adliye Müsteşarı Ferit Beylerin huzurile 
tetkik ve müzakere olundu. 

Adliye Vekâleti tarafından tanzim edilen esbabı mucibe lâyihasının mündericatma göre, ceza' 
muhakemeleri usulü kanununun 128 inci maddesi, bir suçtan dolayı yakalanan şahıs serbest bırakılmazsa 
hemen sulh hâkimi huzuruna sevkolunmasını âmir isede memleketin ahval ve şeraitine göre bazı hal
lerde ve mahallerde gerek müddei umumilikçe ve gerekse kanunim verdiği salâhiyetle zabıtaca ya
kalanan eşhasın derhal hâkim huzuruna şevkleri mümkün olmamak zarureti bulunduğu hallerde 
bu sevk keyfiyetinin yakalandığı andan itibaren (24) saat*içinde yapılabilmesi; lâyihada kabul 
edildiği gibi, 148 inci maddesi de; hukuku amme davasını açmak salâhiyeti C. müddei umumilerine 
ait olmakla beraber Adliye Vekilinin de hukuku amme davasını açmak için C. müddei umumileri
ne emir verebilmeleri salâhiyeti bizim kanunumuzda kabul edilmiş olduğuna göre, vilâyatta Adliye 
Vekilinin de mümessili olan valilerin icabında C. müddei umumilerinden hukuku amme davasını ak
masını isteyebilnıeleri temsil salâsiyetinin mesuliyeti icabı görülerek kendi vilâyeti dahilinde vali
lerin müddei umumilerden bu yolda bif talepte bulunması ve şayet C. müddei umumisi bu talebi es
babı mucibe beyanile kabul etmezse valinin Adliye Vekiline müracaatı ve lüzumuna göre vekâletçe 
yukarıda beyan olunan salâhiyetin istimaline mütedair bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Şukadar ki, M. umumilikçe dava açılmasına mahal görülmeyipte usulü dairesinde itiraz olunarak 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar No. 11 
Esas No. 1/26 
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ağırceza mahkemesi tarafından itirazın reddine karar verilmiş ise Teşkilâtı Esasiye kanununun 54 ün
cü maddesi mucibince mahkeme kararının değiştirilmesi mümkün olmıyacağmdan böyle bir karar 
verilen hadise için valilerin talebi nede Adile Vekilinin salâhiyeti mevzubahs olmıyacağı da keza-
lik esbabı mucibede beyan olunmuştur. 154 üncü maddenin tadili sebebi de: maddenin birinci fık
rasındaki kelime tashihi ile maddede zabıta makam ve memurlarının C. müddei umumiliğinin emir
lerini ifa ile mükellef tutulmaları mutlak olarak zikredilmiş olduğundan bu işlerin Adliyeye müte
allik olduğuna dair bir cümle ilâvesi ve bir de verilecek emirler müstacel hallerde şifahi olursa bu 
emir verildiğinden zabıta âmirlerini de yazılı olarak haberdar etmesine mütedair olup bunun da 
zabıta memurlarını mafevk ve madun arasındaki idarî irtibat ve vazife münasebetleri icabından 
lüzumlu addedildiği anlaşılmıştır. Encümence bu esbabı mucibe ve bunu müeyyit verilen izahat neti
cesine göre, tadilât esas itibarile kabule şayan görülmüştür. 

Tadilât lâyihasının birinci maddesi yazriış itibarile vazih görülmiyerek iki fıkrası yeniden kale
me alınmıştır. Mütebaki maddedeler de aynen kabul edilmiştir. 128 inci maddeye ilâve edilen (24 
saat) kaydının serbest bırakılmıyan şahsın tutulduğu andan itibaren bu müddet içinde hâkim huzu
runa sevkedilmesi tarzında yazılması bu şahısların zabıtaca o müddet alıkonulup 24 saatten evvel 
sevk muamelesi yapılması suretile kanunun hükmü ifa edilmiş olacağı ve bunun da şahsî hürriyeti 
hâkim kararı alınmadan tahdit edilmeğe cevaz verir tarzda, bir hüküm olacağına göre tadil madde
sine ilâve edilecek kaydın «24 saat içinde hâkim huzuruna çıkarılır» tarzında yazılmasını Raif Bey 
teklif etmiş ve yapdan münakaşada zaruret halinde tatbik edilecek olan bu hükmün konmasını icap 
ettiren sebeplere göre 24 saat içinde hâkim huzuruna çıkarılmak imkânsızlığı varit ve muhtemel 
görüldüğünden tatbikatta tahakkuk ettirilmiyecek mahiyette bir hüküm konması muvafık görülmi- • 
yerek teklif kabul edilmemiştir. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında 148 inci maddeyi muaddil ikinci maddeye valilerin C. müddei 
umumilerinden hukuku amme davası açmalarını talep edebilmeleri: evvelce mağdur tarafından 
dava açılması istida ile istenerek müddei umuminin dava açmıya lüzum görmemesi üzerine usulü 
dairesinde ağır ceza mahkemesi reisine itiraz olunarak itirazın reddine karar verilmiş olan hususa-
ta şamil olmıyacağmdan bu cihetin maddeye sarahaten derci Tevfik Fikret Bey tarafından teklif 
edilmiş isede encümenimiz yukarıda yazıldığı üzere hâkim tarafından verilen kararlara karşı hiç bir 
taraftan muamele yapılmıyacağı Teşkilâtı Esasiye kanununun 54 üncü maddesi ahkâmından olduğu
na göre bu bapta başkaca bir tasrihe hacet olmadığı neticesine varılmıştır. 

Valinin talebine karşı C. müddei umumilerinin en kısa zamanda cevap vermelerinin maddede 
beyan olunması hakkında Abdülhak Beyin teklifi de hukuku amme davası açılması istenilen hadise
nin mahiyetine göre müddei umuminin tetkikatmın ve vasıl olacağı knaatinin zaman ile tahdidi 
mümkün olamıyacağı gibi tavsiye mahiyetinde olarak en kısa bir zamanda cevap vermesi kaydına 
da lüzumundan fazla cevabı tehir etmenin vazifesizlik olacağı ve bu da esasen mesuliyeti müstelzim 
bulunacağı cihetle teklif veçhile maddeye bir şey yazılması lüzumlu görülmemiştir. 

Adliyeye müteallik işlerde C. müddei umumilerinin zabıta memurlarına verecekleri şifahî emir 
o yerde bulunan zabıta âmirlerini yazı ile haberdar etmesine dair tadilin üçüncü maddesindeki 
hüküm de «yazı ile» kay dinin kaldırılması hakkındaki Refik Şevket Beyin teklifi de zabıtanın sırf 
adlî vezaif ile mükellef olmayıp idarî zabıtaya müteallik diğer vazifeleri de bulunduğundan maiye
tindeki memurların hareketlerinden gerek meslekî inzibat noktasından ve gerek diğer vazifelerinin 
yüz üstü kalması ihtimalleri itibarile zabıta amirlerinin C. müddei umumilerinin şifahî emirle va
zife verdiği memurlarından yazı ile haberdar edilmeleri lüzumu musip ve muvafık görülerek teklif 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın encümenimizce yapdan tadilâtla k.ıbulü heyeti umumiyeye arzolunur. 

Ad. En. Rs. Namına M. M. Kâtip Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Kayseri 

Salâhattin A. Hamdi A. Hamdi S. Azmi Münir 
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Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Çanakkele Kayseri Konya Antalya Erzincan Balıkesir 
Osman Niyazi Reşit T. Fikret Numan Abdülhak Vasfı 

Âza 
128 inci maddenin tadilinde «24 saat 
zarfında hâkim huzuruna çıkarılır» 

* denilmelidir. Tadile bu noktada muha
lifim 

Trabzon 
Raif 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ceza muhakeyneleri usulü kanununun 128 inci 
ve 148 inci ve 154 üncü maddelerinin bazı yerle

rini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 128 inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
olunmuştur: 

Yakalanan şahıs serbest bırakılmazsa hemen, 
ve müddei umumilik veya zabıta tarafından yaka
lanmış ise hakimin huzuruna hemen çıkarılamamak 
zarureti halinde yakalandığı andan itibaren niha
yet yirmi dört saat zarfında yakalandığı mahal 
sulh hâkimi huzuruna sevkolunur. Hâkim tarafın
dan da nihayet ertesi günü sorguya çekilir. 

Sulh hakimi yakalanmayı icap ettirir bir hal 
görmez veya yakalamayı istilzam etmiş olan sebep
ler kalmazsa yakalanan şahsın bırakılmasını emre
der. aksi halde vereceği tevkif müzekkeresi hak
kında 126 inci madde hükmü cari olur. 

MADDE 2 — Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 148 inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir : 

Hukuku amme davasını açmak vazifesi Cum
huriyet müddei umumisinindir. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 128, 148 ve 154 üncü maddeleri aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

MUADDEL MADDE 128 — Yakalanan şahıs 
bırakılmazsa hemen sulh hâkimi huzuruna sevko
lunur. 

Müddei umumilik veya zabıta tarafından yaka
lanmış ise hâkimin huzuruna derhal çıkarılama
mak zarureti halinde yakalandığı andan itibaren 
nihayet yirmi dört saat içinde yakalandığı yer 
sulh hâkimi huzuruna sevkedilir. Hâkim tarafın
dan da nihayet ertesi günü sorguya çekilir. 

Sulh hâkimi yakalanmayı icabettirir bir hal 
görmez veya yakalanmayı istilzam etmiş olan se
bepler kalmazsa yakalanan şahsın bırakılmasını 
emreder. Aksi halde vereceği tevkif müzekkeresi 
hakkında 126 inci madde hükmü cari olur. 

MUADDEL MADDE 148 — Teklif lâyihasının 
2 inci maddesi aynen. 



Kanunda hilafı yazılı olmıyan hallerde Cum
huriyet müddei umumisi, bir mahkûmiyeti ve adlî 
takibatı istilzam edebilecek* hususatta kâfi emare
ler teşkil edecek vakialar mevcut ise hukuku am
me davasını açmalka mükelleftir. 

Hukuku amme davası açmak için Adliye Vekili 
Cumhuriyet müddei umumisine emir verebilir. 

Vilâyetlerde valiler dahi hukuku amme dava
sı açılmasını kendi vilâyeti dahilindeki Cumhuri
yet müddei umumilerinden talep edebilirler. Cum
huriyet müddei umumisi esbabı mucibe beyanile 
bu talebi kabul etmezse valinin müracaatı üzerine 
Adliye Vekili yukarıdaki fıkrada yazılı salâhiyeti 
kullanmak lâzım gelip gelmiyeceğini takdir eder 
ve icabını yapar. 

MADDE 3 — Ceza muhakemeleri usulü kamı- MUADDEL MADDE 154 — Teklif lâyihasının 
nunun 154 üncü maddesi-aşağıdaki şekilde tadil 3 üncü maddesi aynen. 
olunmuştur: 

Cumhuriyet müddei umumisi yukarıdaki mad
dede yazılı neticelere varmak için bütün memurlar
dan her türlü malûmatı isteyebilir. Gerek doğrudan 
doğruya ve gerek zabıta makam ve memurları vası-
tasile her türlü tahkikatı yapabilir. Ancak şahitleri 
yeminle dinleyemez. 

Bütün zabıta makam ve memurları Cumhuriyet 
müddei umumiliğin adliyeye müteallik işlerde c-
mirlerini ifa ile mükelleftirler. Bu emirler mühim 
ve müstacel hususlarda umum zabıta makam ve 
memurlarına şifahî ve bunlardan gayri hallerde 
zabıta amirlerine yazılı olarak verilir. Şifahî emir 
verildiği hallerde Cumhuriyet müddei umumisi 
müstaceliyetten ve vermiş olduğu emirden zabıta 
amirini de haberdar eder. 

Kanun tarafından kendilerine verilen veya ka
nun dairesinde kendilerinden istenilen Adliyeye 
müteallik vazife veya işlerde suiistimal ve yahut 
ihmal ve terahileri görülen Devlet memurları ile 
Cumhuriyet müddei umumiliğinin şifahî veya ya
zılı talep ve emirlerini yapmakta suiistimal veya 
ihmal ve terahileri görülen zabıta amir ve memur
ları hakkında müddei umumilikçe doğrudan doğ
ruya takibatta bulunulur. 

Ancak zabıta amirleri hakkında hâkimlerin 
vazifelerinden dolayı tabi oldukları muhakeme usu
lü tatbik olunur. 

Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri hakkında 
memurin muhakemat kanunu hükmü caridir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşrinin ertesi günün- MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mil
den itibaren meridir. teberdir. 



MADDE 5 — Bu kanunun icrasına icra Vekil
eri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
ismet 
Da. V. 
Ş. Kaya 
' Mf. V. 
Esat 
S. 1. M. 
Dr. Ref-

V. 
k 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Küstü 

Na. V. 
Hilmi 

25 - 2 -1981 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
îk. V. 

M. Şeref 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Vekilleri Heyeti memurdur. 



Sıra No 5 3 
Ceza kanununun 160 inci maddesinin değiştirilmesi hakkın

da 1/27 numaralı kanun îâyîhası ve Adtiye Encümeni 
mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 28-11-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/608 " ' ' '" 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Cez kanununun 160 inci maddesinin değiştirilrıesi hakkında Adliye Vekâletince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 18 - II -1931 tarihli ihtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Ceza kanununun 160 inci maddesi esbabı mucibesi 

Türk ceza kanununun 160 inci maddesi mucibince Reisicumhura karşı filî tecavüzde bulunmak 
suret ile 157 inci maddede yazılı suçları irtikâp edenlerle muvacehesinde hakarette veya tecavüzka-
rane neşriyatta bulunanlar hakkında amme davası açılabilmesi Adliye Vekâletinden ve 159 uncu 
maddede gösterilen fiiller hakkında da Büyük Millet Meclisi Riyasetinden izin verilmesine bağlı idi. 

Hakaret suçlarında suçlular aleyhinde takibat yapılabilmesini tecavüze duçar olanların şikâyet
lerine bağlı tutan hukuku cezaiye nazariyatından mülhem olan bilûmum ceza kanunları hakaret suç
larından dolayı müddei umumilerin doğrudan d<*ğrııya amme davasını açabilmeleri salâhiyetini tah
dit ederek bu gibi hallerde amme davasının açılmasını müracaat ve şikâyete tabi tutmuştur. 

160 inci maddenin matufu aleyhi olan 157,158 ve 159 uncu maddelerde yazılı olan hallerde taki
bata izin vermeğe salahiyetli makamların bu esasa göre tayin edilmemiş olması yine bu kanunun 
kabul etmiş olduğu umumî esastan ayrılma olduğu gibi tatbikatta lüzumsuz muamelât ve teahhu-
ratı da intaç etmekte olduğu nazarı teemmüle alınarak 160 inci maddenin bazı hükümleri aşağıdaki 
suretlerde tadil edilmiştir: 

Hükümetin şahsî manevisini tahkir ve tezyif edenler hakkında takibata izin vermek ve talep et
mek salâhiyetinin Büyük Millet Meclisi Riyasetinden ziyade Adliye Vekâletine tevdii muvafık gö
rülmüş ve madde bu suretle değiştirilmiştir. 

Ordu ve donanmanın tahkir ve tezyifi halinde de takibat yapılması lâzım gelip gelnıiyeeeğinın 
takdiri salâhiyetinin ordu ve donanmanın mümessillerine tevdii daha muvafık olduğundan umumî hü
kümleri ihtiva eden Türk ceza kanununun 488 inci maddesi mucibince bu hususta takibat yapılması 
için talepte bulunmak salâhiyeti ordu ve donanma-nın mümessillerine terkedilmiştir. 

157 inci maddede yazılı olan Reisicumhura karşı vuku bulan filî tecavüzler doğrudan doğruya 
müddei umumilik tarafından takip edilmesi iktiza eden suçlardan olduğu gibi 159 uncu maddenin 
son fıkrasında yazılı olan Türkiye Cumhuriyetinin kanunlnna şovenler hakkındaki takibatın da su
çun bir heyet veya makam veya hakikî ve hükmî bir şahsa matuf olmamasından dolayı yine ammenin 
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davacısı olan müddei umumilik tarafından doğrudan doğruya yapılması icabcdcr. Bu mülâhazalara 
binaen bu hallerde umumî hükümlere tevfikan amme davasının açılması salâhiyeti cumhuriyet müd
dei umumilerine bırakılmıştır. 

Büyük Millet Meclisile Türklüğü tahkir ve tezyif hallerinde talep ve izinin icabına göre Büyük 
Millet Meclisi Reisi veya Divan Riyaseti tarafından verileceğinin tasrihinde de Büyük Meclisin iç
tima ve tadil zamanları olmasına göre, faide mülâhaza edilmiştir, 

Adliye Encümeni mazbatası 

1 - VII - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Türk ceza kanununun 160 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Adliye Vekâletince hazırla
nıp Başvekâletin 28 - 11 - 193.1. tarih ve 6/608 numaralı tezkeresile geçen intihap devresinde Meclisi 
Âliye gönderdiği kanun lâyihası bu kere Hükümetin teklifi ile Adliye Encümenine tevdi edilmekle 
Adliye Müsteşarı Ferit Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Türk ceza kanununun 157, 158, 159 uncu maddelerinde yazılı olan cürümlerin takibi için B. M. 
Meclisi Riyasetile Adliye Vekâletinin iznine bağlı olduğunu gösteren 160 inci maddesinin takibatta 
bu cürümlerin takibini geciktirmeğe sebep olduğu anlaşıldığından bunların bir kısmı hakkındaki iz
ne bağlı olmak kaydının kaldırılarak doğrudan doğruya takibatın C. müddei umumiliklerine veril
mesi ve diğerleri hakkında da makamların daha vuzuhla tayinine mütedair olan tadil lâyihası esas 
itibarile kabule şayan görülmüştür. Yalnız ordu ve donanmayı tahkir ve tezyif cürmünden dolayı 
kanunun 488 inci maddesi hükmünün cari olması hakkındaki fıkraya bunun Devlet kuvvetleri aleyhin
deki cemimden olması itibarile Millî Müdafaa Vekâletinin salâhiyeti daha muvafık olacağı mülâ
haza ve B. M. M. Riyasetine verilen izin salâhiyeti için de lâyihada gösterilen Divanı Riyaseti kaydı 
kaldırılarak reis veya reisin bulunmadığı zaman reise vekâlet eden zatın bu salâhiyeti haiz olması ten
sip kılınmış ve maddenin diğer kısımları da hükümleri değiştirilmiyerek matuf buludnğu maddeler 
sırasına göre tertip olunmuştur. 

Lâyihanın encümence tanzim edilen şekline göre kabulü heyeti umumiyeniu tasvibine arzohı 
nur. 

Reis Namına M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Kocaeli Yozgat Manisa Edirne Kayseri Erzincan 

Salâhttin Refik Şevket Hasan llayri Reşit Abdillhak 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Kocaeli , Kayseri Tokat Kars Edirne 

Raf/ip S-. Azmi Nazını Nazif Şeref 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar No. 12 
Esas No. 1/27 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Ceza kanununun 160 inci maddesini değiştiren 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ceza kanununun 160 inci mad
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

158 inci maddede beyan olunan hal ile 159 uncu 
maddede yazılıv hükümetix tahkir halinde takibat 
icrası Adliye Vekâletinin ve yine 159 uncu mad
dede yazılı Büyük Millet Meclisini veya Türklüğü 
tahkir ve tezyif hallerinde takibat icrası icabına 
j>öre Büyük Millet Meclisi reisinin veya divanı ri
yasetin talep veya iznine bağlıdır. 

Türk ordu veya donanmasının tahkir ve tezyifi 
halinde bu kanunun 488 inci maddesi hükmü cari 
olur. 

157 inci maddede beyan olunan suçu işliyenlerle 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına şovenler hak
kında hiç bir tarafın talep veya iznine bağlı ol
maksızın doğrudan doğruya cumhuriyet müddei 
umumiliğince takibat yapılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşrinin ertesi günün
den itibaren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

18/11/1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Ma, V. 
*S'. Kaya Dr, T, Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. t. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

I ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türk csza kanununun 160 inci maddesini değiş
tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun 160 inci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

157 inci maddede yazılı suçu işliyenlerle Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarına şovenler hakkında 
takibat yapmak salâhiyeti doğrudan doğruya 
cumhuriyet müddei umumilerine aittir. 

158 inci maddede yazılı hal ile 159 uncu madde
de yazılı Hükümetin şahsı manevisini tahkir halin
de takibat yapılması Adliye Vekâletinin ve yine 
159 uncu maddede yazılı Büyük Millet Meclisini 
veya Türklüğü tahkir ve tezyif hllerinde takibat 
yapılması Müyük Millet Meclisi Reisi ve bulunma
dığı takdirde reise vekâlet eden zatın ve Türk 
ordu ve donanmasını tahkir ve tezyif halinde ta
kibat yapılması Millî Müdafaa Vekâletinin talep 
veya iznine bağlıdır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 




