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1 — SABIK ZABIT HULASASI
Saym uyelerden bazilarmin tegrii masuniyetlerine dair on tane mazbata kabul edildi.
Ankara gehri Imar miidurluguniin 1933 mail yili
hesabi katisine,
1936 mali yili umumi muvazene kanununa dahil
bazi daire biitgelerine munzam ve fevkalade tahsisat
verilmesine ve bazi biitgelerde degisjklik yapilmasma,
Evkaf umum miidiirliigiinun 1936 mali yili biitgesinde miinakale yapilmasma,

Giimriik tarifesi kanununa eklenecek maddelere
dair kanun layihalan kabul edildi
Deniz hastanesinin tamiri icjn taahhiide girisjlmesine dair kanun layihasi Sihhiye enciimenine verildikten sonra pazartesi giintt toplanilmak iizere inikad
bitirildi.
Baskan Vekili
Katib
Katib
Tevfik Fikret Silay
Kiitahya
Coruh
Nagid Ulug
Ali Zirh

2 — HAVALE EDILEN EVRAK
1 — 1936 yili muvazenei umumiye kanununa bagli
bir kisim daire biiteelerinde degisjklik yapilmasma
dair kanun layihasi (1/764) (Btitge enciimenine)
2 — Dahiliye vekaleti merkez te§kilat ve vazifeleri hakkmdaki kanuna ek 3046 sayili kanuna
bagk kadro cetvellerinde bazi degi§iklikler yapilmasma dair kanun layihasi (1/765) (Dahiliye ve Btitge
enciimenlerine)
3 — Hava saldirmalarma kargi Passif korunma
tedbirleri hakkmda kanun layihasi (1/766) (Dahiliye,
Milli MUdafaa, Adliye ve Biitge enciimenlerine)
4 — Hava yollari Devlet igletme idaresi 1936
mall yili biitgesinde 39 000 lirahk miinakale yapilmasma dair kanun layihasi (1/767) (Biitoe enciimenine)
5 — Hudud ve sahiller sihhat umum mudurliigti
1936 yili butge kanununun beginci maddesile sarfma
izin verilmig olan 400 000 liranm 500 000 liraya $ikanlmasi hakkmda kanun layihasi (1/768) (tiiitse
enciimenine)
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6 — Istanbul Adliye binasmm yanmasi iizerine
tegkil olunan yenileme biirolarmm kaldinlmasi hakkmda kanun layihasi (1/769) (Adliye enciimenine)
7 — tstiklal harbi malullerine verilecek para mtikafati hakkmda kanun layihasi (1/770) (Biitce enciimenine)
8 — Tahlisiye umum miidiirliigii 1935 mali yili
son hesabi hakkmda kanun layihasi (1/771) (Divani
muhasebat enciimenine)
9 — Yuksek Ziraat enstitiisii 1935 mali yili son
hesabi hakkmda kanun layihasi (1/772) (Divani
muhasebat enciimenine).
Mazbatalar
10 — Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna miizeyyel
935 sayili kanunun 1 nci maddesinin degigtirilmesine ve bu kanuna bazi maddeler eklenmesine dair
kanun layihasi ve Dahiliye, Maliye ve Butqe enciimenleri mazbatalari (1/616) (Ruznameye).

CELSE

Agilma saati : 15
BASKAN — Refet Canitez
KATlBLER : Sureyya Tevfik Genca (Tokad), Ali Zirh (Qoruh)

BASKAN — Celse agilmistrr.
3 — RlYASET DlVANININ HEYETl UMUMtYEYE MARUZATI
1 •— Ba§vekil vekilligini Sihhat ve igtimai muavenet vekili Dr. Refik Saydamm
ve Maliye vekili vekilligini de Siyasi milste§ar Faik
Baysahn
if a edeceklerine dair Ba§vekdlet
tezkeresi

BALKAN — Ba§vekaletten gelen tezkere
vardir, okunacaktir:
Biiytik Millet Meclisi Yuksek Reisligine
Maliye vekaleti vekilligini ifa etmekte bu-

lunan Sihhat ve igtimai muavenet vekili Dr.
Refik Saydam Bagvekalet vekilligini ifa edeceginden Maliye vekili vekilliginin, Fuad Agralinm donusune kadar Siyasi miistegar Faik Baysal tarafindan ifasi 9 - IV -1937 tarihinde Reisicumhurun yiiksek tasviblerine iktiran ettigini
arzederim.
Basvekil
1. Inonii
BALKAN — Ruznameye gegiyoruz.
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4 — MttZAKERE EDtLEN MADDELER
1 — Icra Vekilleri Heyeti kararile tayin olunacak yerlerde tatbik olunmak iizere ccza muhakemeleri usulii hanununa milzeyyel kanun
Idlihasi ve Adliye
encilmeni mazbatast
(1/622) [1]
ADLlYE ENCtJMENt NAMINA MttMTAZ
6KMEN (Ankara) — Layihanm bazi maddelerini yeniden gozden gecirmek iizere enciimene
istiyoruz.
BASKAN — Enciimene gonderiyoruz.
Radyoloji ve radiyom miiesseseleri hakkmdaki layihanm miizakeresine gegiyoruz.
ABDttLMUTTALtP BRER (Malatya) —
Adliye vekili ve onun namma miizakerede bulunacak kimse yoktur. Musaade buyurursaniz
gelecek inikadda miizakere edelim.
BALKAN — Adliye vekili ve namma kimse
yoktur. Layihanm miizakeresini tehir ediyorum.
2 — Basvekalet teskilat ve vazifeleri Jiakkmda kanun layihasi ve Butge encilmeni mazbatasi
(1/699) [1]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
miitalea var mi? Maddelere gecilmesini kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Basvekalet teskilati hakkmda kanun
MJADDE 1 — Basvekalet teskilati bir miistesarm idaresi altmda miistesar muavinligi,
hususi kalem miidiirliigii, kararlar, nesriyat ve
miidewenat, yazi isleri arsiv dairesi, sicil ve
daire, evrak ve levazim mudiirliiklerinden miirekkebtir.
BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.

MADDE 2 — Basveklet dairesi memurlanna aid teskilat kadrosu ilisik cetvelde gosterilmistir. Bu kadroda yazili memuriyetlerden birinde daha kiiguk derecede bir memurun istihdami da caizdir. Bu takdirde bu memura 1452
sayili kanunun miisaid oldugu derecenin maasi
verilir.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Miistesar, miistesar muavini,
hususi kalem miidiirii, kararlar, nesriyat ve
miidewenat, yazi isleri, arsiv daireleri miidiirlerile sicil ve daire, evrak ve levazim miidiirleri
Basvekilin inhasi ve Reisi Ciimhurun tasdikile,
bunlarm haricinde kalan memurlar miistesarm
[1] 135 sayili basmayazt zaptm sonundadir.
[1] 136 sayili basmayazi zabtm sonundadir.

inhasi ve Basvekilin tasdikile tavin olunur.
BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Basvekalete aid islerin bu daire ve miidiirliiklere taksimi ve bu islerin nasil
groriilecegi bir nizamname ile tesbit ve tayin
olunur.
BASKAN — Maddevi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Eitmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Bu kanunun meriyetinden
sonra Basvekalet teskilatrna almacak memurlar
yiiksek bir mektebden mezun bulunmazlarsa
yedinci dereceden yukan memuriyetlere tavin
olunamazlar. Halen miistahdem bulunanlarm
1452 sayili kanun hiikiimlerine gore miikteseb
haklan mahfuzdur.
BASKAN — Maddevi reye arzedivorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 6 — Basvekalet teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 20 mayis 1933 tarih ve 2187 sayili kanun miilgadir.
BA§KAtN" — Mkddevi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 7 — Bu kanun 30 mayis 1937 tarihinden tmuteberdir .
FEFl KlNCE ( Manisa ) — 30 mavis 1937
tarihinden muteberdir ne demektir? Bunda 30
mayis dahil midir? Bizim bildigimiz teskilat kanunlan 1 hazirandan meri olur.
BASKAN — Izahat veriteeek mi?
BttTQE E. M. M. RAlF KARADENtZ
(Trabzon) — Bir haziran tarihinden kanun muteber olursa bu kanuna gore yapilacak teskilat
mensublan haziran tahsisatmi alamayacaklardrr. Haziran tahsisatmi alabilmek icin kanunun
meriyet tarihini 30 mayis yaptik. Emsali bazi
teskilat kanunlarmda da bu hiikttm daima konulmaktadir.
REPlK 1NCE (Manisa) — Bu i§i ilk defa
olarak fforuyorum. Muvazene kanunu dahi bir
hazirandan muteberdir diye Qikiyor ve haziran
tahsisati veriliyor. Bu kanun icin de. bir hazirandan itibaren muteberdir, dememiz lazmi.
SIRRI ICOZ (Yozgad) — Kanunda esM ve
yeni kadro, ikisi de mevcud olduen icin muhakkak 30 mayistan muteberdir demek lazimdir.
REPlK 1NCE (Manisa) — 30 mavis olursa
zaten eski kanun mucibince olacak demektir. Bir
hazirandan itibaren meri olacagrna gore bir hazirandan itibaren maas almalari lazimdir. Anlamadrm, hie emsali yoktur.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul
edilmistir .

— 53 —

MADDE 8 — Bu kanunun hiikumlerini ic-

I : 47

12-4-1937

raya Basvekil ve Maliye vekili memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm birinci mtizakeresi bitmistir.
SIHHAT VE ICTtMAt MUAVENET VEKt
Lt Dr. REFtK SAYDAM (Istanbul) — Arzu buyurursaniz tehir edilen ruznamenin ikinci maddesini miizakere edelim.
BALKAN — Sihhiye vekili gelmistir, ruznamenin ikinci maddesini miizakere edecegiz.
3 — Radiyoloji ve radiyom ve eleldirilde tcdavi ve diger fizyoterapi mnesseseJcri hakkmda
hanun Idyihasi ve Sihhat ve ictimai muavenet
ve Adliyc enciimenleri mazhatcdari (1/134) [1]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
soz isteyen var mi? Maddelere gegilmesini kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Radiyoloji, radiyom ve elektirikle tedavi ve
diger fizyoterapi muesseseleri hakkmda kanun
MADDE 1 — MHmhasiran rontgen suai vasitasile teshis veya hem teshis ve hem tedavi yahud radiyom veya radiyom emanasiyonu yahud
radiyom miirekkebatile veya her tiirlii elektrik
aletlerile tedavi yapmak igin miiessese agmak
Sihhat ve ictimai muavenet vekaletinin iznine
baglidrr.
BASKAN — Madde hakkmda so?; isteyen
var mi? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar...
Etmiyenler... Kabul edilmistir.
SIHHAT VE t. m. ENCUMENi M. M. Dr.
REFlK GURAN (Bursa) — Maddelerde (Rontgen) kelimesi (Rontgen) olarak tashih edilecektir.
MADDE 2 — Birinci maddede adi gecen miiesseseler yalniz ihtisas vesikasi almis, tabibler
tarafmdan acilabilir. Bu tabibler agacaklan miiessesenin adresini ve kuUanacaklari ciahzlarm
marka ve nevilerini ve radiyom miktarmi ve
§eklini bildiren bir istida ile Sihhat ve igtimai muavenet vekaletine miiracaat ederler. Bu
istidaya binanin bir krokisini ve vesikalarinm
hirer ornegini de baglarlar. Vekaletce miiessese tetkik ve teftis, ettirilerek hasil olacak neticeye gore yazi ile izin verilir.
Izin almmadan bu kabil miiessese i^letilemez
ve buralara hasta kabul olunamaz.
BASKAN — Madde hakkmda soz var mi?
Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 3 — Birinci maddede yazili miiesseselerin bina vasiflari ve hastalarla mutehassislari ve orada galigan veya bulunan ba§kalan[1] 133 sayih basmayazi zabtm sonundadir.
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I nm elektrik cereyani ve rontgen suati ve radiyom anzalarmdan korunacak tertiblerle bunlara aid levazimin ^artlari ve radiyom icin bir
miiessesede bulunmasi lazimgelen en az miktarda elektrikle tedaviye mahsus aletlere aid vasif
ve sartlar hakkmda bir nizamname yapilir.
ENCUMEN N. Dr. VASIF SOMYUREK
(Balikesir) — 7 nci satirda «miktarda» yerine
«miktar ve» diye devam edecektir.
BALKAN — Madde bu suretle tashih edilmi§tir. Reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Birinci maddede yazili mtiesseseler di§mda tedavi maksadile agilan diger her nevi fizyoterapi ve bunlara benzer mtiesseseler de izne tabi olup bunlarm vasif ve
sartlan hakkmda bir nizamname yapilir.
BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 5 — Rontgen ve radiyom ve elektrikle tedavi miiesseselerinde buraya kabul edilen hastalan kayde mahsus ve Sihhat ve Ictimai muavenet vekaletince hazirlanan orneklere uygun protokol defterleri tutulmasi mecburidir,
I
BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 6 — Rontgen ve radiyom ve her
nevi elektirik aletleri ile tedavi ancak miiessese mesul mutehassisi tarafmdan veya nezareti
altmda yapilir ve her tedavi seansmm bitmesinden sonra her hasta igin ayri olarak tutulacak bir musahede varakasma yapilan tedavinin nevi ve devam miiddeti ve cereyanin kuvveti veya tatbik edilen radiyomun miktar ve
sekli ve tedavi yapilan nahiyenin genisligi ve
sair tafsilat kaydedilerek miitehassis tarafmdan imza edilir. Bu musahede kagrtlan en az
tie sene muhafaza edilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 7 — Tabibler ve dis tabibleri muayenehanelerinde yalniz tedavileri altmda bulunan hastalarda teshis igin kullanilmak tizere
rontgen teshis aletleri veya tedavi igin faradizasyon, galvanizasyon, diyatermi ve sair cihazlari bulundurabilirler. Bu cihaz ve bulunduklari yerler iiguncu maddeye gore yapilacak nizamnamedeki sartlara uygun olarak her tiirlii
arizalara mani olacak sekilde tertibati havi olmalan lazimdir.
Bu cihazlari kullanmak igin hususi izin almaga ltizum yoktur. Yalniz boyle cihazlar konuldugu ve kullanildigi bir hafta iginde o yerin en biiyuk sihhat memurluguna yazi ile bildirilmesi mecburidir.
Tabib ve dis tabibleri muayenehanelerinde
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bulunduracaklan ve kendilerinin kullanacaklari bu cihaz ve aletleri iyi kullanmaga muktedir
olduklarmi bir vesika ile isbata veya bir miitehassis yanmda en az ug aylik bir kurs veya staj
yapmaga mecburdurlar.
Bu maddenin birinci fikrasma gore muayenehanelerinde cihaz ve alet bulunduracak tabib
veya dig tabiblerinin tedavileri altinda olan
hastalardan bagkasmm rontgenle teshis veya
elektirikle tedavi igin para ile harigten hasta
kabul ettikleri takdirde birinci maddede yazili
gartlara gore izin almaga mecburdurlar.
M. M. Dr. REFIK GURAN (Bursa) — (Kalvanizasyon) yazilmis, tabii (Galvanizasyon) olacak. Sonra ikinci fikranin basmda (\alniz biiyiik cihazlar...) denmis. (Yalniz boyle cihazlar)
olacak.
BAJjfKAN — Esasen bu sekilde okunmustur.
Baska miitalea var mi? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 8 — Resmi ve hususi hastaneler,
sanatoryomlar veya bunlara benzer miiesseselerde bulunan ve birinci maddede yazili te§his
ve tedavi aletlerinin tertibati, ugiincu maddeye
gore yapilacak nizamnameye uygun olmasi lazimdir.
Hususi hastanelerde yapilan ve harigten para ile yalniz bu aletlerden istifade etmek iizere
hasta kabul edilen tesisat igin birinci maddede
gbsterilen §ekilde izin almak lazrmdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.

0 :1

lar 50 liradan 100 liraya kadar ve izinsiz bu
miiesseseleri agan mutenassis olmayanlar 200
liradan 500 liraya kadar agir para cezasile cezalandrrilir.
Izin almaksizm evvelce miiracaat edib de
miiracaatieri reddedilenler, boyle bir miiessese
aganlar hakkinda yukariki fikradaki birinci hale gore hiikmedilecek para cezasi (75)
liradan ve ikinci halde alinacaK para cezasi 300
liradan a§agi olamaz.
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 12 — Ugiincii ve dorduncii maddelerde yazili nizamnamelerle tesbit edilecek vasrf
ve §artlara uygun olmadigi teftig neticesinde goriilen miiesseseler noksanlarmm tamamlanmasina kadar Sihhat ve igtimai muavenet vekilligi
makam ve memurlarinin verecegi muzekkere
uzerine o yerin miilkiye amirinin emrile kapatilrr.
Tabib ve dig tabiblerinin muayenehanelerinde bulunan cihazlarla sair elektrik tertibati nizamnameye uygun bulunmadigi takdirde bunlarin da noksanlarmm tamamlanmasma kadar
kullanilamayacak bir gekilde bulunduklan yerde igletilmekten yukariki fikra hukmii dairesinde menedilir.
BA§KAN — Miitalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.

MADDE 9 — Her turlii rontgen, radiyom ve
elektroterapi miiesseselerile tabib ve dig tabibleri muayenehanelerindeki teghise mahsus rontgen ve diger elektrik tedavi cihaz ve aletleri
ve fizyoterapi miiesseseleri Sihhat ve igtimai
muavenet vekaletince tefti§ ettirilir. Teitig sirasinda alakalilar, istenilen izahati vermege ve
be§inci ve altmci maddelerde yazili defterleri
ve miigahede kagidlarini gostermege mecburdurlar.
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . .
Etmeyenler . . . Kabul edilmistir.

MADDE 13 — Ugiincii maddede adi gegen
nizamnamedeki vasif ve gartlara uygun olmayan
cihazlan kullananlar 100 liradan 500 liraya kadar agir para cezasile cezalandrrilrrlar.
BA§KAN — Miitalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.

MADDE 10 — Bu kanunda gosterilen salahiyeti haiz olmayanlar veya salahiyetli olupta
birinci maddeye uyarak izin almamig olanlar
tarafmdan i§letilen rontgen ve radiyom ve elektroterapi ve sair fizyoterapi miiesseseleri Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin salahiyetli makam ve memurlari tarafmdan verilecek
muzekkere uzerine o yerin en biiyiik miilkiye
amirinin verecegi emirle hemen kapatilir.
BASKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . .
Etmeyenler . . . Kabul edilmigtir.

MADDE 14 — Bu kanunda yazili suglar hak kinda Sihhat ve igtimai muavenet vekilligi makam ve memurlarmm Cumhuriyet muddeiumumilerine yazacaklan muzekkere uzerine kanuni
takib yapilarak muhakemeleri sulh mahkemeleri tarafmdan goruliir.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.

MADDE 11 — Mutehassis oldugu halde bu
kanunda yazili miiesseseler igin izin almayan-

MUVAKKAT MADDE —. A - Bu kanunun
negri tarihinde mevcud rontgen ve radiyom ve
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elektrotjerapi miiessesebri sahibleri bir ay iginde buluiiduklari yerin en biiyuk sihhat imemurluguna bir beyanname vererek iiguncii maddede
yazili malumati vesikalarile birlikte vermege
mecburdurlar.
Muayenehanelerinde yalniz teghise mahsus
rontgenjLe elektrik tedavi aletleri bulunduran
tabib ve dig tabibleri de bu miiddet iginde beyanname vermek mecburiyetindedirler.
Tertibati iigiincu maddede yazili nizamnameye uygun olmayan miiessese sahiblerile muayenehanelerinde rontgen ve elektrik cihazi bulunduran tabib ve dis, tabibleri salahiyetli makam tarafmdan noksanm tesbitile kendilerine
tebligi tarihinden itibaren altz ay iginde noksanlanni ikmale mecburdurlar.
Muayyen zamanda beyanname vermeyenler
25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasile
cezalandirilirlar.
B - Dordiincii maddede yazili fizyoterapi miiesseseleri sahibleri bu husustaM nizamnamenin
nesri tarihinden itibaren bir ay iginde bulunduklari yerin en biiyuk sihhat memuruna bir beyanname ile, nizamname ile istenilen malumati vesikalarile birlikte vermege mecburdurlar. Bu
muesseselerin tertibat ve aletlerinde noksan bulundugu anlasilirsa salahiyetli makam tarafmdan noksanm tesbit ve alakalilara tebligi tarihinden {itibaren alti ay iginde tamamlamaga
mecburdurlar.
Muayyen zaman iginde bu bendde yazili
mecburiyetleri yapmayanlar 25 liradan 100 lira- |
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ya kadar hafiz para cezasile cezalandmlirlar.
C- (A) ve (ii) iiKraiarrnda yazili miiessese
ve muayenehanelerde bulunan ve nizamnamelerdeki vasif ve gartiara uygun olmayan rontgen,
fizyoterapi ve sair elektriK tennis ve tedavi aletleri sihhat ve hayata zarar verecek halde olduklari anlasilirsa noksanlarmin ikmaline kadar bu
kanunda yazili usul mucibince kapattirilir veya
kullanmaktan menedilir.
Bu hiikme aykiri harekette bulunan miiessese sahiblerile tabib ve dis, tabibleri hakkmda bu
kanunun 11 nci maddesi hiikmii tatbik olunur.
BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmi^tir.
MADDE 15 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdrr.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 16 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Adliye, Dahiliye, ve Sihhat ve igtimai muavenet vekilleri memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmi§tir.
Ruznamede basjka isimiz kalmamistir. Qar§ambaya da hazirlanmis, bir §ey yotur. Oiima
giinii saat 15 te toplanilmak iizere celseyi kapatryorum.
Kapalnma saati : 15,30

.......

T. B. M. M. Matbaast
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Biiytik Millet Meclisi Yiiksek ReisHgine
tcra Vekilleri heyeti kararile tayin olunacak yerlerde tatbik olunmak iizere ceza muhakemeleri usulii kanununa zeylen Adliye vekilligince hazirlanan ve tera Vekilleri heyetince 6-VI-1936 da
Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Ba§vekil
/ . Inonii

tcra Vekilleri Heyeti kararile tayin olunacak yerlerde tatbik olunmak iizere ceza
usulii kanununa miizayyel kanun projesinin mucib sebebleri

muhakemeleri

29-VI1T-1929 tarihinde meriyete giren ceza muhakemeleri usulii kanununun tatbikati sirasinda goruleii noksanlar ve aksakliklar muhtelii' tarihlerde yapilan tadil ve ilfivelerle ortadan kaldinlarak adli cihazmirzin matlub intizam ve siiratle islemesini temine yarayacak bir hale getirilmistir.
Bu itibarla yedi senelik tatbikatin da verdigi tecriibelerin ilmi bir mahsulii olan bu kanunun
tatbikatinin cok iyi semereler verecegindeii siiphe edilmezse de menileketiinizin umumi seviye ve
ihtiyaci goz oniinde tutularak yapilmis olmasi itibariie yurdumuzun cok mahdud bir kac mmtakasinda neticeyi geeiktireceginden §ikayet edilmektedir.
En iyi usul kanunun tatbik edildigi muhitin hususiyet ve ihtiyacjlarrna en uygun olani oldugu
muhakkaktir.
Onun igindir ki jeolojik tesekkiilii itibariie <?ok sari) araziye malik olan ve sahalarinin genisdigine ragmen niii'usu pek az olan bu yerlerin hususiyetlerinden dogan zaruretler goz oniinde
tutularak ceza muhakemeleri usulii kanununun koydugu prensiblerden ayrilan bazi istisnalan ihtiva eden bu kanun projesinin tanzimine luzum goriilmu§tiir.
Proje hazirlik tahkikati, ilk tahkikat ve duru§ma basliklan altinda iiq fasla ayrilan 37 maddeden ibarettir.
Ceza muhakemeleri usulii kanununun takib vazifesile talikik ve hiikiim vazifelerini birbirinden
tamamen ayirmi§, §ahsm masuniyet ve hiirriyetine taalluk eden biitiin salahiyetleri sureti mutlakada hakime vermistir.
Ancak bu kanunun tatbik edilecegi yerlerde suQ.luyu ele gecjrmenin musjmlatmdan ve suQun ikaini
miiteakib ele gec,memi§ veya serbest brrakilinis, olan sucjularin memleketin asayi§i iyin tehlikeli bir unsur halini aldiklarmdan ve tahkikati i§kal ettiklerinden dolayi Ciimhuriyet miiddeiumumisine hazir-
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lik tahkikatmda ele gececek suclunun tevkifi salahiyeti verilmistir. Verilen bu tevkifin hukuku amine davasmm acjlmasma kadar muteber bulunacagi ve her halde bir aydan fazla uzamayacagi tasrih
edilerek bundan sonraki hallerde umumi hiikumlere tabi tutulmak suretile suelularin §ahsi hiirriyetleri teminata da baglanmistir.
Bu yerlerde islenmekte olan suejarm §enaat ve vehameti dolayisile ictimai biinye uzerindeki sarsmtilarimn bertaraf edilmesi ve muhitte miiessir bir intiba husule getirebilmesi iejn suelularin en
kisa zamanda fiillerinin akibetlerine ugramalan bu kanunun goz oniinde tuttugu gayelerden bulundugundan agir cezali curumlerden maznun bulunanlarm ilk tahkikat sirasinda tevkiflerine liizum goriilmemis/olsa dahi son tahkikatin acjlmasi kararile tevkifleri ve durusmalarmm mevkufen yapilmasi
mecburiyeti de konulmu^tur.
Bundan baska iddianame tebligi, sorgu hakim ve mahkeme tarafindan ittihaz olunan tevkif kararlarma itiraz hakki gibi netice iizerinde miihim bir rolleri bulunmayan bazi merasim de kaldirclmis ve Ciimhuriyet miiddei umumisinin ilk ve son tahkikatta iddianamesini ne miiddet ic,inde tanzim
edecegi tayin edilmekle beraber durusmanm tehir ve talik miiddetleri de kisaltilmistir.
Hulasa: Tayini fcra Vekilleri Heyetine birakilmis olan bu yerlerde davalarm siirat ve isabetle
intac edebilmesi iqin liizumlu goriilen hukiimler projeye konulmus her birinin mucib sebebleri de
ayri ayri beyan edilmistir.
'
Madde 1 : Hazirlik tahkikatmda Ciimhuriyet muddeiumumileri sahidleri
celpname ile davet
ederler. Mevkuflu veya mevkuflu olmamakla beraber Ciimhuriyet muddeiumumileri acele telakki
ettikleri islerde sahidleri dogrudan miizekkere ile cedebilirler. Bu miizekkereler zabitaya zor kullanmak hakkmi verir.
«Cumhuriyet muddeiumumileri hukuku amine davasmi agmaya mahal olup olmadigma karar vermek iizere ceza muhakemeleri usulii kanununun 154 neii maddesi mucibince her tiirlii tahkikati
yapabilirler. §u kadar var ki, gelmeyen sahidleri zorla getiremezler.
Qimkii sahidler hakkmda celb ve ihzar miizekkereleri ejkarmak salahiyeti usuliin 45 ve 46 nci maddeleri delaletile hakime
aiddir. Bu itibarla nzasile gelmeyen sahidleri zorla getirmek i§in Ciimhuriyet muddeiumumisi 155
nci maddeye miisteniden sulh hakimine miiraeaatla bu muameleleri ona yaptirmak mecburiyetinde
kalacaktir. Bumahallerde islenen suglarm mahiyetleri itibarile tahkik muamelelerine ekseriya hakimin bulundugu merkezden uzak yerlerde yapmak mevkiinde bulunan Ciimhuriyet miiddeiumumisinin bu suretle karsilasacagi biiyiik miiskullerin bertaraf edilmesi ve yine bu layiha ile
kabul edilen esasa gore Ciimhuriyet miiddei umumilerinin meshud curiimlerle tehirinde zarar umulan hallerde yaptiklan tahkik muameleleri ilk tahkikatta tekrarlanmayacagmdan
hazirlik tahkikatrnm su^un islenmesini takib eden en kisa zamanda tarn ve noksansiz olarak
yapilabilmesi ic,in
hakime aid olan bu salahiyet Ciimhuriyet miiddei umumisine verilmistir. Bu suretle Ciimhuriyet
muddeiumumisi §ahidlerm celb ve ihrazi hususunda hakimm haiz oldugu salahiyetleri kullanabilecekth\»
Madde 2 : Hazirlik tahkikatmda kaza merkezi haricindeki her tiirlii tebligati yapmaga ve
birinci maddede yazili miizekkereleri infaza biitiin zabita memurlari mecburdur.
«Ceza muhakemeleri usulii kanununun 34 ve 35 nci maddeleri mucibince ceza iskrinde lazimgelen tebligati Ciimhuriyet muddeiumumileri muba^irler marifetile yaptirirlar. Bu vazife ile
miikellef olan muba§irlerin kafi miktarda olmamasi hasebile kaza merkezlerinde bile teblig muameleleri matlub siiratle yapilamamaktadir. Kaza merkezleri haricindeki tebligati ifa etmek
iizere te§kil edilen siivari muba§irligi te§kilati ise miilhakati merkezlere uzak ve fazla olan kazalarda bu vazifeyi ifaya yetmemektedir. Bu kanunnn tatbik edilecegi yerlerde kaza merkezi haricindeki tebligati muba§ir marifetile yaptirmaya imkan goriilemedigi igin yalniz bu
miistesna yerlerde adli tebligati jandarma marifetile yaptirmaya zaruret goriilmii§tur.»
Madde 3 : Me§hud ciiriimlerle tehirinde zarar umulan hallerde gahidleri yeminle dinlemege,
ehli hibre intihabma ve ke§fe, arama ve zapta miiteallik muamelelerin ifasma Ciimhuriyet muddeiumumileri salahiyetlidir.
§u kadar ki Ciimhuriyet miiddeiumumisinin gaybubeti veya tahkikata her hangi bir sebeble
( S. Sayisi : 135 )
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vaktinde el koyanianiasi hallerinde bu muameie ieri sirasile sulk ve sorgu hakimleri de yapabilirler.
«Ceza muhakenieleri usulii kanunuuun 154 neii maddesile hazirlik tahkikatinda her tiirlii
tahkikati yapabilmek salahiyetini haiz bulunan Ciimhuriyet miiddeiuniumisinin yalniz §ahidleri yeminle dinleyemeyecegi yine bu maddede tasrih edilrnigse de mazarrat umulan hallerde
yahud Ciimhuriyet miiddeiumumisinin iddiana mesinin tanzimine ve verilmesine esas olan bir
vakaya dair hakikate muvafik bir §ahadet elde etmek igin bu rasimenin ifasinda zaruret bulunan hallerde Ciimhuriyet miiddeiumumisinin gahidlere yemin verebilecegine dair olan usuliin
59 neu maddesi bu prensibin bir istisnasini te§kil etmektedir.
Layihamn 9 ncu maddesile kabul edilen esasa gore me§hud ciiriimlerle tehirinde zarar umulan hallerde Ciimhuriyet muddeiumumilerinin yaptiklari tahkik muameleleri ilk tahkikatta tekrarlanmayaeagi cihetle bu i$lerin tahkikatinda §ahidleri yeminle dinlemek salahiyetinin verilmesi liizumlu gorulmu§tur.
Yine bu sebeblere ve birinei maddede gosterilen esbaba binaen ceza muhakemeleri usulii
kanununun 66 ve 78 nci maddeleri mucibinee hakime aid bulunan ehli hibre intihabi ve ke§if
icrasile 8 nci fasilda yazili arama ve zabta miiteallik bilumum muamelelerin ifasi salahiyetleri
meshud curumlerle tehirinde zarar umulan hallerde Cumhuriyet muddeiumumilerine verilmi§tir. Miiddeiumuminin hastalik, mezuniyet gibi sebeblerle gaybubeti halinde veya vaka mahalline gee, gelmesi hasebile delillerin ziyaa ugramasi melhuz bulunan hallerde ceza muhakemeleri usulii kanununun
kendilerine tanidigi bu salahiyetleri burada istisnaen sulh ve sorgu hakimleri de kullanacaklardir.
Madde 4 : Meshud curumlerle tehirinde zarar umulan hallerde Cumhuriyet muddeiumumisi tarafmdan yapilan zabit ve musadereye ve ehli hibre intihabma aid muameleler katidir.
« Hazirlik tahkikatmin mumkun oldugu siiratle ifasi ve SUQIU sanilan kimselerin en kisa zamanda durusmalannm yapilabilmesi ic.in Cumhuriyet muddeiumumileri ve zaruret halinde sulh ve
sorgu hakimleri tarafmdan yapdan zabit ve masaderelerle ehli hibre intihabma aid muameleler
kati addedilmis. ehli hibrenin reddi ve zabit ve musadere muamelesi itiraz iizerine hakimin tasdikine arzedilmesi gibi salahiyetler takib olunan siirat esasma munafi oldugundan suQlulardan
nezeddmi^tir.
Cumhuriyet muddeiumumilerinin bu salahiyetleri meshud curumlerle tehirinde zarar umulan
hallere munhasir bulundugu ve son tahkikatta bu cihetler mevzubahs edilerek yeniden tetkik ve
miinaka§a edilebilecegi cihetle alakadarlara bu h a k k m tanmmamasmda bir mahzur gorulmemi^tir.
Madde 4 : Hazirlik tahkikatmda Cumhuriyet miiddeiumumilerile sulh ve sorgu hakimleri maznunlan ve §ahidleri birbirlerile ve sahidleri maznunlarla yuzles/tirebilirler.
« Ceza muhakemeleri usulii kanununun 54 neii maddesi mucibinee son tahkikat agilincaya kadar tehirinde mazarrat umulan veya hiiviyetinin tayinine taalluk eden hallerden ba§kasmda §ahidlerin birbirlerile ve maznunlarla yiizle§tirilemezlerse de bu kanunun tatbik edilecegi yerlerde hakikatm meydana gikanlmasi igin hazirlik tahkikatinda Cumhuriyet muddeiumumilerine bu salahiyetin taninmasmda zaruret vardir. Bilhassa me§hud curumlerle tehirinde zarar umulan hallerde Cumhuriyet muddeiumumileri tarafmdan yapilan hazirlik tahkikati ilk tahkikatta tekrarlanmamak suretile ilk mahiyetini iktisab etmekte oldugundan hakikatin tezahur ettirilmesi noktasmdan buna kati ihtiyag vardir,
Meshud ciiriimlere aid tahkikati Cumhuriyet muddeiumumisinin hastalik veya mezuniyet gibi
sebeblerle hazir olmadigi veya vakaya vaktinde "vaziyet edemedigi takdirde sulh ve sorgu hakimleri de yapabileceklerine gore bu yiizle§tirme salahiyetinin bunlara da tanmmasi zaruri gorulmii§tiir. Bu hakimler. ayni sebeble tehirinde zarar umulan delilleri de toplarlarken bu salahiyeti
bittabi kullanacaklardir. >
Madde 6 : Cumhuriyet miiddeiumumisi hazirlik tahkikatmda maznunu sorguya Qekmek ve hukuku amme davasi agilmcaya kadar muteber olmak iizere tevkif etmek salahiyetini haizdir.
Cumhuriyet miiddeiumumisi amme davasmi agmaga liizum gormez veya tahkikatm devami sirasmda tevkif sebeblerinin kalmadigma kanaat getirirse sucluyu kendiliginden tahliye edebilir.
( S. Sayisi : 135)
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Cumhuriyet mMderamiunilerinin bu muameleleri aleyhine itiraz ohtnamaz.
Madde f7 ; Cumhuriyet muddeiumumisi tevkif tarihinden itibaren nihayet bir ay zarfinda hukuku amme davasmi agmadigi veya mevkufu kendiliginden tahliye etmedigi takdirde mevkufiyet halinin devamina liizum olub olmadigi hakkmda sulh haMminden bir karar almaga meclburdur .
BundaaJ sonra umumi hukiimler tatbik olunur.
Maznuhun sorgusu ve hakkmda tevkif karari verilmesi hakime aiddir. (Ceza inuhakemeleri usulii
kanununun: 125, 128, 129, 106 nci maddeler) aneak bu kanun tatbik edildigi yerlerde sugun ikaini
muteakib adliyece ise el konularak derhal SUQIU tevkif edilmedigi ve deliller toplanmadigi
takdirde
artik bunlatnn yapilabilmesi muskul ve hatta bazan imkansiz bir hale girer. Cumhuriyet miiddeiumumilerinin meshud ciirumlerle tehirinde zarar umulan hallerdeki tahkik muameleleri ilk tahkikata esas
tutulaeagindan hakikatm meydana Qikanlmasi ve delillerin otraflica tahkik ve tesbit edilebilmesi igin
hakime aid olan tevkif salahiyetinin hazirlik tahkikainda bazi kayidlerle Cumhuriyet
muddeiumuimisine verilmesinde faide miilahaza olunmustur. §u kadarki hazirlik tahkikatinin ikmalinden sonra
bu salahiyetin de devammda bir faide melhuz olamayacagindan artik suglunun sahsi hurriyetinin
hakim kar&rile umumi hukiimler dairesinde takyid edilebileeegi maddede tasrih edilmis ve hazirlik tahkikata bitirilmemis olsa dahi muddeiumumiye verilen bu salahiyetin bir aydan fazla devam edemeyecegi
kaibul ediliiistir. Esasen ceza muhakemeleri usulii kanununun 126 nci maddesi mucibince Cumhuriyet
muddeiumUimisi tahkikatin devam ettigi sirada tevkif sebeblerinin zail oldugu veya bu tahkikat
sonunda hmkuku amme davasmi aemaga liizum gormedigi hallerde sucluyu kendiliginden tahliye edeibilmektedir.
Ceza muhakemeleri usulii kanununda sugluyu tahliye etmek salahiyetin i liaiz olan merci tcvkifine karar veren mercidir. Binaenaleyh usulii cezaiyenin muddeiumumilere
hazirlik
tahkikatinda
/tanidigi bu tahliye salahiyetinin tevkife de tesmili muvafik gdnilmiisur. Ayni zamanda hazirlik tahkikatim idare eden muddeiumuminin tahkikata niifuz edecek mevkide bulunmasi itibarile suQlunun
tevkifine liizum olup olmadigini herkesten ziyade isabetle takdir edebilecegi de siiphesizdir.
«Yalniz §u varki suclunun sahsi hurriyetini teminat altina almaga da liizum vardir. Hazirlik
tahkikata normal sekilde bir ayda hitama erer. Eger tahkikat daha ziyade uzamayi icabettirecek
kompillke bir mahiyeti haiz olursa suclunun mevkufiyet halinin devami hakimin tasvibine bagli tutulmus ve bundan sonraki muameleler igin umumi hukumlerin cereyan etmesi kabul edilmistir.»
Madde 18 : Cumhuriyet muddeiumumisi hazirlik tahkikatinda mevkuflan birbirlerile veya harigle ihtilattan menedebilir.
«Hazir|Bk tahkikatinda Cumhuriyet miiddeiumumisine tevkif salahiyeti verildigine gore bunun
zaruri netieesi olarak tahkikatin'selametle cereyani i§in liizumlu gordiigii takdirde mevkuf bulunan
sahislari ihtilattan men'e salahiyetli bulunmasi gayet tabiidir.»
Madde 9 : Meshud curumlerle tehirinde zarar umulan hallerde Cumhuriyet muddeiumumilerinin
tahkik muameleleri ilk tahkikatta tekrarlanmaz. Ilk tahkikat hazirlik tahkikatindaki noksanlarm
ikmaline munhasir kalir.
«Meshud curumlerle tehirinde zarar umulan hallerde Cumhuriyet muddeiumumileri bu kanunla
kabul edil&n hiikiimlere gore hazirlik tahkikatini ilk tahkikattaki kaidelere tevfikan yapacaklari
cibetle artik bu tahkikatin ilk tahkikat safhasinda tekrarlanmasina mahal kalmamaktadir. Esasen
meshud ciJrumlerle tehirinde zarar umulan hallerde hazirlik tahkikatinin ilk tahkikatta cari kaidelere gore yapilmasi esasinin kabulii ayni tahkik muamelelerinin ilk tahkikat safhasinda tekrarlanmasina mahal vermemek ve bu suretle son tahkikat safhasina siiratle varabilmek maksadina matuftur.
Ikinci fasil
Ilk tahkikat
Madde 10 : life tahMkatm a§iknasma dair olan karar katidir.
« Ceza muhakemeleri usulii kanununun 174 neii maddesi mucibince suglu ilk tahkikatin acilmasi( S. Sayisi : 135 )
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na dair ittihaz olunan karara 173 ncii maddede yazili sebeblere musteniden muhalefet edebilir ve sorgu hakimi bu muhalef etin yerinde olmadigina karar verir. Suglu ancak salahiyetsizlik hakkindaiki talebinin reddine dair olan sorgu hakimi nin karan aleyhine itiraz edebilir. Suglunun son tahkikat safhasinda bu muhalefetlerini mahkemeye dermeyan edebilmesi ve yapilmis hatalar varsa onlarm mahkeme kararile islalii imkani meveud oldugu nazara alinarak vakit ziyama sebeb oldugu igin bu proje
ile kaibul edilen siirat esasina miinafi goriilen bu muhalefet ve itiraz hakki ilk tahkikat safhasinda sugludan nezedilmistir. »
Madde 11 : Ilk tahkikatin sonunda Cumhuriyet miiddeiumumisi evrakin kendisine tevdiinden
itibaren itki giin iginde iddianamesini tanzime mecburdur.
« Ilk tahkikat sonunda Cumhuriyet muddeiumumisinin iddianamesini ne miiddet iginde tanzim
edecegi ceza muhakemeleri usulii kanununda tesbit edilmemistir. Her hangi bir sebeb ve behane ile
daha fazla gecikmesine meydan kalmamasi igin en geg iki giin iginde itanzim edilmesi mecburiyeti
konmu^tur. »
Madde .12 : Ilk tahkikatin sonunda muddeiumumilikge tanzim edilecek iddiname maznuna teblig
edilmez.
« Iddianamenin sugluya tebligi durusmadan evvel bazi delillerin toplanmasmi sorgu hakiminden
taleb edebilmesi maksadina miisteniddir. Sorgu hakimi bu liizumu kendiliginden takdir ve tahkikati
tevsik edebilir.
Ayni zamanda Siuglu ilk tahkikatta sorguya gekildigi zaman toplanmasina luzum
gordiigii mudafaa delillerini sorgu hakimine beyan edebilecegi eihetle iddianamenin kendisine teblig
edilmemesi ehemmiyetli bir mahzur tevlid etmez. tddanamenin sugluya tebligi igin vakit zayi edilmektedir. Suglunun iddianameye iig gun zarfmda mhalefetle muhalefeti reddedildigi takdirde bu
karar aleyhine de bir hafta zarfmda itiraz hakkmi kullanabilecegi nazara alinarak ameli bir faidesi
olmamakla beraber tahkikati tavik eden bu kanun yollarmm kaldinlmasi zaruri gdrulmjustiir. »
Madde 13 : Sorgu hakimi ilk tahkikatta maznunlari ve sahidleri birbirlerile ve sahidleri maznunlarla karsilastirabilirler.
« Besinci maddede yazili sebebler bu madde igin de aynen variddir. »
Madde 14 : Sug, agir cezali oldugu takdirde iLk tahkikatta tevkifine liizum gorulmeyen maznun
son tahkikatin aigilmasi kararile birlikte tevkif olunur. Bu karar katidir.
« Ceza muhakemeleri usulii kanununun 104 ncii maddesi islenen sug ne olursa olsun maznunu
tevkif etmek salahiyetini mutlak surette hakimin takdirine birakmaktadir.
Bu kanunun tatbik edilecegi istisnai yerlerde
maznunlarin ne kadar giigluk ve f edakarlikla ele
gegirilebildigi malumdur. Genis bir salahiyetle hareket eden Cumhuriyet muddeiumumileri tarafmdan haklannda hukuku amme davasi agilan agir oezali suglardan maznun olan §iahislarin tevkif
edilerek tahkikat esnasmda elde bulundurulmalan faideli olmakla beraber bu cihet tahkikatin selametine ve delillerin vaziyetine gore hakimin takdirine birakilmistir. Ancak sug agir eezali oldugundan toplanmi§ olan deliller de son tahkikatin agrlmasma kafi goruldugii takdirde son tahkikatm agilmasi kararile birlikte suglunun da tevkif edilmesi esasi konulmus ve bu tevkif karan aleyhine itiraz
hakki taninmamistir».
Madde 15 : Eski hale getirme talebinin reddine dair olan kararlar katidir.
« Sugluya eski hale getirme talebinde bulunmak hakki bu kanunla da taninmaktadir. Ancak
mehle riayetsizliginin makbul bir mazerete miistenid oldugunu k a r a n veren mahkemeye kabul ettiremeyen sugluya ikinci bir kanun yolunun taninmasi miiltezem olan gaye ile kabili telif goriilemediginden kaldinlmistir».
Madde : 16 Ilk tahkikat sirasinda verilen tevkif kararile tahliye talebinin reddine dair olan
karar aleyhine itiraz olunamaz.
« Sorgu hakimi tarafindan verilen tevkif k a r a n hakimin tasdikile tekemmiil eder. Bu hakim
bazan asliye isjerine de bakan agir ceza mahkemesi reisi olabileeegi eihetle itiraz mercii sorgu hakiminin kazasi dairesi dahilinde bulundugu agir ceza mahkemesi reisi veya en yakin agir ceza mahkeme reisidir. Bu kanunun tatbik edildigi yerlerdeki mesafelerin uzakligi nazan itibare almirsa
itirazin tetkiki igin tahkikatin uzun bir tevakkuf devresi gegirecegi anla§ilir. Suglunun tevkif edil,( S. Sayisi : 135 )
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mesi sorgu hakimile mahalli ceza hakiminin mutabik kalmalarina baglidir. Bu husus suglu igin kafi
teminat tegkil ettiginden iltizam olunan siirat esasile kabili telif goriilnieyen itiraz yolunun kaldirilmasi liizumlu bulunmugtur».
Madde : 17 Ilk tahkikatta sorgu hakimi acele ve mevkuflu iglerde gahidleri miizekkere ile celbedebilir. Bu miizekkere zabitaya zor kullaumak salahiyetini verir. Kaza merkezi haricindeki her
tiirlii tebligati yapmaga ve birinei fikrada yazili miizekkereleri infaza zabita memurlari meeburdur.
« Kanunla takib edilen gayeye uygun gekilde iglerin siiratle goriilmesinin temini igin gahidlerin
acele ve mevkuflu i§lere hasran ilk tahkikatta da miizekkere ile ve zabita marifetile getirtmek hakki verilmigtir. Tatbikatta bu miizekkerelerin mahiyetleri ve infazi sureti hakkinda muhtemel tereddiid ve ihtilaflann online gegmek igin bu miizekkerenin zabitaya zor kullanmak salahiyetini verecegi tasrih edilmig ve infaza da zabita memurlari mecbur tutulmugtur».
tlgiineu fasil
Durugma
Madde 18 : Suglulardan bir veya bir kacjna munhasir sebeblerden dolayi dava uzamak zaruretini gosterirse o sebeblerle alakasi olmayanlarm davasi ayrilip goriilebilir.
« Bu maddede igtirak hali nazari itibare almmigtir. Igtirak maddi ve manevi olabilir. Sugun
iglenmesine igtirak etmig olanlar hakkinda miigterek olan deliller toplanmadan tefrik karari verilmesi tecviz edilmemi§tir. Ancak miigterek deliller toplandiktan sonra suglulardan bir veya bir kagina munhasir, faraza suglulardan birinin akli haletinin veya dogum tarihinin tesbiti gibi sebeblerle dava uzamak istidadini gosterdigi takdirde bunlarin yiiziinden haklanndaki deliller tamamile toplanmi§ olan diger su^lularin davasmi uzatmakta makul ve kanuni bir sebeb meveud degildir. Bu takdirde mahkemeye davayi uzatan bu sebeblerle alakasi olmayan suglular hakkinda karar verebilmek salahiyeti taninmigtir. Bunun miieyyidesi agikardir. SUQIU karar aleyhine bir an evvel
kanun yollarina miiracaat edebilir ve kararda bir hata mevcudsa bu hatayi vaktinde islah edebilir».
Madde 19 : Agir cezayi miistelzim suglarin durugmalari mevkufen yapilir.
« Madde 14 de gosterilen sebebler bu madde igin de variddir».
Madde 20 : Duru§ma sirasinda verilen tevkif kararile tahliye talebinin reddine dair olan kararlar aleyhine itiraz olunamaz.
«16 nei madde iqin ileri siiriilen sebebler bu madde igin de variddir».
Madde 21 : Ilk tahkikattaki on yedinci madde hiikmii durugmada da tatbik olunur.
«Bu kanunun tatl>ik edilecegi bolgelerde §ahidlerin alelekser davete icabet etmedikleri goriildiigiinden durugmayi liizumsuz taliklere ugratmamak igin acele ve mevkuflu iglerde mahkemeye §ahidleri zabitaya zor kullanmak salahiyetini veren miizekkerelerle getirtmek hakki taninmigtir. Zabita, hazirlik ve ilk tahkikat safhalarinda oldugu gibi durugma safhasinda da kaza
merkezi haricindeki tebligati yapmaya ayni miilahaza ile mecbur tutulmugtur».
Madde 22 : Ilk tahkikata tabi tutulan iglerde mahkeme icab eden tebligleri yaptirarak son
tahkikatin acjlmasma dair olan karann sugluya tebligi tarihinden itibaren nihayet beg gun i§inde durugma yapar.
Madde 23 : Ilk tahkikat yapilmayan hallerde Ciimhuriyet
miiddeiumumisinin
iddianamesi
mahkeme tarafmdan derhal maznuna teblig olunur.
lddianamenin maznuna tebliginin nihayet beginci giinii durugma yapilir.
Madde 24 : Kanuni zaruretler dolayisile yirmi uQiincu ve yirmi dorduncii maddelerde yazili
beg giinliik miiddete riayet imkansizligi hasil olursa mahkeme bu imkansizligi doguran noksanlari en gabuk vasitalarla ikmal igin lazimgelen miiddeti goz oniinde tutarak ona gore durugma gumimi tayin eder.
«Durugmanin icrasina ne miiddet zarfmda baglanacagi ceza muhakemeleri usulii kanununda
.( S. Sayisi ; 135 ).
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tasrih edilmemi§tir. Surati temin maksadile projede mahkerae son tahkikatin agilinasma dair
olan kararm sugluya tebliginden itibaren nihayet be§ glin iejnde duru§ma hazirliklarmi ikmal
ederek durugmayi yapmaga mecbur tutulmu§tur.
Bu hiikiim ilk tahkikata tabi tutulan i§ler hakkmdadir. Ciimhuriyet muddeiiimumisi agir
cezali suglarcn maadasmda hazirlik tahkikatin da ilk tahkikata liizum birakmayacak surette
icab eden delilleri toplamis, oldugu takdirde i§i dogrudan dogruya iddianame ile mahkemeye
tevdi edebilir. Bu takdirde de 23 neii maddede yazili oldugu iizere mahkeme muddeiumuminin
iddianamesinin sueJuya tebligi tarihinden itibaren nihayet be§ giin zarfinda durusma yapmaya
mecburdur. Ancak yirmi iki ve yirmi u^uncii maddelerde yazili bu mecburiyetler maddi imkanla mukayyettir. Bu miiddete riayetsizlik mecburiyeti hasil olursa mahkeme 24 neii maddede
yazili oldugu iizere bu imkansizligi doguran noksanlarm en Qabuk vasitalarla ikmali igin lazimgelen miiddeti goz oniinde tutarak ona gore duru§ma giiniinii tayin edecektir».
Madde 25 : Mani sebebler olmadikca duru§ma bir eelsede bitirilir. Ciimhuriyet miiddei umumisi iddiasmi ayni eelsede beyana mecburdur.
Madde 26 : Durusjnanin miiteaddid celseler siirmus. olmasi dolayisile evrak tetkika muhtae
bulundugu takdirde iddiasmi serdetmek i§in Ciimhuriyet muddeiumumisine nihayet iki gun
mehil verilir.
«Durusmanm bir eelsede bitirilmesi esasen ceza muhakemeleri usulii kanununun kabul ettigi bir prensibdir. Sugun siibutuna medar olan ve suglunun miidafaasma yarayan biitiin d.elillerin toplanarak noksansiz bir surette mahkemeye arzedilmesi ve mahkemenin delil taharrisinden vareste kalarak bir durusma eelsesinde bu delillerin iradinm teinini esastir. Durusma bir
eelsede bittigi takdirde miiddeiumumi ayni eelsede iddiasmi beyana mecbur tutulmugtur. Fakat mani sebebler dolayisile durusma miiteaddid celseler siirdiigii takdirde hazirlanmasi icin
miiddeiumumiye 26 nci madde ile iki giinliik bir mehil verilmistir. Bu da takib edilen siirat
prensibine ragmen zaruri bulunmus,tur».
Madde 27 : Talik ve tehir miiddetleri kati bir zaruret olmadikca bes giinii gegemez.
« 24 neii maddede siirat gozetilerek durusmaya bes giinde baslanmasi 25 nci maddede durusmanm bir eelsede bitirilmesi ve bu madde de nihayet bes giin sonraya talik edilmesi kabul edilmistir. Fakat her iic, maddede de mesafelerin nzakligmdan ve vesaitin noksanligindan otiirii bu
mehillere riayet imkansizligi da nazara almmistir. Bu takdirde mahkemeye
bu imkansizligi
doguran noksanlarm en §abuk vasitalarla ikmaliiQin icab eden miiddeti nazara alarak bu mehileri
uzatabilmek salahiyeti zaruri olarak taninmistir ».
Madde 28 : Mahkeme agir cezali ciiriimlerin maadasmda kendi kaza dairesi disinda bulunub
da tebligata icabet etmeyen maznunu talebi olmaksizm durusmadan vareste tutabilir. Bu takdirde
mahkeme ilk tahkikat yapilmamissa suejuyu istinabe suretile sorguya gektirmege mecburdur.
« Ceza muhakemeleri usulii kanununun 226 nci maddesi mucibince agir cezali ciiriimlerin maadasmda su§lu ancak kendi talebile mahkemedehazrr bulundurulmak mecburiyetinden vareste
tutulabilir. Projede suglu mahkemenin kaza mmtakasi dismda oldugu ve hazir bulundurulmasina da behemehal liizum goriilmedigi takdirde talebi olmaksizm durusmadan vareste tutulacaktir
ki, bu hiikum icabsiz yere durusmayi suriincemeden vikaye ve surati muhafaza maksadile konulmustur ».
Madde 29 : Ciimhuriyet muddeiumumisile maznunun muvafakatlerile gelmeyen sahidlerin hazirlik ve ilk tahkikat safhalarmda Ciimhuriyet miiddeiumumisile sulh ve sorgu hakimleri tarafindan
zaptedilmis olan ifadelerinin okunmasile iktifa olunarak celblerinden vazgegilebilir.
« Ceza muhakemeleri usulii kanununun 238 nci maddesinin 4 neii fikrasi mucibince Ciimhuriyet
miiddeiumumisile maznunun ittifaklari halinde mahkemenin her hangi bir delilden sarfinazar
edebilecegi yazilidrr. Bittabi bu delilden davaya bir tesir ve faydasi olmadigi icjn vaz gegilmektedir. Projede bu madde ile kabul edilen hiikiim biisbiitiin bafkadir. §ahidin ifadesinin
davada
Tiolii vardir ve delilden sarfi nazar olunmamistir Ancak sahidin celbi miiteassir ve intizari ve zaman
ziyaini imudb oldugu i$in mahkemeye celbinden sarfi nazar olunarak maddede gosterilen meroiler
( S. Sayisi : 135 )
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tarafmdan zaptedilmis olan hazirlik ve ilk tahkikattaki ifadesile iktifa olunmaktadir. Bu hukiimde siirat esasi gozetilerek kabul edilmistir. Maznunun ve miiddeiumuminin muva'fakatlerine ve mahkemenin takdirine bagli oldugu icjn bir mahzura da gorulmemistir.
Madde 30 : Maznnn ve mudafia mudafaalarmi hazirlamalari icin
nihayet lie, giin melril verilebilir.
Madde 31 : sultan zarar gorenler tarafmdan sahsi dava aemak suretile dogrudan dogruya takib edilebilen suelar miistesna olmak iizere eeza mahkemeleri sahsi hak davasina bakamazlar. Ceza
mahkemelerinin sahsi hak davasina bakamamalari sultan zarar gorenlerin ammc menfaati namina davaya mudahale etmelerine mani degildir.
«Sue, tan husule gel en zararm viicudunu ve miktarini tayin etmek uzun tetkikata ihtiyac, gostererek durusmanm uzamasini ve hiikmiin tehirini mueib olabilir Esasen ceza muhakemeleri usulii
kanununun 358 nci maddesile bu takdirde ceza
mahkemesine davacinin hukuk mahkemesine miiracaat edebileecgine karar vererek hiikmiinii yalniz eeza tayinine hasrcdebilmesi kabul edilmistir, Ceza
davalarini uzaitabilecegi cihetle projenin takib ettigi siirat esasina aykiri vaziyetler ihdas edecegi
nazara almarak ceza mahkemelerinin ijsahsi dava acjlmak suretile dogrudan dogruya takib edilebilen
sucjlar miistesna olmak iizere sahsi hak davasina bakamamasi esasi kabul
edilmistir. Esasen ceza
usulumuzun mdiazi olan alman eeza
usuliinde 344 ncii maddede sayili suelar miistesna olmak iizere
ceza mahkemeleri sahsi hak davasina bakamazlar. Bu suc,larda suet an zarar goren sahislar sahsi dava
aqmamak suretile hukuku amine namina davaya mudahale ve istirak etmektedirlerki siirat esasina
ve eemiyetin menfaatine (jok uygun olan bu sistem projede kabul edilmistir.*
Madde 32 : Hiikum durusmanm hitammdan itibaren mueib sebeblerilc nihayet iic, giin ieinde tefhim olunur.
«Ceza muhakemeleri usulii kanununun 26 nci maddesindc bir hafta olan bu miiddet bu madde ile
iic giine indirilmistir.»
Madde 33 : tic, ay ve daha ziyade hurriyoti baglayici bir ceza ile mahkum olan suqlunun ewclce
tevkif edilmemissc hiikiimle birlikte tevkifine karar verilir. Bu karar aleyhine itiraz olunamaz.
«Bu kanunun tatbik edilecegi yerlerin hususiyeti nazara almarak intiba husulii icin bu hiikme
liizum goriilmustur.»
Madde 34 : Ciimhuriyet Basmiiddeiumumiligi evrakm viirudundan itibaren bir hafta, Temyiz
mahkemesi de bir ay ieinde tetkiklerini bitirmeyo mecburdurlar.
«Hukiimlerin bir an newel katileserek infazi kabil hale gelmesi ve islendiklcri muhitlerde heuiiz ciirum tesirati zail olmadan intiba husule getirmesi maksadile ve diger maddelerde gosterilen siirat
esasina dayanilarak bu hiikum konmustur.»
Madde 35 : Bu kanunun tatbik olunacagi yerleri Icra Vekilleri heyeti tayin eder.
Madde 36 : Bu kanunun ierasina Adliyc ve Dahiliye vekilleri memurdur.
Madde 37 : Bu kanun nesri tarihinden mutch erdir.
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6 - IV - 1937

Yiiksek Reislige
tcra Vekilleri Heyeti kararile tayin olunacak
yerlerde tatbik olunmak iizere Adliye vekilligince hazirlanib Basvekaletin 8 haziran 1936 tarih ve 6/1921 numarali tezkeresile Yiiksek Reislige sunulan ve 1 ikincitesrin 1936 tarihinde enciimenimize tevdi buyurulan ceza muhakemeleri
usulu. kanununa miizeyyel kanun layihasi Adliye vekili §iikrii Saracoglu ve vekalet ceza isleri mudiiru de hazir oldugu halde enciimende miizakere olundu.
Bu layihanm tanzimini icab ettiren sebebler
hakkmda esbabi mucibe layihasinda mevcud tafsilat ve enciimen huzurunda verilen izahat, tasvib olunmustur. Filhakika, meri ceza usuliimiiz,
umumiyet itibarile, memleketin vaziyet ve ihtiyaglarma ve halkimizin umumi seviyesine uygun
hukumleri muhtevi olmakla beraber, umumi kanunda mevcud olub, memleketin pek biiyiik bir
kismmda muvaffakiyetle tatbik olunan mehillere
ve usul muamelerine aid bazi hukumlerin, niifusu az ve geni§ bazi mmtakalarda tatbikmdan
ceza adaletinin miiteessir oldugu ve bu yiizden
cezalann tesiri azaldigi anlasilmaktadir.
lyi bir usul kanununda behemehal yer almasi lazimgelen bir takim vasiflar vardir ki bunlardan bir tanesinin eksik olmasi, bazen cemiyetin, bazen de ferdin haklanni ihlal ve binnetice adaleti miiteessir eder. Bu vasiflarm iyi bir
usul kanununda yer almasi ne kadar ehemmiyetli ise, bunlardan her birinin hadiselerin mahiyetine, sucjarm agirlik ve hafifligine ve muhitin hususiyetlerine gore miitehawil bir tesir icra etmesi ve kanun hiikumlerinin bu esasla miitenazir olmasi da o kadar luzumludur.
«Surat» ve «teminat» unsurlanndan her birinin ehemmiyeti suglarm agirligma, isjenme
§ekil ve sartlarma ve islendikleri muhitin hususiyetine gore azalir veya §ogalir ve bu suretle
kanunda bu unsurlara verilen elestikiyettir ki
ohun hayatiyetini ve tatbiki faydalanni cogaltir.
Iste, layihaniTri T- tanzimine hakim olan esas

fikirler bunlardir.
layihada, memleketin bir takim eografi ve mahalli hususiyetler arzeden bazi yerlerinde,
umumi usul kanunundaki muamele ve mehillerden bir kisminin kaldirilmasi veya kisaltilmasi
suretile bugiin tesiri azalmis olan cezalarm miiessiriyeti imkanlarmin temini istihdaf edilmi^tir.
Adalet itemianatinm ana hukiimleri bittabi mahfuz tutulmustur. Bu kanunun tatbik olunacagi
yerlerin kanunla tayini imkani yoktur. Bunun,
genis teskilati marifetile hadisatla daima temas
halinde olan Hiikumete birakilmasi zaruri gorulmustur. Hiukumet bu kanunun tatbik edileeegi yerleri tayin ederken, bittabi onun tanziminin istinat ettigi sebebleri goz oniinde tutaeaktir.
Hiikumet layihayi «Ceza muhakemeleri usulu kanununa miizeyyel* bir layiha seklinde teklif
etmektedir. Kanun basbklannin kanuni bir kiymeti olmamakla beraber, enciimen, memleketin
onahdud bir kismmda tatbik edileee'k olan bir
kanunun, umumi bir kanuna zeyl olarak gikmasini muvafik bulmamis ve basligi enciimen teklifinde oldugu §ekilde degistirmi§tir. Bu degisikligin tabii bir neticesi olarak da bir methal maddesi kaleme almm.i§ ve bu madde layihanm birinci maddesi olarak tesbit olunmustur.
Ikinci madde, Hiikumet teklifinin birinci
maddesindeki esas dairesinde yeniden yazil-misitr.
Enciimen tarafmdan iigiincu madde olarak
tesbit olunan layihanm ikinci maddesi aynen
kabul olunmustur. Bu maddedeki (zabita memiurlarc) tabirinden maksat, yaliniz jandarmalardrr. Polis memurlari bu tabirde dahil degildir; gunkii, polisin vazifesi §ehir ve kasabalann
inizibat ve asayisjle mesgul olmaktan ibarettir.
Layihanm ugiincii maddesile istihdaf edilen
maksad Ceza muhakemeleri usulii kanununun
3006 numarali kanunla tadil edilmis olan 158 nci
maddesi hiikmile temin edilmis oldugundan bu
madde layihadan cjkanlmi$trr.
Miisadereye karar vermek hakime aid bir
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salahiyet oldugundan layilianin dordiincu maddesindeki «imiisadere» kelimesi gikarilmis ve inadde
bu degisiklik dairesinde ve tmaksada vuzuih verecek
sekilde yenidcn yazilmistir. Filhakika, Ceza muhakemeleri usulii kanununun 90 nci maddesine
gore ,esas itibarile hakime aid olan zapta karar
vermek
salahiyetinin, istisnaen Ciimlmriyet
miiddeiumumilerine ve onlarm muavini srfatile
zabita memurlarina da verildigi haller vardir.
Fakat, bu istisnai hallerde, zabit muamelesinden
sonra muam.el.ei]in tekemmulu icjn, yapilmasi
zarui'i bazi merasim de gosterilmistir. Maksad,
bu merasimi kaldirarak usul muamelesini basitlestirmektir.
Besinci madde enciimence, iki azanin muhalefetine karsi aynen kabul olunmustur. Altinci
maddenin bir iki noktasinda enciimen degisiklikler yapmaga liizum gormiistiir.
Bunlardan
biri, miiddeiumumiye kabahat sugu maznunlarmi da tevkif etmek yolunda layihada verilmesi
istenilen salahiyetin, ciiriimlere hasredilmesidir.
Bu maksadla maddeye, bir «curumlerde» kelimesi ilave olunmustur. Filhakika, kabahat maznunlarmin tevkifi salahiyetini de muddeiumumiye tanimak igin hie. bir ciddi sebeb gb'riilmemistir. Bundan maada, 2'nei fikranin son kelimesi
«eder» seklinde degistirilmistir. Bunun sebebi,
fikranm ibaresile miitenazir bir netice cikarmaktir.
Yedinei maddede teklif edilen bir aylik muddetin on gnne indirilmesini enciimen muvafik
bulmustur.
Maddenin son cumlesi olan (bundan sonra
umumi hukiimler tatbik olunur) ibaresi, luzurnsuzluguna binaen maddeden cjkarilmistir. Qiinkii, bu maksadi temin edici hukum umumi usul
kanununda vardir.
Layihanm 8 nci maddesile istihdaf olunan
maksadi, ceza muhakemeleri usulii kanununun
116 nci maddolerinin birinci fikrasindaki (mevkuf hakkmda ancak tevkif ile gozetilen gayeyi
ve tevkifhanenin intizam ve emniyetini temin
edecek kadar takyidatta bulunulur) hukmu esasen temin etmekte oldugundan, mevcud bir hukmii tekrardan ibaret olan bu madde luzumsuz
goriilmiis ve layihadan Qikarilmistir.
Layihanm 9 ncu maddesine gelince: Ceza muhakemeleri usulii kanununun muaddel 171 nci
maddesinin son fikrasindaki hiikum, 158 nci
maddeye gore yapilmis muamelelerin ilk tahki-

katta tekrarlaiimiyacagmi gostermesine vc ancak
busekil makul gortildiigiine binaen, bu maddeye
de liizum goriilmemistir. Usui kanununun 59 ncu
maddesinin muddeiumumilere verdigi «sahidleri yeminle dinlemek» salaliiyeti kullanilmanus
ve tahkikat adi sekilde yapilmis oldugu takdirde bu hiikmun kabulii enciimence tecviz olunmamistir.
Hiikumet teklifinde 10, 11, 12, 13, 14 ve 15
nci madde olarak tesbit edilmis hukiimler eneiimence aynen kabul olunmustm'.
16 nci maddeden ( . . . . tahliye talebinin
reddine dair olan karar) ibaresi, Hiikumet miimessilinin encumende vaki talebi iizerine cjkarilmistir. Bu hususta ileri siiriilen ve enciimence de muvafik goriilen sebeb sudur: Bu karar
aleyhine olan itiraz, mustantikin yam basinda
bulunan hakime yapilacagma gore, isi uzatmaz.
Bu itibarla umumi hukumlerden ayrilmakta fayda yoktur.
17 nci madde aynen kabul olunmustur.
Ceza muhakemeleri usulii kanununun 2 ve
230 ncu maddeleri, Hukumetin teklifindeki 18
nci maddenin istihdaf ettigi maksadi zaten temin etmekte oldugundan bu maddenin de layihadan cjkarilmasma karar verilmistir.
20 nci maddedeki «Tahliye talebinin reddine
dair olan kararlar» ibaresi enciimence gikarilmistir. Qiinkii, ceza muhakemeleri usulii kanununun muaddel 297 nci maddesine gore durusmalarda, bu nevi kararlar zaten kabili itiraz degildir.
21, 22 ve 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nci maddeler aynen kabul olunmustur.
29 ncu madde, teklifteki esas dairesinde yeniden kaleme almmistir.
30 ncu madde aynen kabul olunmustur.
Hiikumet teklifindeki 31 nci maddenin ilk
fikrasi hukmu, layihanm istihdaf ettigi gayeye
uygun oldugundan aynen kabul edilmistir.
Ikinci fikraya gelince, umumi usul kanunu
bu fikra hiikmiinii zaten temin etmektedir. Filhakika davaya miidahale ile sahsi hak talebi
baska baska seylerdir. Suqtan mutazarrir olanlar, kanunun gosterdigi sartlar dairesinde miiddeiumumiye yardimci olarak her zaman davaya miidahale hakkini haizdirler. Bu itibarla
luzumsuz goriilen ikinci fikra layihadan ejkarilmistir.
32 nci madde hukmu aynen kabul olunmustur.
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Aynen kabul edilen 33 neti madde hakkinda
bir noktanin tebariiz ettirilmesi icab eder. Bu
maddede tic, ay ve daha ziyade hurriyeti baglayiei bir ceza ile mahkum olan sucjunun tevkifine mecburiyet oldugu hakkindaki hukiim,
hakimin amumi hukiimlere gore haiz oldugu
tecil hakkini ortadan kaldirmaz, bu hak mahfuzdur. Tevkif mecburiyeti, hakimin cezayi tecile llizum gormemesi halinde mevzubahistir.
34 ncii madde hiikmune enciimen azasindan bazilari itiraz etmislerse de, bu madde kanunun
istihdaf ettigi siirat esasina uygun oldugundan
enciimenin ekseriyetile kabul olunmustur.
Hiikumet layihasinin 35 nci maddesinde yazili hukiim, enciimence kaleme alinan birinci
madde tesbit edilmi$ oldugundan, liizumsuz ka-

Ian bu madde kaldirilmis; onun yerine, (Bu
kanunda yazili olmayan hususlarda ceza muhakemeleri usulu kanununun tatbik edileeegini)
gosterir baska bir madde konulmustur.
Umumi heyetin tasvibine arzolunmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Ad. En. Rs. N.
M. M.
Bu M. M.
Katib
Kocaeli
Konya
Trabzon
Saldh Yargi
R. Tiirel
R. Karadeniz
Antalya
I^el
Ankara
T. N. Ancan
H. Ongun
Milmtaz Okmen
Kayseri
Kayseri
Erzincan
Resid Ozsoy
Hasan Ferid
A. Firat
Kocaeli
Manisa
Kocaeli
Antalya
Ragib Akca Refik Ince Hayri Tan Numan
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leva Vekilleri Heyeti kararile tayin olunacak
yerlerde tatbik olunmak ilzere ceza muhakerneleri usulu kanununa miizeyyel kanun projesi

tcra Vekilleri Heyeti kararile tayin olunacak
yerlerde tatbik olunacak bazi istisnai ceza
usulu hiikiimlerine dadr kanun layihasi
MADDE 1 — Icra Vekilleri Heyeti kararile
tayin olunacak yerlerde, a§agida yazili ceza usulu hiikiimleri tatbik olunur.

Birinci fasil
Haztrlik tahkikatt
MADDE 1 — Hazrrlik tahMkatmda Cumhuriyet miiddeiumumileri sahidleri celbname ile
davet ederler. Mevkuflu veya mevkuflu olmamakla beraber Ciimhuriyet miiddeiumumileri
acele telakM ettikleri islerde sahidleri dogrudan dogruya miizekkere ile celbedebilirler. Bu
miizekkereler zabitaya zor kullanmak hakkmi
verir.

MADDE 2 — Hazrrlik tahkikatinda Ciimhuriyet miiddeiumumileri sahidleri celpname ile
davet ederler. Ciimhuriyet miiddeiumumileri,
mevkuflu veya acele telakki ettikleri mevkufsuz
i§lerde §ahidleri dogrudan dogruya zabitaya yazacaklari miizekkere ile celbedilirler. Bu miizakkereler, zabitaya zor kullanmak salahiyetini verir.

MADDE 2 — Hazirlik tahMkatmda kaza
merkezi haricindeki her tiirlii tebligati yapmaga
ve birinci maddede yazili muzekkereleri infaza
biitiin zabrta memurlan mecburdur.

MADDE 3 — Layihanm ikinci maddesi aynen

MADDE 3 — Meshud curiimlerle tehirinde
zarar umulan hallerde sahidleri yeminle dinlemege ,ehli hibre intihabma ve kesfe, arama ve
zabta miiteallik muamelelerin ifasma Ciimhuriyet miiddeiumumileri salahiyetlidir.
( S. Sayi
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§u kadar ki, Cumhuriyet muddeiumumisinin
gaybubeti veya tahkikata her hangi bir sebeble
vaktinde el koyamamasi hallerinde bu iiiuameleleri sirasile sulh ve florgu hakimleri de yapabilirler.
MADDE 4 — Meshud ciiriimlerle tehirinde
zarar umulan hallerde Ciimhuriyet miiddeiumumisi tarafindan yapilan zabt ve musadereye ve
ehli hibre intihabma aid muameleler katidir.

MADDE 4 — Meshud ciiriimlerle tehirinde
zarar umulan hallerde Ciimhuriyet muddeiumumisi tarafmdan yapilan zabta aid muamelelerde,
ceza muhakemeleri usulii kanununun 90 nci
maddesinin 2, 3, 4, ve 5 nci fikralarrndaki hiikiimler tatbik olunmaz.

MADDE 5 — Hazrrlik tahkikatmda Cumhuriyet miiddeiumumilerile sulh ve sorgu hakimleri maznunlari ve §ahidleri birbirlerile ve §ahidleri maznualarla yiizle§tirebilirler.

MADDE 5 — Layihanm 5 nci maddesi aynen

MADDE 6 — Ciimhuriyet muddeiumumis hazrrlik tahkikatmda maznunu sorguya gekmek ve
hukuku amme davasi agilmcaya kadar muteber
olmak iizere tevkif etmek salahiyetini haizdir.
Ciimhuriyet muddeiumumisi amme davasmi
agmaya liizum gormez veya tahikatm devami sirasmda tevkif sebeblerinin kalmadigma kanaat
getirirse sugluyu kendiliginden tahliye edebilir.
Ciimhuriyet muddeiumumUerinin bu muameleleri aleyhine itiraz olunamaz.

MADDE 6 — Ciimhuriyet muddeiumumisi
hazrrlik tahkikatmda maznunu sorguya gekmek
ve ciiriimlerde hukuku amme davasi agilmcaya
kadar muteber olmak iizere tevkif etmek salahiyetini haizdir.
C. muddeiumumisi amme davasmi agmaga
liizum gormez veya tahkikatm devami sirasmda
tevkif sebeblerinin kalmadigma kanaat getirirse sugluyu kendiliginden tahliye eder.
C. miiddeiumumisinin bu muameleleri aleyhine itiraz olunamaz.

MADDE 7 — Ciimhuriyet muddeiumumisi
tevkif tarihinden itibareu nihayet bir ay zarfmda hukuku amme davasmi agmadigi veya mevkufu kendiliginden tahliye etmedigi takdirde
mevkufiyet halinin devamma liizum olub olmadigi hakkmda sulh hakiminden bir karar almaga
mecburdur. Bundan sonra umumi hukumler tatbik olunur.

MADDE 7 — C. Muddeiumumisi tevkif tarihinden itibaren nihayet on giin zarfmda hukuku amme davasmi agmadigi veya mevkufu
kendiliginden tahliye etmedigi takdirde mevkufiyet halinin devamma liizum olub olmadigi
hakkmda sulh hakiminden bir karar almaga
mecburdur .

MADDE S — Ciimhuriyet muddeiumumisi
hazrrlik tahkikatmda mevkuflari birbirlerile veya harigle ihtilattan menedebilir.
MADDE 9 — Meshud ciiriimlerle tehirinde
zarar umulan hallerde Ciimhuriyet muddeiumumilerinin tahkik muameleleri ilk tahkikatta
tekrarlanmaz. Ilk tahkikat hazrrlik tahkikatrndaki noksanlann ikmaline munhasir kalrr.
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Urinci fasil
Ilk tahkikat
MADDE 10 — Ilk tahkikatm agilmasma
dair olan karar katidir.

MADDE 8 — Hukumetin 10 ncu maddesi
aynen.

MADDE 11 — Ilk tahkikatm sonunda Ciimhuriyet mMdeiumumisi evrakm kendisine tevdiinden itibaren iki gun i§inde iddianamesini
tanzime mecburdur.

MADDE 9 — Hukumetm
aynen.

MADDE 12 — Hk tahkikatm sonunda mtiddei umumilikge tanzim edilecek iddianame
maznuna teblig edilmez.

MADDE 10 — Hiikumetin 12 nci maddesi
aynen.

MADDE 13 — Sorgu hakimi ilk tahkikatta maznunlari ve s>hidleri bir birlerile ve §ahidleri maznunlarla kar^dastrrabilirler.

MADDE 11 — Hiikumetin 13 ncii maddesi
aynen.

MADDE 14 — Su$, agrr cezali oldugu takdirde ilk tahkikatda tevkifine ltizum gorulmeyen maznun son tahkikatm agilmasi kararile
birlikte tevkif olunur. Bu karar katidir.

MADDE 12 — Hiikumetin 14 ncii maddesi
aynen.

MADDE 15 — Eski hale getirme talebiniu
reddine dair olan kararlar katidir.

MADDE 13 — Hiikumetin 15 nci maddesi
aynen.

MADDE 16 — Ilk tahkikat sirasmda verilen tevkif kararile tahliye talebinin reddine
dair olan karar aleyhine itiraz olunamaz.

MADDE 14 — Hk tahkikat sirasmda verilen tevkif karari aleyhine itiraz olunamaz.

MADDE 17 — Ilk tahkikatda sorgu hakimi
acele ve mevkuflu i§lerde sahidleri miizekkre
ile celbedebilir. Bu miizekkere zabitaya zor
kullanmak salahiyetini verir.
Kaza merkezi haricindeki her tiirlii tebligati yapmaga ve birinci fikrada yazili miizekkereleri infaza zabrta memurlan mecburdur.

MADDE 15 — Hiikumetin 17 nci maddesi
aynen.

11 nci maddesi

Vguncu fasil
Duru§ma
MADDE 18 — Suclulardan bir veya bir kagma munhasir sebeblerden dolayi dava uzamak
zaruretini gosterirse o sebeblerle alakasi olmayanlarm davasi ayrilib goriilebilir.
MADDE 19 — Agrr cezayi miistelzim su§larm durusmalari mevkufen yapilir.

MADDE 16 — HHikumetin 19 ncu maddesi
aynen.

MADDE 20 — Durusma sirasmda verilen
tevkif kararile tahliye talebinin reddine dair
olan kararlar aleyhine itiraz olunamaz.

MADDE 17 — Durusma sirasmda verilen
tevkif kararlari aleyhine itiraz olunamaz.
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MADDE 21 — Ilk tahkikattaki 17 nci madde hiikmii durugmada da tatbik olunur.

MADDE 18 — (Hiikumetin 21 nci maddesi
aynen.

MADDE 22 — Ilk tahkikata tabi tutulan
iglerde mahkeme icab eden tebligleri yaptirarak
son tahkikatin agilmasina dair olan kararm sugluya tebligi tarihinden itibaren nihayet beg gun
iginde durugma yapar.

MADDE 19 — Hiikumetin 22 nci maddesi
aynen.

MADDE 23 — Ilk tahkikat yapilmayan hallerde Cjunahuriyet mudeiumumisinin iddianamesi
mahkeme tarafindan derhal maznuna teblig
olunur.;
Iddianamenin maznuna tebliginin nihayet
beginci giinii durugma yapilir.

MADDE 20 — Hiikumetin 23 ncii maddesi
aynen.

MADDE 24 — Kanuni zaruretler dolayisile
yirmi mgiincu ve yirmi dorduncii maddelerde
yazili tog giinluk miiddete riayet imkansizligi
hasil olursa mahkeme bu imkansizligi doguran
noksanlan en cabuk vasitalarla ikmali igin lazimgelcjn miiddeti gba oniinde tutarak ona gore
durugma gununii tayin eder.

MADDE 21 — Kanuni zaruretler dolayisile
19 ve 20 nci maddelerde yazili bes giinluk miiddete riayet imkansizligi hasil olursa mahkeme
bu imkansizligi doguran noksanlarm en gabuk
vasitalarla ikmali igin lazimgelen miiddeti gozoniinde tutarak ona gore durugma gununii tayin eder.

MADDE 25 — Mani sebebler olmadikga durugma bir celsede bitirilir. Oiimhuriyet muddeiumumisi iddiasmi ayni celsede beyana mecburdur.

MADDE 22 — Hiikumetin 25 nci maddesi
aynen.

MADDE 26 — Durugmanm miiteaddid celseler sftrmiig olmasi dolayisile evrak tetkike
muhtag bulundugu takdirde iddiasmi serdetmek
igin Cumhuriyet miiddeiumumisine nihayet iki
giin mehil verilir.

MADDE 23 — Hiikumetin 26 nci maddesi
aynen.

MADDE 27 — Talik ve tehir miiddetleri kati bir zaruret olmadikga beg giinii gegemez.

MADDE 24 — Hiikumetin 27 nci maddesi
aynen.

MADDE 28 — Mahkeme agir cezali curiimlerin maadasmda kendi kaza dairesi digmda bulunup ta tebligata icabet etmeyen maznunu talebi olmaksizm durugmadan vareste tutabilir.
Bu takdirde mahkeme ilk tahkikat yapilmamigsa sugljuyu istinabe suretile sorguya gektirmege mecburdur.

MADDE 25 — Hiikumetin 28 nci maddesi
aynen.

MADDE 29 — Cumhuriyet miiddeiumumisile majznunun muvafakatleri iizerine gelmeyen
sahidlerin hazirlik ve ilk tahkikat safhalarmda
Ciimhuiiyet muddeiumumisile sulh ve sorgu hakimleri tarafmdan zaptedilmif olan ifadelerinin

MADDE 26 — C. Muddeiumumisile maznun muvafakat ederlerse gelmeyen sahidlerin
hazirlik ve ilk tahkikat safhalarmda almmis
olan ifadelerinin okunmasile iktifa olunarak
bunlarm celbelerinden vazgegilebilir.
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okunmasile iktifa olunarak celblerinden vazgegilebilir.
MADDE 30 — Maznuna ve miidafia, miidafaalarmm hazirlamalari igin nihayet iig giin
mehil verilebilir.

MADDE 27 — Hiikumetin 30 ncu maddesi
aynen.

MADDE 31 — Sugtan zarar gorenler tarafmdan §ahsi dava acmak suretile dogrudan
dogruya takib edilebilen suglar miistesna olmak
iizere, ceza mahkemeleri §ahsi hak davasma bakamazlar.
Ceza mahkemelerinin §ahsi hak davasma bakamamalan sugtan zarar gorenlerin amme menfaati namma davaya miidahale etmelerine mani degildir.

MADDE 28 — Sugtan zarar gorenler tarafmdan sahsi dava acmak suretile dogrudan dogruya takib edilebilen suglar miistesna olmak
iizere ceza mahkemeleri s,ahsi hak davasma bakamazlar.

MADDE 32 — Hiikiim, duru§manm hitammdan itibaren mucib sebeblerile nihayet tig giin
iginde tefhim olunur.

MADDE 29 — Hukumetin 32 nci maddesi
aynen.

MADDE 33 — tfg ay ve daha ziyade hiirriyeti baglayici bir ceza ile mahkum olan suglunun, evvelce tevkif edilmemi§se, hiikiimle birlikte tevkifine karar verilir. Bu karar aleyhine
itiraz olunamaz.

MADDE 30 — Hiikumetin 33 ncii maddesi
aynen.

MADDE 34 — Cumhuriyet ba§muddeiumumiligi evrakm viicudundan itibaren bir hafta,
Temyiz mahkemesi de bir ay iginde tetkiklerini
bitirmege mecburdurlar.

MADDE 31 — Hiikumetin 34 ncii maddesi
aynen.

MADDE 35 - Bu kanunun tatbik okmacagr
yerleri Icra Vekilleri Heyeti tayin eder.

IV^ADDE 32 — Bu kanunda yazili olmayan
hususlarda ceza muhakemeleri usulii kanununun hiikiimleri tatbik olunur.

MADDE 36 — Bu kanunun icrasma Adliye
ve Dahiliye vekilleri memurdur.

MADDE 33 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.

MADDE 37 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
6 - VI - 193C
B§. V.
Ad. V,
M. M. V.
1. Inonil
$. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Mai. V.
#. Kaya
Dr. T. R. Aras
F. Agrali
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Ankan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. 1. M. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam
Roma Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 34 — Bu kanunun icrasma Adliye
ve Dahiliye vekilleri memurdur.
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S. Sayisr. 136
Ba§vekalet teskilat ve vazifeleri hakkinda kanun layihasi
ve Biitge encumeni mazbatast (I/699)

T. C.
Basvekalet
Kararlar mudiirliigu
Sayi : 6/455

10-11-1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Bafvekalet teskilat ve vazifeleri hakkinda hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 9 II -1937
de Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Bagvekil
/. Inonii

Esbabi mucibe
1932 mali yilinda Basvekalet teskilat ve vazifeleri hakkindaki kanun layihasi tanzim edilirken biiteenin miisaadesizligi goz onunde bulundurularak teadiil kanununun tatbikmdan ewel ve
sonraki mevcuttan noksan olmak iizere bir kadro tesbit olunmus ve teadiil kanununa merbut
kadro eetvelinde 46 memurun senelik maas tahsisatr 60 432 lira iken yeni kadroda memur adedi
34 e ve senelik maas tahsisati da 53 148 liraya indirilmisti. Dord seneden beri is haemi gunden giine artmis ve mevcud kadro ile basanlamiyacak bir hal almistir.
Memurin kanununun bazi maddelerile buna miizeyyel olan 1777 sayili kanunun uciincii maddesinin tadili hakkindaki 2919 numarali kanunun birinci maddesinde yazili pldugu veghile (A)
serisine dahil olan memurlarin sicillerinin birer sureti Basvekalete verileceginden ve bu memurlarm sicillerinde yiiriitulecek vukuat ta muntazaman Basvekalete bildirilip kayidlerine isaret olunacagindan bu i^lerle mesgul olmak iizere Bas^ekalette bir kalem te^kili kabul buyurulmu§ oldugundan simdiye kadar Nesriyat miidurliigiince yapilmakta olan Basvekalet ve miilga Sadaret
mensubininin sicil ve zat isleri muamelesinin bu munzam isle birlikte adi gegen miidiirlukee yapilmasma imkan kalmamistir. Bunun i§in ayrica bir Sicil mudurliigii teskil ve Istanbulda <jalistirilan Hazinei evrak teskilatmi da Resmi ve tarihi evrak tasnif heyetinin faaliyetini takib
ve murakabe ettirmek ve teskil edileeek Devlet arsivine intikal edecek olan siyakat ve divan
kirmasi ve saire gibi kamilen eski yazilanmizla yazili ve tarih ve kiiltiir bakimindan fevkalade
ehemmiyeti haiz bulunan resmi ve tarihi vesaikin mahiyetini bilen memurlarm adedlerini arttirmak maksadile bu teskilat tevsi edilmistir. Diger dairelere ilave olunan memurlarla bazi memuriyetlerin derecelerinde yapilan tadilat kati zaruret ve ihtiyacin hakiki bir ifadesidir. Basvekaletqe bidayetten beri kadrolarm tanziminde kemmiyetten ziyade keyfiyete itibar edilerek daima
asgari hadlerle iktifa olunmaktadir. Bu esastan ayrilmmayarak tanzim olunan layiha bilece sunulmustur.
Ilisik kadro cetvelinin senelik maas yakimu 80 604 lira olduguna gore farki baremdeki yekuna nazaran 20 172 liradir. Sicil ve arsiv teskilatmm yakunu olan 16 020 lira tenzil edilirse Basvekalet esas teskilatma seneligi 4 152 liradan ibaret bulunan pek ciizi bir zam yepilmis oldugu tezahiir eder.
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Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Butqe enciimeni
Mazbata No. 81
Esas No. 1/699

8 -IV

- 1937

Ytiksek Reislige
Basvekalet teskilat ve vazifeleri
hakkmda
olub Basvekaletin 10 - I I - 1937 tarih ve 6/455
sayili tezkeresile Yiiksek Meclise suntilan kamm
layihasi enciimenimize verilmis olmakla Basvekalet miistesari hazir oldugu halde okundu ve
gorusiildii.
Mevcud teskilati kismcn tevsi ve memuriyet
dereeelerinde bazi degisikliMer yapan bu layibanin esbabi mucibesinde
Basvekalete aid islerin
cogalmis olmasindan ve bu isleri gorenlerc verilecek maasin da kinsmen arttirilmasi zruri bulundugundan bahsedilmektedir.
Basvekalete aid islerin ehemmiyeti ve artmis
olmasi goz onune almarak bunlarm sela/metle ve
"mukeanimelen basarrlabilmeleri iein liiznimlu goriilen teskilattaki bu degisiklik esas itibarile kabul
olunmustur.
Ancak layiha vazifeleri dairelere taksim. etmekte ve her dairenin gorecegi isleri teferriiatma kadar tesbit eylemis bulunmaktadir. Muayyen bir vekaletc verilon vazifclerin teskilat ka-

nunile o vekalet dairelerine nasil tevzi olunacagini tesbit etmek dogru olmayan bir istir. Vazife
taksimi isi icabma gore daima degisebilecegine
ve her degisiklik icin kanunda tadilat yapmak
ta her zaman kolay olmayacagma gore bu misuse nizamnaimeye birakmak ve buna aid hukumleri
layihadan cjkartmak muvafik gorulmustur.
TJmumi Heyetin tasvibine konulmak iizere
Ytiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Tsparta
Trabzon
M. $. Ozkan
M. tfnsal
B. Karadeniz
KMb
Tstanbnl
Balrkesir
Diyarbekir
T1. Oymen
F. Adahan
7?. Bekit
Izmir
Malatya
Maras
77. Qaktr
0. Taner
A. Tiridocjlu
Mus
Mus
Ordu
#. CMogln
Ff. Ataman
IT. Yaim an
Srvas
Yozgad
R. (Jiner
S. tgoz
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Basvekalet Uskilat ve vazifeleri hakkinda kanun layihasi

Ba^vekalet teskilati hakkinda kanun layihasi

MADDE 1 — Ba§vekalet te^kilati bir miiste§arm idaresi altmda muste§ar muavinligi,
hususi kalem ve §ifre miidurliigu, kararlar, yazi ii-fleri, ne§riyat ve miidewenat, ar§iv tasnif
dairesi, sicil, daire ve levazmi ve evrak miidiirluklerinden miirekkbtir.

MADDE 1 — Basvekalet tegMlati bir miiste§arm idaresi altmda muste§ar muavinligi,
hususi kalem mudiirlugii, kararlar, ne§riyat ve
miidewenat, yazi i§leri, ar§iv dairesi, sicil ve
daire, evrak ve levazmi miidurluMerinden miirekkebtir.

MADDE 2 — Muste§ar; Ba§vekalete aid i§leri Ba§vekalet namma tedvir ve Ba§vekalet
te$ki1atmm vazifelerine nezaret ve bunlarm
iyi yuriunesini temin ile miikelleftir.

MADDE 2 — Ba§vekalet dairesi memurlanna aid te§Mlat kadrosu ili§ik cetvelde gosterilmi§tir. Bu kadroda yazili memuriyetlerden birinde daha kiigiik derecede bir memurun istihdami da caizdir. Bu takdirde bu memura 1452
sayili kanunun miisaid oldugu derecenin maa§i
verilir.

MADDE 3 — Muste§ar muavini; Ba§vekalet
miiste^arlig-ma aid i§lerden mustes^rm verecegi
i§leri yapar.

MADDE 3 — Muste§ar, muste§ar muavini,
hususi kalem mudiiru, kararlar, ne§riyat ve
miidewenat, yazz isleri, arsiv daireleri mudiirlerile sicil ve daire, evrak ve levazmi miidurleri
Ba§veMlin inhasi ve Reisiciimburun tasdiMle,
bunlarm haricinde kalan memurlar mustes^rm
inhasi ve Ba§veMlin tasdiMle tayin olunur.

MADDE 4 — Hususi kalem ve §ifre miidurliigii; bir mudiiriin idaresindedir. Ba$vekilin
emir ve tevdi ettigi hususati ve §ifre i§lerini
yapar.

MADDE 4 — Ba?vekalete aid i§lerin bu daire ve miidiirliiklere taksimi ve bu i§lerin nasil
goriilecegi bir nizamname ile tesbit ve tayin
olunur.

MADDE 5 — Kararlar dairesi; bir miiduriin idaresinde:
1) Icra VeMlleri heyetine arz olunan kanun layihalarile kararname teklif lerine aid muameleleri ikmal eder;
2) Icra VeMlleri heyetinden $ikan kanun layihalarmi Biiyiik Millet Meclisine arz ve kararlan tanzim ile Riyaseti Cumhura takdim ve
tasdikten sonra teblig i^lerini yapar;
3) Kanunlarm tefsir tekliflerine ve kanun
ve kararlara aid biitiin i§leri goriir.

MADDE 5 — Bu kanunun meriyetinden
sonra Ba§vekalet tesjMlatma almacak memurlar
yiiksek bir mektebden mezun bulunmazlarsa
yedinci dereceden yukari memuriyetlere tayin
olunamazlar. Halen miistahdem bulunanlarm
1452 sayili kanun hukumlerine gore mukteseb
haklarz mahfuzdur.

MIADDE 6 — Yazi i§leri dairesi; bir miidiiriin idaresinde:
1) Icra VeMlleri heyeti kararnamelerinin
haridndeM kararnamelerin muamelelerini;
2) Ba§vekaletin Riyaseticiimhur ve Biiyiik
Millet Meclisi Reisligile olan biitiin muhabere
ve muameleleri;
3) Basvekaletten dogrudan dogruya vekalet

MADDE 6 — Ba§vekalet tesMlat ve vazifeleri hakkmdaM 20 mayis 1933 tarih ve 2187 sayili kanun mulgadir.

( S. Sayisi : 136 )
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Hit
ve dairelere yapilan tebligati;
4) Bagvekalete vaki olan miiracaat ve gikayetlere aid muhabereleri;
5) §urayi devletten Bagvekalete gonderilen
kararlarm tebligatmi yapar.
MADDE 7 — Negriyat ve miidevvenat dairesi; bir miidiirun idaresinde:
1) 1322 numarali kanunun verdigi igleri yapar;
2) Kanunlara, tefsirlere ve Biiyiik Millet
Meclisi Heyeti umumiye kararlarma ve nizamname ve talimatnamelerle muahedelere, mukavelenamelere ve sair diiveli akidlere aid
dosyalan tanzim ederek ileride Devlet argivine devredilmek uzere saklar;
3) Bagvekalet matbaasmi idare eder;
4) Resmi Gazeteyi ve diisturlan gikanr ve
hesablarmi tutar;
5) Resmi Gazete ve Zabrt Ceridesinin abone bedeUerini ve ilan ucretlerini ve diisturun
sati§ bedeUerini tahsil ve her ay Maliye merkez
veznesine teslim eder;
6) Diisturlarin tertibinde esas ittihaz edilecek olan ve Hazinei evrakta mahfuz bulunan
dosyalarm ve defterlerin asiUarmi celbedebilir. Bunlarm muhafazasmdan mesuldiir.
MADDE 8 — Argiv tasnif dairesi; bir miidiirun idaresinde:
1) Istanbulda Bagvekalet Hazinei evrak dairesinde mahfuz evraki muhafaza ve tasnif
edilmig olan kisimlan iizerinde ilmi ve tarihi
tetkikatta bulunmalarma Bagvekaletge miisaade edilenlere vesaiki ihzar eder;
2) Tasnif heyetinin mesaisini takib ve murakabe eder ve tasnif olunan evraki aidiyeti itibarile Hazinei evraktaki alakali dosyalara kayid ve igaret ederek saklar;
3) Hazinei evrak dairesinde mahfuz resmi
ve tarihi evrakin ehemmiyeti He miitenasib
olarak memurlarm bilgilerini arttirir ve argiv
malzemesinin biitlin teferriiatina vakif olmalarmi temin eder;
4) Tasnif heyetinin idari ve mali iglerini
gortir.
5) Resmi daireler ve mahkemeler ve hiikmi
ve hakiki gahislar tarafmdan istenilen eski ka( S. Sayisi : 136 )
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Hii.
yidlerin tasdikli suretlerini Bagvekaletin emrile
alakadarlara verir.
MADDE 9 — Sicil mudurlugii; bir miidiirun
idaresinde:
1) Bagvekalet memurlarile miilga sadaret
mensublarmm sicil ve zat igleri muamelelerini
yapar;
2) Bagvekalete gonderilen A serisine dahil
memurlarin sicillerinin suretlerini tasnif ederek
saklar ve vukuati yiiriitur.
MADDE 10 — Daire ve levazim miidiirliigii;
bir mudiirun idaresinde:
1) Bagvekalet dairesinin dahili hizmet
ve inzibatmi temin ve idare eder;
2) Ayniyat muhasibligi iglerini;
3) Levazim ve kutupane iglerini yapar.
MADDE 11 — Evrak miidurliigii; bir mtidiirun idaresinde, evrak ve dosya i§lerini goriir.
MADDE 12 — A - Miistegar, miiste§ar muavini, Hususi kalem ve $ifre miidurii, Kararlar,
yazi igleri, Ne§riyat ve miidewenat, Ar§iv, Tasnif daireleri miidtirlerile Sicil, Daire ve levazim,
Evrak miidurleri Bagvekilin inhasi ve Reisicumhurun tasdiMle;
B - A fikrasi haricinde kalan memurlarla
katibler mustesarm inhasi ve Bagvekilin tasdikile tayin olunurlar.
MADDE 13 — Ba§vekalet dairesi memurlarma aid tegkilat kadrosu iligik A igaretli cetveldedir. Icabmda bu kadroda yazili memuriyetlerden birinde daha kugiik derecede bir memurun istihdami caizdir. Kendisine 1452 numarali
kanunun miisaid oldugu derecenin maagi verilir.
MADDE 14 — Bu kanunun meriyetinden
sonra Bagvekalet dairesine almacak memurlar
yiiksek bir mektebden mezun bulunmazlarsa
yedinci dereceden yukari memuriystlere tayin
olunamazlar. Halen miistahdem bulunanlarin
1452 numarali kanun hiikiimlerine gore miikteseb haklari mahfuzdur.
MADDE 15 — 2187 numarali kanun miilgadir.
( S. Sayisi : 136 )
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MADDE 16 — Bu kanun 30 mayis 1937 tarihinden muteberdir.

M&DDE 7 —- Bu kanun 30 mayis 1937 tarihinden muteberdir.

MADDE 17 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Bagvekil ve Maliye vekili memurdur.
9-II-1937
A&V.
M. M. V.
Bs. V.
K.
Ozalp
$. Saracojjlu
/. Inorm
Ma. V.
Da. V.
Ha. V.
$. Kaya
Dr. T. B. Aras
Ik. V.
Na. V.
m.v.
C.
Bayar
A. Qetinkaya
8. Antem
ZT.V.
Gs I. V.
S. 1M. V.
Dr. B. Saydam Bona Tarhan M. Erkmen

MADDE 8 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Ba$vekil ve Maliye vekili memurdur.

( S. Sayisi : 136 )
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HuMmetin teklifine baglt
CETVEL
Memuriyetin nevi
Muste§ar
Muavin

Derece Maa§
1
3

150
100

600
400
1000

Hususi kalem ve §ifre miidiirlugu
Miidiir

5
9
10
11

Memur

80
40
35
30

256
108
98
84
546

Kararlar dairesi
Miidiir
Muavin
§ef
Memur
Daktilo katib
Dosya memuru

5
7
9
10
14
14

80
55
40
35
20
20

256
165
216
196
120
60
1013

Ne§riyat ve miidevvenat dairesi
Miidiir
Muavin
Muavin, miitercim
§ef
Hesab memuru
Ne§riyat memuru
Dosya memuru
Memur
»
Daktilo katib

5
7
7
9
9
10
11
12
14
14

80
55
55
40
40
35
30
25
20
20

256
165
165
108
108
196
84
75
60
60
1277

Yazi isleri dairesi
Miidur
Muavin

80
45

( S. Sayisi : 136 )

256
126

Aded

Memuriyetin nevi

Derece Maa§
11
14

1 Memur
1 Daktilo katib

30
20

84
60
526

Ar§iv tasnif dairesi [1]
1
1
2
2
1

Miidiir
Muavin
Memur
»
Katib

5
7
10
12
14

80
55
35
25
20

256
165
196
150
60
827

SicU miidurlugih
1
1
1
1

5
9
11
14

Miidiir
Muavin
Memur
Daktilo katib

80
40
30
20

256
108
84
60

508
Daire ve levazim mudilrlugii
Mudtir [2]
§e£ ve mutemed
Memur

6
9
12

70
40
25

210
108
75

393
Evrak miidiirliigu
Miidiir

6
9
11
12

Dosya memuru
Memur

70
40
30
25

2.10

108
84
225
627

[1] tcabmda ve be§ sene igerisinde bu daire kadrosuna dahil memuriyetlerin maa§ ve emsal hastlmm iutart ilcret olardk verilmek suretile memur tayin edilebilir.
[2] Ayniyat muhasibidir.
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Biltge encvmeninin de§istiri§ine bagh
OETVEL
Derece

Memuriyetin nevi

1 Miistesar
3
» muavini

- Aded

1
1

Hususi kalem miidurlujju
5 Miidiir
9 §ef
10 Memur
11
»

1
1
1
1

Kdrarlar dairesi
5
7
9
10
14
14

Miidiir
» muavini
§ef
Memur
Daktilokatib
Dosya memuru

1
1
2
2
2
.1

?
Nesriyat ve mudevvenab dairesi
5
7
7
9
9
10
11
12
14
14

Miidiir
»
muavini
»
»
(miitercim)
gef
Hesab memuru
Nesriyat memuru
Dosya memuru
Memur
»
Daktilokatib

1
1
1
1
1
2
, 1
1
1
1
11

Yaz% isleri dairesi
5 Miidiir
8
» muavini
( S. Sayisi : 136 )
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Dereee

Mfcttkisri^stitt tfeftfti

11 Memur
14 Baktilo katib

Aded

Maa§

1
1

30
20

4
Ar§iv dairesi [ l j
5 Miidiir
7
»
muavini
10 Memur
12
»
14 Katib

1
1
2
2
1

80
55
35
25
20

1
1
1
1

80
40
30
20

1
1
1
1
4

80
40
40
30
25

Sicil ve daire mudwrlu^il
5 Miidiir
9
»
muavini
11 Memur
14 Daktilo katib

Evrak ve levaztm mudurW§4
5
9
9
11
12

Miidiir
Sef ve mutemed
§ef [ I I ]
Dosya memuru
Memur

8

[IJ tcabtnda ve bes sene igerieinde hu daire kadrosuna
dahil memuriyetlerin maas ve emsal hasiUmn tutan ucret
otarak verilmek suretile memur tayin edilehilir.
[II] Ayniyat muhasibidir.

i&. Sayisi:: 136)

S. Sayisi: 133
Radiyoloji ve radiyom ve elektirikle tedavi ve diger fizyoterapi muesseseleri hakkmda kanun layihasi ve Sihhat
ve igtimai muavenet ve Adliye encumenleri
mazbatalan (1/134)

Sayi : 6/1049

17 - IV - 1935
Bttyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine

Radiyoloji ve radiyom ve elektrikle tedavi ve diger fizyoterapi muesseseleri hakkmda Sihhat ve
iQtimai muavenet veklligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 15 - IV - 1935 toplantismda
Yiiksek Meclise arzi kararlastrrilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur
Basvekil
t. tnonii

Radiyoloji ve radiyom ve elektrikle tedavi ve diger fizyoterapi muesseseleri hakkmda
kanunun mucib sebebler layihasi
Radiyom, rontgen isigi ve diger elektrik vasitalarnm tedavi ve teshis vasitalari olarak kullanilmasi tekniginin son zamanlarda c,ok ilerlemesi yuziinden her yerde oldugu gibi memleketimizde de bunlara aid tesisat Qogalmis ve §ok kullanilan bir vasrta seklini almis bulunmaktadir.
Bu vasitalar teshis ve tedavi yolunda eok degerli faydalar temin etmekte ise de ihtisasi olimayanlar tarafindan eksik teknik ile veya mauntazam olmayan tesisat ile calisilmasi hem kullananm
hem de tatbik edilen hastanm hayatma cok tehlikeli tesirler yaptigi ve hatta oliime sebebiyet
verdigi cihetle bu degerli vasitalarcn muhim tatbikatni ihtisas sahiblerine hasretmek ve her tabib
tarafindan yapilabilecek basit tatibikatmda vukuu mumikun arizalarc karsilayacak tertibati mecburi kilmak ve tesisati kontrol altmda bulundurmak iizere bagli kanun layihasi tanzim edilmistir.
Kanunun birinei imaddesinde rontgen ile teshis ve tedavi ve radyum ile tedavi muesseseleri
a§mak isteyenler vekaletten izin almaya meobur tutulmuslardir. 2 nei maddede rontgen ve radyum ile tedavi muesseselerinin kimler tarafindan aQilalbilecegi ve izin almak icin ne tiirlu miiracaat olunacagi gosterilmistir. Rontgen ve radyum tedavi anuesseselerinde mutehassisin kendisi
veya hasta iqm kaza ve arcza husule gelmemesi igin almacak tertibler ve sartlarin vekaletimizce
tesbit ve nesrolunacagi 3 neii maddede gosterilmistir. Rontgen ve elektrik tedavileri gibi ayni
sinifa giren fizyoterapi ve mekanoterapi ve bunlara benzer diger miiesseselere aid olmak iizere memleketimizde heniiz ozel tesisat bulunmamaktadrr. Resmi sihhat miiesseselerinden maada husui olarak ta tatbikine ibaslanmasi melhuz olan bu tedavi usullerine mahsus tesisatm belli sartlari haiz
olmamasi ve ihtisasi olmayanlar tarafindan gelisi giizel tatbiki hastalar iizerinde telafisi imkansiz
vazifevi zararlar husule getirecegi veya hie, olmazsa sarlatanliga vesile olarak fuzuli zararlara sebeb olacagi cihetle kanunun 4 neii maddesi ile bu muesseseler de izine tabi tutulmus ve vekaletge zamanrnda bunlann vasif ve sartlan hakkmda bir nizamname tanzim edilecegi kaydedilmistir. Rontgen, radyum ve bunlara benzer sair tedavi muesseselerinin kanunun amacma uygun
olarak Qalistiklarinm kontrol edilebilmesi iqin muntazam surette hasta ve tedavi kayidlerinin tutulmasi hakkmda 5 nei ve 6 nci maddede sarih hukumler konulmustur. Teshis iqm rontgen ve tedavi ic,in faradisation, galvanisation ve diathermie cihazlari tababetin her tiirlu. subelerinde teshis ve tedavi vasrtasi olarak kullanilmakta olmasma gore tabib ve dis tabiblerinin bu degerli va-
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sitadan Ibu maksadlara inhkai? etmek ve iyi kullanilabileceti ispat edilmdk fjjartile istifadeleri 7 nci madde ile serbest birakilmistir. Aneak kullanacak ciihazlarm totaya veya kullanana
bir zarar vermemesi igin tertibat almmiafc liizumu acjkca kaydedilmi§tir. Resmi ve hususi hastaneler sanatoryomlar ve bunlara benzer muesseselerde bulunan radiyom ve elektrik aletlerinin tesiri ve kullanilmasi 8 nci madde icabi olarak 1 ncive 3 neii maddelerdeki sartlara Ibagli tutulmustur.
Rontgen, radiyom ve elektrik eihazlarinin gerekli ^antlan mulbafajza eylemielerini temin etmek ve
kanun ioabrna daimi surette riayet edilib edilraedigini kontrol edebilmek iizere ibunlarm kullanildiklan muesseseler 9 ncu madde ile teftissie talbi tutulmustur. Kanunun 10, 11, 12 ve 13 ncii maddeleri ceza hukumlerini ihtiva eder. Kanunun nes rinden evvel meveud olan rontgen, radiyom ve digger elektrik tedavi miiesseselerile fizyotrapi miiiessesesi isahilblerinin ve bu aletleri kullanan
diger fcaibifc ve dis tabiblerinin kanunun nesrinden sonra, (bir ay zarfmda haiber vermeleri kanuna
eklenen iki muvakfeat madde ile anedburi tutulmus ve kanunda yazili ^artlara uygun tesisati haiz
bulunmalari ve noksanlan varsa ifomal etmeleri igin ayni maddeler ile 6 ay miihlet verilrmistir.

Sihhat ve ictimai muavenet eneiimeni mazbatasi
T. B. M. M.
S. 1. M. Enciimem
Karar No. 13
Esas No. 1/134

30 - V - 1935

Yiiksek Reislige
Radiyoloji ve radiyom ve elektrikle tedavi ve
diger fizyoterapi miiesseseleri hakkmda Sihhat
ve muaveneti iytimaiye vekilligince hazirlanib
Basvekaletin 17 - IV - 1935 tarih ve 6/1049 sayili tezkeresile gonderilen ve encumeiiimize havale buyurulan kanun layihasi mueib sebeblerle
birlikte Vekillik mustesan hazir oldugu halde
okundu ve gorusiildu.
Hiikumetin mucib sebebler layihasinda da
goriildiigu iizere Rontgen i^igile elektrik ve radiyomdan bugiin hekimlikte pek ^ok istifade edilmekte ise de bu vasitalar lazim gelen vasiflar
ve tertiblerde olmadigi ve bilgisi yolunda olmayanlar tarafmdan kullanildigi halde hastalarm
ve baskalarinin sihhat ve hayatma zarar verebileceginden bu miiesseselerin ve takimlarinin
Sihhat vekilliginin kontrolii altinda bulundurulmasinin ve bu isleri ancak iyi bilenlern yapabilmesnin kanun ile teyidi liizumlu bulundugu ve
hazirlanmis layihamn yerinde oldugu goriilmustiir. Yalmz 4, 11 ve muvakkat 2 nci maddelerde

adi ge§en nizaimnaimeye luzum gdriilmeyerek bunda
yazilacak hiikumlerin de talimatnameye konmasi
daha miinasib olduguna ve cezaya taalliik eden
hiikumler ile Adliye vekilligi Ceza Isler Umum
Miidurlugiinun 20 - IV - 1935 tarihli miitaleanamesinin miitehassis Adliye eneumeninin tetkikine birakilmasma karar verilmis ve maddeler oz
dille yazilarak havalesine gore Adliye enciimenine verilmek iizere Yiiksek Reislige sunulmustur.
S. 1. M. E. R.
M. M.
Katib
Erzurum
Bursa
Edirne
Dr. A. F. Tuzer Dr. R. Quran
Dr. F. Memik
Balikesir
Denizli
Kayseri
Dr. H. V. Somyilrek Dr. II. Berkman S. Turgay
Kocaeli
Konya
Kiitahya
Z. Birgi
0. $. Uludag
Dr. $. Ediz
Manisa
Mardin
Sinob
Dr. 8. tizel
Dr. R. Levent
H. Okan
Zonguldak
Dr. M Alhok
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Adliye enoiimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye enuiimeni
Esas No. 1/134
Karar No. 14

6-111 - 1937

Yuksek Reislige
Radiyoloji, radiyom ve elektrikle tedavi ve
sair fizyoterapi miiessesderi iiakkindna Sihhat
ve igtimai muavenet vekilliginee hazirlanib Basvekaletin 17 - IV - 1936 t a r i i ve 6/|1049 sayili
tezkeresile Biiyuk Meclise gonderilen kanun layihasi havalesi mucibince Adliye enciimenine de
tevdi olunmakla Sihhat ve igtimai muavenet encunieninin tadili ve esbabi mucibe mazbatasile
birlikte Sihhat ve igtimai muavenet vekili Dr.
Refik Saydam hazir oldugu halde tetkik ve miizakere olundu.
Mucib sebefoleri ihtiva eden layiha ve mazbatadarla Vekil tarafindan verilen izahattan sihhat
ve hayat uzerinde muhiffi zararlar tevlid edebilecek olan radiyom ve elektrikle tedaviye dair
alat ve cihazin ve bunun igin agilficak miiesseselerin fenni icablara gore tesisi ve sonra da siki
bir teftis murakabe altinda btdundurulmasi ve
muhtemel zararlann meydana gelmemesini temin zimninda cezai miieyyideler konmasi liizumuna eneumenimiz de istirak etmis ve layihayi
esas itifoarile muvafik ve kabule deger mahiyette
gormu$tiir.
Kjanunun maddeleri iizerinde encumenimizin
yaptigi degisikliklerin eogu yazilis tarzma ve
konan hukumlerin tatbikatta tereddiide mahal
vermiyecek surette vuzuthurau temin maksadma
miistenid oldugu gibi asil enciimenimizi alakalandrrilan layihada yazuli miiesseselerin kapatilmasma ve alat ve cihaz bulunduran tabib ve distaibiblerini bunlan kullanmaktan mene ve kanu-

na aykiri hareketlerinden dolayi verilecek cezalara aid hukumiler olub bu maksadla maddeler
tesbit edilmistir. Onuncu maddenin son fikrasi
layihada ayri bir madde olarak yazilmis ve bu
kanuna gore yapilaeak muhakemelere sulili mahkemelerinin salahiyetli oldugu hakkinda da ayri
bir madde ilave olunmustur.
Muvakkat maddenin numara altinda yazilmasi asil maddelerin numaralarile tatbikatta
kari$tirilabilecegi diisiineesile muvakkat madde
alfabetik olarak tic, bend halinde yazilmis ve
ilave edilen uguneii bend yalniz ceza imkumlerini ihtiva etmesi miinasib olacagmdan digerlerinden ayrilmistir.
Encumence yapilan degisiklikler ve tertib
sekilleri aynca izahtan miistagni olaeak surette
sarih bulunmakla mazbatada buna dair tafsilat
verilmege mahal goriilmemistir.
Enciimenimizce ittifakla kabul edilen bu layiha Umumi heyetin tasvibine arzolunmak iizere
Yuksek Reislige sunulur.
Adliye En. Rs.
Qorum
Milnir Qagil
Antalya
T. N. Arican

M. M.
Kocaeli
Salah Yargi
Bursa
S. F. Talay

Katib
Trabzon
R. Karadeniz
Erzincan
A. Firat

Ankara
Erzurum
Iqel
Mumtaz Okmen Fund Sirmen
H. Ongun
Antalya
Kocaeli
Numan
Ragib Akca
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SIHHAT VE IgTlMAl MUAVENET ENCtTMENlNlN DE£t§TlRl§t

TEKLlFt

Badiyoloji ve radiyom ve elektrikle tedavi ve
diger fizyoterapi milesseseleri hakkmda
kanun layihasi

Radiyoloji, radiyom ve elektrikle sagitma ve bunlar gibi fizyoterapi kurumlan igin kanun layihasi

MADDE 1 — Munhasiran rontgen isigi vasitasile teshis veya hem teshis ve hem tedavi
veya radiyom veya radiyom emanasyunu veya
radiyom miirekkeblerile veyahut her nevi elektrik aletlerile tedavi yapmak igin miiessese agmak Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin
iznine baglidir.

MADDE 1 — Salt rontgen isigi ile hastaliklan anlamak veya hem anlamak ve hem
sagrbmak veya radiyom emanasyonu veya radiyom katmglarile veyahud her tiirlii elektrik takimlarile sagrtmak igin kurum agmak Sihhat
ve igtimai muavenet vekilliginin iznine baglidrr.

MADDE 2 — Birinci maddede adi gegen
mUesseseler yalmz ozel kanun nizamnamesine
gore mtttehassis belgesi almis tabibler tarafmdan agdabilir. Bu tabibler agacaklan miiessesenin sarih adresini ve kullanacaklari cihazlarm marka ve nevilerini ve radiyomun miktarmi ve §eklini bildiren bir istida ile Sihhat
ve Igtimai muavenet vekaletine miiracaat ederler ve bu istidaya binanm bir krokisini, belgelerinin ornegini baglarlar. Vekaletge miiessese
tetkik ve tefti§ ettirilerek hasil olacak neticeye gore yazi ile izin verilmedikge buralara hasta kabul olunmaz ve i^letilemez.

MADDE 2 — Birinci maddede adi gegen kurumlar yalniz, ozel kanununun nizamnamesine
gore, uzman belgesi almis hekimler tarafindan
agdabilir, bu hekimler agacaklan kurumlarm
agik adreslerini ve kullanacaklari takmilarni
marka ve gesidlerini ve radyomun miktanni
ve seklini bildiren bir dilekge ile Sihhat ve igtimai muavenet vekilligine basvururlar. Bu
dilekgeye yapmm krokisini ve belgelerinin ornegini baglarlar; vekillikge kurum teftis ettirilib yazi ile izin verilmedikge bunlar is,letilemez ve hasta almamaz.

MADDE 3 — Birinci maddede adi gegen miiesseselerin bina vasiflan ve hastalarla miitehassislan ve orada galisan veya bulunan ba^kalanm elektrik cereyani ve rontgen isigi ve radiyom
arizalarmdan koruyacak tertipler veya levazimin §artlan ve radiyom igin bir miiessesede
bulunmasi lazim gelen en az mikdar ve elektrikle
tedaviye mahsus aletlere aid sartlar Sihhat ve
Igtimai muavenet vekaletince tesbit ve nesrolunur.

MADDE 3 — Birinci maddede adi gegen
kurumlarm yapi ve ozliikleri ile hastalan, uzmanlan ve orada galisan veya bulunan baskalarmi elektrik akmtisi ve rontgen isigmdan ve
radyomdan gelebilecek zararlardan koruyacak
tedbirler veya gereglerin §artlan ve radiyom
igin bir kurumda bulunmasi gerekli olan en az
miktar ve elektrik ile sagrfcmaga yarayan takimlarm §artlan Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince bir talimatname ile bildirilir.

MADDE 4 — Birinci maddede ismi zikredilen miiesseseler haricinde ve tedavi maksadile
agilan diger her nevi fizyoterapi ve bunlara
benzer miiesseseler de izne tabi olup, bunlarm
vasif ve sartlan hakkmda Sihhat ve Igtimai
muavenet vekaletince bir nizamname tertip
olunur.

MADDE 4 — Birinci maddede adi gegen kurumlardan baska sagitma ergesile agilan her
tiirlii fizyoterapi kurumlan ve benzerleri igin
de izin almir; bunlarm da ozlukleri ve sartlan
Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince talimatnamede aynca gosterilir.

MADDE 5 — Rontgen ve radiyom ve elektrikle tedavi miiesseselerinde buraya kabul edilen hastalan kayde mahsus ve Sihhat ve Igtimai muavenet vekaletince hazirlanan ornek-

MADDE 5 — Rontgen ve radiyom ve elektrikle sagitma kurumlarmda buraya almacak
hastalan yazmak igin, Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince hazirlanan orneklere uygun^
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Radiyoloji, radiyom ve elektrikle tedavi ve diger
fizyoterapi milesseseleri hakkmda kanun layihast
MADDE 1 — Munhasrran rbntgen §uai vasitasile testes veya hem te§his ve neon tedavi yahud radiyom veya radiyom emanasiyonu yahud
radiyom miirekkebatile veya her tiirlii elektrik
aletlerile tedavi yapmak igin miiessese agmak
Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin iznine
baglidrr.
MADDE 2 — Birinci maddede adi gegen miiesseseler yalniz ihtisas vesikasi almis, tabibler
tarafmdan agilabilir. Bu tabibler agacaklan miiessesenin adresini ve kullanacaklari cihazlarm
marka ve nevilerini ve radiyom miktarmi ve
§eklini bildiren bir istida ile Sihhat ve igtimai muavenet vekaletine muracaat ederler. Bu
istidaya binanm bir kroMsini ve vesikalarmm
hirer brnegini de baglarlar. Vekaletg miiessese tetkik ve teftis, ettirilerek hasil olacak neticeye gore yazi ile izin verilir.
tzin almmadan bu kabil miiessese i§letilemez
ve buralara hasta kabul olunamaz.
MADDE 3 — Birinci maddede yazili miiesseselerin bina vasiflan ve hastalarla miitehassizlari ve orada galisan veya bulunan ibasjkalarinm elektrik cereyani ve rontgen §uai ve radiyom arizalarmdan korunacak tertiblerle bunlara aid levazimm §artlari ve radiyom igin bir
miiessesede bulunmasi lazimgelen en az miktarda elektrikle tedaviye mahsus aletlere aid vasif
ve sartlar hakkmda bir nizamname yapilir.
MADDE 4 — Birinci maddede yazili miiesseseler dismda tedavi maksadile agilan diger her nevi fizyoterapi ve bunlara benzer miiesseseler de izne tabi olup bunlarm vasif ve §artlan hakkmda bir nizamname yapilir.

M1ADDE 5 — Hiikumetin teklifi aynen.
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lere uygun protokol defterleri tutulmasi mecburidir.
MADDE 6 — Rontgen ve radiyom ve her
nevi elektrik aletleri ile tedavi ancak mtiessese mesul miitehassisi tarafindan veya nezareti altinda yapilir ve her tedavi seansmm bitmesinden sonra her hasta igin ayri olarak tutulacak bir mii§ahede varakasma yapilan tedavinin nevi ve devam miiddeti ve cerayinm
kuvveti veya tatbik edilen radiyomun miktar
ve ijiekli ve tedavi yapilan nahiyenin geni§ligi
ve sair tafsilat kaydedilerek miitehassis tarafindan imza edilir. Bu miisahede kagidlan en
az iig sene muhafaza edilir.

protokol defterleri tutulmasi yukiimseldir.

MADDE 7 — Tabibler ve di§ tabibleri muayenehanelerinde yalniz tedavileri altinda bulunan hastalarda teshis igin kullamlmak iizere rontgen te§his aletleri veya tedavi igin faradizasyon, galvanizasyon ve diyatermi ve saire cihazlan bulundurabilirler. Bu cihazlar ve
bulunduklan yerler iigiincu maddede adi gegen talimatnamedeki vasif ve §artlara uygun
olarak her tiirlu arizalara mani olacak §ekilde tertibati havi olmalidir. Bu cihazlan kullanmak igin hususi izin almaga liizum yoktur.
Yalniz bu yolda cihazlar konuldugu ve kullanildigi bir hafta zarfmda o yerin en biiyiik
sihhat memuruna yazi ile bildirilmek mecburi
oldugu gibi tabib ve digtabibleri muayenehanelerinde bulunduracaklan ve kendi kullanacaklan bu alet ve cihazlan iyi kullanmaga
muktedir olduklarmi bir vesika ile isbat ederler veya bir miitehassis yaninda en az iig aylik bir kurs veya staj yaparlar. Buralara tabiblerin yalniz kendi hastasi olmayarak ve
rontken teghisi veya elektrikle tedavi igin harigten para ile hasta kabul edildigi takdirde
bunlar da birinci maddedeki izne tabidir.

MADDE 7 — Hekimler ve dis, hekimleri
kendd baki evlerinde yalniz sagitacaklari hastalarda hastaligi anlamak igin kullanilmak iizere
rontgen tanima yaraglan ve sagitmak igin faradizasyon, galvanizasyon ve diyatermi taknn~
lari ve benzerlerini bulundurabilirler. Bu takimlar ve bulunduklan yerler ugiincii maddede adi
gegen talimatnamedeki ozluklere ve §artlara uygun olarak her tiirlu zararlari onleyecek sekilde
kurulmu§ olacaktir. Bunlan kullanmak igin aynca izin almaga liizum yoktur. Ancak bbyle takimlarm konuldugunu ve kullanildigmm yedi
giin iginde o yerin en biiyiik saglik isyarma yazi
ile bildirmek yukiimsel oldugu gibi heMm ve
dis hekimleri kendi baki evlerinde bulunduracaklan ve kullanacaklari, bu yarag ve takimlari
kullanmaga erkmen olduklarmi da talimait^iamede gosterileoek sekilde isbat ederler veya bir
uzman yanmda en az iig aylik bir kurs gegirirler veya staj yaparlar. Baki evlerinde hekimler
kendi hastalarmdan basjka rontgen ile hastaligi
tanima ve elektrikle sagitma igin para ile di§aridan da hasta kabul ederler ise yine birinci
maddedeki gibi izim alirlar .

MADDE 8 — Resmi ve hususi hastaneler,
sanatoryomlar ve bunlara benzer miiesseselerde
bulunan ve birinci maddede soylenen te§his ve
tedavi aletlerinin tertibati ugiincii maddede adi
gegen talimatnameye uygun olacaktir. Husu-

MADDE 8 — Ulusal ve bzel hastaneler,
sanatoryomlar ve bunlara benzer kurumlarda
bulunan ve birinci maddede soylenen, hastaligi anlama ve sagitma yaraglan iigiincii maddede adi gegen talimatnameye uygun olacak-

MADDE 6 — Rontgen ve radiyom ve her tiirlu elektrik takimlarile sagitma, ancak kurumun
yukiimlii uzmam tarafindan veya bunun gozeti
altinda yapilir. Her sagitma seanasi ibitinoe her
hasta igin ayn olarak tutulacak bir gorum (observasyon) kagidma yapila^i sagitmanm gesidi
ve ne kadar surdiigii ve elektrik akintis^im giicii veya kullamlan radiyomun miktar ve §ekli,
sagitilan yerin genisligi ve basjka uzatilar yazilarak uzman tarafindan imza edilir; bu gorum
kagidlan en az iig yd saklanir.
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MADDE 6 — Hiikumetin teklifi aynen

MADDE 7 —Tabibler ve di§ tabibleri muaysnehanelerinde yaHmz tedavileri altmda bulunan hastalarda teshis igin kullanilmak iizere
rontgen teshis aletleri veya tedavi i§in faradizasyon, kalvanizasiyon, diyatermi ve sair cihazlan bulundurabilirler. Bu cihazlar ve bulunduklari yerler iiguncii maddeye gore yaprlacak
nizamnamedeki sartlara uygun olarak her turlii anzalara mani olacak sekilde tertibati havi
olmalan lazimdrr.
Bu cihazlan kullanmak igin hususi izin almaga liizum yoktur.
Yalmiz biiyiik cihazlar
konuldug-u ve kullamldigi bir hafta iginde o
yerin en biiyiik sihhat memurlugnna yazi ile
bildirilmesi mecburidir.
Tabib ve dis tabibleri niuayenehanelerinde
bulunduracaklan ve kendilerinin kullanacaklan cihaz ve aletleri iyi kullanmaga muktedir
olduklarmi bir vesika ile isbata veya bir miitehassis yanmda en az iiq aylik bir kurs veya staj
yapmaga mecburdurlar.
Bu maddenin birinci fikrasma gore muayenehanelerinde cihaz ve alet bulunduracak tabib
veya dis tabiblerinin tedavileri altmda olmayan hastalardan baskasmjin rontgenle teshis
veya elektrikle tedavi icin para ile haricten
hasta kabul ettikleri takdirde birinci maddede
yazili sartlara gore izin almaga mecburdurlar.
MADDE 8 — Resmi ve hususi hastaneler,
sanatoryomlar veya bunlara benzer miiesseselerde bulunan ve birinci maddede yazili teshis
ve tedavi aletlerinin tertibati, ugiincii maddeye
gore yapilacak nizamnameye uygun olmasi la( S. Sayisi : 133 )
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si hastanelerde yapilan ve harigten para ile yalniz bu aletlerden istifade etmek iizere hasta
kabul edilen tesisat igin birinci maddede gosterildigi gibi izin almak lazimdir.

tir. 5zel hastanelerde yapilan tesisler igin de,
yalmz bunlardaki yaraglardan fayda gormek
iizere para ile di§ardan da hasta almiyorsa,
birinci maddede oldugu gibi izin almak lazimdir.

MADDE 9 — Her nevi rontgen, radiyom,
elektrotrapi miiesseseleri ile tabib ve di§ tabibleri muayenehanelerindeki te§hise mahsus rontgen ve diger elektrik tedavi aletleri ve dordiincii maddede zikredilen fiziyotrapi miiesseseleri
Sihhat ve ictimai muavenet vekaletince liizum
goriildiikge sihhat miifettisleri veya vekaletge
bu i§e memur edilecek miitehassilsar tarafmdan teftis. ettirilir. Teftisler esnasmda alakadarlar istenilen izahati vemege ve 6 nci maddede yazilan defterleri ve musahadeleri gostermege mecburdurlar.

MADDE 9 — Her turlu rontgen, radiyom ve
elektroterapi kurumlan ile hekim veya di§ hekimlerinin bakievlerinde bulunan hastahgi
tanimak igin rontgen ve elektrik ile sagitma
yaraglan ve dordiincti maddede adi gegen fizyoterapi kurumlan Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince liizum goriildiikge sihhat miifetti§leri veya vekillikge bu i§e baktinlacak
uzmanlar tarafmdan tefti§ ettirilir. Tefti§ler
yapilirken ilgili olanlar 5 ve 6 nci maddelerde
yazilan defterleri ve gorumleri gostermek yiikiimiindedirler.

MADDEE 10 — Bu kanunun tarif eyledigi
salahiyete sahib olmayanlar veya salahiyete sahib olub da birinci maddede gosterilen izni almamis, olanlar tarafmdan isletilen rontgen ve
radiyom ve elektrotrapi ve dbrdiincu maddede
isimleri gegen diger fizyotrapi miiesseseleri derakab ve valilerin emrile kapatilir ve haklarmda takibat yapdarak salahiyet sahibi miitehassis oldugu halde yalmz izin almak hukmune
riayet etmemis olanlardan elli ve digerlerinden 250 - 400 liraya kadar para cezasi alinir.

MADDE 10 — Bu kanunda bildirilen yetkede olmayanlar yahud yetkeli olubda izin almamis olanlar tarafmdan igletilen rontken ve
radiyom ve elektroterapi ve ba§ka fizyoterapi
kurumlan ilbaylarm emrile hemen kapatilir
ve arkasi birakilmayarak yetkeli uzman olduklan halde yalmz izin almamis, olanlardan
50 ve yetkeli de olmayanlardan 250 den 500 liraya kadar para cezasi alinir.

MADDE 11 — Yapilan teftisler neticesi
ugiincu maddede zikredilen vasif ve §artlar ve
dordiincti maddede ismi gegen nizamname hiikumlerine uygun olmadigi goriilen miiesseseler
noksanlannm ikmaline kadar Sihhat ve ictimai muavenet vekaletince kapatilir Tabib ve
dis tabibleri muayenehanelerinde bulunan cihazlar ve tertibati talimatname hiikiimlerine uygun
olmazsa bunlar noksanlarm bitirilmesine kadar kullanilmaya miisaid olmayacak bir sekilde
mahallmde isletilmekten menedilir.

MADDE 11 — Yapilan tefti§lerde dordiincii maddede yazili talimatnamedeki ozliiklere
ve gartlara uygun olmadigi goriilen kurumlar
eksikleri butiinleninceye kadar i§letilemeyecek
hale getirilerek kullanilmalari yasak edilir.

MADDE 12 — tfgiincu maddede adi gegen
talimiatnamedeki vasrf ve sartlara uygun olmayan ve ofada yazil tertibleri bulunmayan cihazlar kullananlar hakkmda kanuni takibat yapdarak 100 liradan 500 liraya kadar para cezasi
almrr ve bu yiizden hastalar veya diger kim-

MADDE 12 — tfgiincii maddede adi gegen
talimatnamedeki ozliiklere ve §artlara uygun
olmayan ve bunda yazili diizenleri bulunmayan takimlari kullananlardan 100 liradan 500
liraya kadar para cezasi alinir ve bu yiizden
hastalara veya bagka kimselere bir zarar gel-
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znndir.
Hususi hastanelerde yapilan ve harigten para ile yalniz bu aletlerden istifade etmek iizere
hasta kabul edilen tesisat igin birinci maddede
gosterilen sekilde izin almak lazrmdir.

j
|
|
j

MADDE 9 — Her tiirlti rontgen, radiyom ve
elektroterapi miiesseselerile tabib ve dis tabibleri muayenehanelerindeM teshise mahsus rontgen ve diger elektrik tedavi cihaz ve aletleri
ve fizyoterapi miiesseseleri Sihhat ve igtimai
muavenet vekaletince teftis ettirilir. Teftis sirasmda alakalilar, istenilen izahati vermege ve
besinci ve altmci maddelerde yazili defterleri
ve niiisahede kagrtlarmi gostermege mecburdurlar.

'
j
j
j
j
j

MADDE 10 — Bu kanunda gosterilen salahiyeti haiz olmayanlar veya salahiyetli olupta
birinci maddeye uyarak izin almamis olanlar
tarafmdan isletilen rontgen ve radiyom ve elektroterapi ve sair fizyoterapi miiesseseleri Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin salahiyetli makam ve memurlan tarafmdan verilecek
miizekkere iizerine o yerin en biiyiik miilkiyc
amirinin verecegi emirle hemen kapatilrr.

MADDE 11 — Miitehassis oldugu halde bu
kanunda yazili miiesseseler igin izin almayanlar 50 liradan 100 liraya kadar ve izrnsiz bu
miiesseseleri agan miitehassis olmayanlar 200
liradan 500 liraya kadar agrr para cezasile cezalandrriln*.
Izin almaksizm evvelce miiracaat edib de
muracaatleri reddedilenler, boyle bir miiessese
aganlar hakkinda yukariki fikradaki birinci hale gore hukmedilecek para cezasi (75)
liradan ve ikinci halde almacak para cezasi 300
liradan a§agi olamaz.

;
j
j
;
j
j

MADDE 12 — Ugiincii ve ddrduncii maddelerde yazili nizamnamelerle tesbit edilecek vasif
ve §artlara uygun olmadigi tefti§ neticesinde goriilen miiesseseler noksanlarmm tamamlanmasina kadar Sihhat ve igtimai muavenet vekilligi
makam ve memurlarmm verecegi miizekkere

j
•

j
;
!

I
j
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seler uzerinde bir zarar hasil oldugu tebeyyiin
ederse ceza kanununun 455 ve 456 nci maddelerine gore anuamele yapilir.

digi anla§ilir ise ceza kanununun 455 ve 456
nci maddelerine gore muamele yapilir.

MADDE 13 — 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeler hukumlerine riayet etmeyenler hakkmda ceza kanununun 526 nci maddesi htikumleri tatbik olunur.

MADDE 13 — 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeler hiikiimlerini tutmamis olanlar ceza kanununun
526 nci maddesi hukumlerine garptirilir.

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun nesri tarihinie mevcud rontgen ve radiyom ve elektrotrapi muesseseleri sahibleri bir ay zarfmda
mahallin en btiyiik sihhat memuruna bir beyanname tie miiracaat ederek ikinci maddede
yazili malumati ve vesikalan vemege mecburdurlar. Muayenehanesinde yalniz teshise mahsus rontgen ile elektrik tedavi aletleri bulunduran tabib ve dis tabibleri de bu miiddet iginde
haber vermek mecburiyetindedir. Tertibleri
3 ncii maddede adi gegen talimatnamiedeki vasif ve sartlara uygun olmayanlar bu talimatm
nesrinden itibaren alti ay zarfmda ikmal etmek mecburiyetindedirler. Bunlarm iginde hastalarm veya etrafmda bulunanlarm sihhat ve
hayatma zarar verecek sekilde olduklan tebeyyiin edenler noksanlarmm ikmaline kadar kapatilir. Ihbar meeburiyetini muayyen zamanda
yapmayafciardan 25 - 100 lira hafif para cezasi
almn\

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun yayilmasi tarihinden once bulunan rontgen, radiyom ve elektroterapi kurumlarinin iiyeleri bir
ay iginde bulunduklari yerin en biiyuk saglik
isyarma bir bildirig ile bas vurarak ikinci maddede yazili bilgi ve belgeleri vermek yukiimundedirler. Kendi baki evlerinde yalniz hastaligi
anlainaga yarayan rontgen takmu ve elektrikle
sagrtma yaraglari kullanan hekim ve dis hekimlerinin de yine bu miiddet iginde haber vermeleri yukumseldir. Diizenleri ugiincii maddede
adi gegen talimatnamedeki ozluklere ve sartlara uygun olmayanlar bu talimatnamenin yayilmasmdan sonra alti ay iginde biitiinlemek
yukumiindedirler. Bunlardan hastalarm veya
baskalarmm sihhat ve hayatma zarar verecek
§ekilde olduklan anlasilanlar diizeltilinceye ve
eksikleri butiinleninceye kac!ar kapatilrrlar.
Haber vermek yukiimiinu zamanmda yapmryanlardan 25 den 100 liraya kadar hafif para
cezasi almir.

MUVAKKAT MADDE 2 — Dordiracii maddede isml gegen fizyotrapi muesseseleri sahibleri
bu husustaki nizamnamenin nesri tarihinden itibaren bir $y zarfmda mahalli en biiyiik sihhat memuruna Mr beyanname ile miiracaat ederek miiesseselerinin nevine gore nizamnamede zikredi-

MUVAKKAT MADDE 2 — Dorduncii maddede soylenilen fizyoterapi kurumlarmin iiyeleri talimatnamenin yayilmasindan sonra bir
ay iginde bulunduklari yerin en biiyuk saglik
isyarma bir bildirig ile bas vurarak kurumlannm gesidine gore talimatnamedeki bilgi ve

( S. Say

: 133)

—11 —
Ad. E.

I

iizerine o yerin mtilkiye amirinin emrile kapatilrr.
Tabib ve dis tabiblerinin muayenehanelerinde bulunan cihazlarla sair elektrik tertibati ni- |
zamnameye uygun bulunmadigi takdirde bunla- j
rm da noksanlarmm tamamlanmasma kadar
kullanilamayacak bir §ekilde bulunduklan yerde igletilmekten yukariki fikra hiikmii dairesinde menedilir.
MADDE 13 — tfciincu maddede adi gegen
nizamnamedeki vasif ve §artlara uygun olmayan
cihazlan kullananlar 100 liradan 500 liraya kadar agrr para cezasile cezalandrrilrrlar.
MADDE 14 — Bu kanunda yazili suglar hakkmda Sihhat ve ictimai muavenet vekilligi makam ve memurlarmm C. muddeiumumilerine yazacaklan miizekkere iizerine kanuni takib yapilarak muhakemeleri sulh mahkemeleri tarafmdan gorulur.
MUVAKKAT MADDE — A - Bu kanunun
nesri tarihinde mevcud rontgen ve radiyom ve
elektroterapi miiesseseleri sahibleri bir ay iginde bulunduklan yerin en biiyiik sihhat memurluguna bir beyanname vererek iigiincu maddede
yazili malumati vesikalarile birlikte vermege
mecburdurlar.
I
Muayenehanelerinde yalniz teshise. mahsus I
rontgenle eleiktrik tedavi aletleri bulunduran
tabib ve dis tabibleri de bu miiddet iginde beyanname vermek mecburiyetindedirler.
Tertibati iigiincu maddede yazili nizamnameye I
uygun olmayan muessese sahiblerile muayenehanelerinde rontgen ve eleiktrik cihazi bulunduran tabib ve dis tabibleri salahiyetli makam tarafmdan noksanm tesbitile kendilerine tebligi
tarihilnden itibaren alti ay iginde noksanlarmi
ikmale mecburdurlar.
Muayyen zamanda beyanname vermeyenler
25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasile
cezalandrrilirlar.
B - Dordiincii maddede yazili fizyoterapi miiesseseleri sahibleri bu husustaki nizamnamenin
nesri tarihinden itibaren bir ay iginde bulunduklan yerin en biiyiik sihhat memuruna bir beyanname ile, nizamname ile istenilen malumati vesikala- j
rile birlikte vermege mecburdurlar. Bu muessese- |
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len malumati ve vasikalan vemege meoburdurlar. Bunlarm noksani mevcud oldugu halde nizamnamenin yayilmasrndan alti ay zarfmda tamamlamaya mecbur olduklari gibi bunlardan
hastalarm veya buralarda galsanlarm sihhat
veya hayatma zarar verecek sekilde olanlar Sihhat vekaleti tarafndan kapatilir. Ihbar mecburiyetini muayyen zamanda yapmayanlardan 25 100 liraya kadar para cezasi alnnr.

belgeleri vermek, bunlarm eksikleri varsa talimatnameniii yayilmasmdan sonra alti ay iginde butiinlemek yukiimundedirler; bunlardan
hastalarm veya burada galis^inlarm sihhat ve
hayatma zarar verecek sekilde olanlar Sihhat
veMUigi tarafmdan kapatilir. Haber verme yiikumiinu zamanmda yapmayanlardan 25 den 100
liraya kadar hafif para cezasi almir.

MADDE 14 itibaren meridir.

MADDE 14
den yiiriir.

Bu kanim nesri tarihinden

MADDE 15 — Bu kanun hukumlerini Adliye ve Sihhat ve igtimai muavenet vekilleri yiirutur.

MADDE 15 — Bu kanunun hukiimlerini
Adliye ve Sihhat ve igtimai muavenet vekilleri
yerine getirirler.

15 -IV -1935
B§. V.
/ Inonil
Da. V.
Mf. V.
Ab. Ozmen
S. I. M. V.
Dr, li. Saydam

Bu kanun yayilmasi tarihin-

Ad. V.
§. Saracoglu
Ha. V. V.

M. M. V
K. Ozalp
Ma. V.
F. Agrali
Na. V.
Ik. V.
A. Qetinkaya
C. Bayar
G. I. V.
Zr. V.
liana Tarhan MvMis Erhm
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Ad.E.
lerin tertibat ve aletlerinde noksan bulundugu
anla^ilrrsa sajataiyetli makam tarafmdan noksanm tesbit ve alakalilara tebligi tarihnden itibabaren alti ay iginde tamamlamag-a mecburdurlar.
Muayyen zaman iginde bu bentte yazili
mecburiyetleri yapmayanlar 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasile cezalandirdirlar.
0 - (A) ve (B) fikralarmda yazili miiessese
ve muayenehanelerde bulunan ve nizamnamelerdeki vasrf ve S/artlara uygun olmayan rontgen,
fizyoterapi vesair elektrik testis ve tedavi aletleri sihhat ve hayata zarar verecek halde olduklan anlasilirsa noksanlarmm ikmaline kadar bu
kanunda yazili usul mucibince kapattmlrr veya
kullanmaktan menedilir.
Bu hiikme aykm harekette bulunan miiessese
sahiblerile tabib ve dis tabibleri hakkmda bu
kanunun 11 nci maddesi hukmu tatbik olunur.
MADDE 15 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
MADDE 16 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Adliye, Dahiliye, ve Sihhat Ve igtimai muavenet vekUikleri niemurdur.
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