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Madde 1 — 1426 sayılı Vilâyet İdaresi Kanununun 2 nci
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Vilâyet teşkili veya mevcud vilâyetlerden birinin kaldırıl
ması, veyahut vilâyet merkezinin veya adının değiştirilmesi
Devlet Şûrasının mütaleası alınarak kanun ile yapılır.
Kaza teşkili, kaldırılması veya bir kazanın bir vilâyetten
başka bir vilâyete bağlanması vilâyet idare heyeti ve umumî
meclislerinin mütaleası alındıktan sonra kanunla yapılır.
Vilâyet sınırlarının, kaza merkez, sınır ve adlarının değiş
tirilmesi, nahiye teşkili veya kaldırılması veya bunların merkez
ve sınırlarının değiştirilmesi, bir kazadan başka bir kazaya
bağlanması alâkalı vilâyetler idare heyetlerinin ve umumî mec
lislerinin mütaleası alındıktan sonra Dahiliye Vekâletinin kararı
ve Reisicumhurun tasdikile yapılır.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
maddelerini değiştiren kanun
KanunNo: 3006

bazı

Kabul tarihi : 8/6/1936

Madde 1 — Ceza Muhakemeleri Usulü hakkındaki 1412
sayılı Kanunun (116) maddesi aşağıda vazıh şekilde değiştirilerek
numaraları karşısında yazılı maddelerin yerine ikame olunmuştur:
Dava nakli

Madde 14 — Salahiyetli hâkim veya mahkeme, hukukî
veya filî sebepler dolayısile kaza vazifesini ifa edemiyecek
halde bulunan, yahut tahkikatın orada icrası âmmenin emniyeti
için tehlikeli olursa yüksek vazifeli mahkeme davanın başka
yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar
verir.
Âmme emniyeti için dava naklini istemek Adliye Vekiline
aiddir.
Salâhiyetsizlik
zamanı

iddiasının

Nahiye ve köy adlarının değiştirilmesi, yeniden köy teşkili,
köylerin birleştirilmesi, ayrılması veya bir nahiyeden başka bir
nahiyeye bağlanması vilâyet idare heyeti ve umumî meclislerinin
mütaleası alındıktan sonra Dahiliye Vekâletinin tensibile vilâ
yetçe yapılır.

Madde 15 — Maznunun, salâhiyetsizlik iddiasını ilk tahki
katın bitmesinden evvel bildirmesi şarttır. İlk tahkikat yapılma
mış ise maznunun bu iddiayı duruşmanın başlangıcında iddia
namenin okunmasından evvel bildirmesi lâzımdır.

Madde 2 — 1426 sayılı Vilâyet İdaresi Kanununun 71 inci
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir:

Salâhiyetsizlik
verilmesi

Bu kanunun hükümlerini
murdur.

Madde 17 — Maznunun talebi üzerine verilecek salâhiyet
sizlik kararı ancak son tahkikatın açılmasına dair olan kararın
veya iddianamenin okunmasından evvel verilir. Bundan sonra
Cumhuriyet Müddeiumumisi artık salâhiyetsizlik iddiasında
bulunmıyacağı gibi mahkeme dahi resen karar veremez.

icraya İcra Vekilleri Heyeti me

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
13/6/1936
1426 numaralı kanun 1184 sayılı Resmî Gazetededir.

Salâhiyette

kararının

sebebi ihtilâf

Madde 18 — Salahiyetli mahkeme ve sorgu hâkimi dahil
olduğu halde başka başka mahkeme veya sorgu hakimlerince
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Sayıfa : 6646

salâhiyetsizlik kararı verilmiş olup da bu kararlar aleyhine kanun
yollarına müracaat imkânı kalmamış ise davaya bakması icab
eden mahkeme veya sorgu hâkimini müşterek yüksek vazifeli
mahkeme tayin eder.
Salahiyetli olmıyan
menin tahkikatı
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Mahkemelerin dahilî muamelelerine veya muhakeme celseerinin inzibatına dair kararlar hakkında bu hüküm cari değildir.
Sorgu hâkimi ve sulh hâkimi her nevi tebligatı ve karar
ve ceza kararnamelerini doğrudan doğruya ifa ve infaz edebilir.

mahke
Hafta veya ayla tayin edi
len mehiller

Madde 19 — Salahiyetli olmıyan mahkeme ve sorgu hâkimince yapılan tahkikat işleri mücerred salâhiyetsizlikten dolayı
hükümsüz sayılmaz.

Madde 40 — Mehil, hafta veya ay olarak tayin edilmişse
cereyana başladığı gün, son haftada isim, ve son ayda sayı
itibarile tekabül eden günün tatil saatinde ve şayed ay so
nunda başlayıp da nihayet bulduğu ayda sayı itibarile mukabil
gün yoksa ayın son gününde biter.
Son gün pazara veya her hangi bir tatile tesadüf ederse
mehil; tatilin ertesi günü biter.

Gecikmesinde zarar umulan
tahkikat

Madde 20 — Bir mahkeme ve sorgu hâkimi salahiyetli ol
masa bile gecikmesinde zarar umulan hallerde kendi kazası
dairesinde lâzımgelen tahkikat işlerini yapar.
Bitaraflığını
şüpheye
recek sebeplerden dolayı
minwdfred talebinin zamanı

düşü
hâki

Madde 24 — Bitaraflığını şüpheye düşürecek sebeplerden
dolayı bir hâkimin reddi asliye mahkemesinde son tahkikatın
açılmasına dair olan karar veya iddianame ve temyiz mahke
mesinde duruşmalı işlerde raportör aza tarafından yazılmış olan
rapor okununcıya ve duruşmasız işlerde temyiz tetkikatı başlayıncıya kadar istenebilir.
Sonradan hadis olan sebeplerden dolayı duruşma bitinciye
kadar da hâkimin reddi istenebilir.
Hâkimin
reddi talebine ka
rar verecek mahkeme

Madde 26 — Hâkimin reddi talebine mensub olduğu mahkeme
ce karar verilir. Ancak reddolunan hâkimin müzakereye iştirak
edememesinden mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar
verilmesi reddolunan hâkim asliye mahkemesine mensub ise bu
mahkemenin kazası dairesinde bulunduğu ağır ceza işlerini gö
ren mahkemeye, ve reddolunan hâkim ağır ceza işlerini gören
mahkemeye mensub ise en yakın ağır ceza mahkemesine aiddir.
Red talebi sulh veya sorgu hâkimi aleyhinde olursa mensub
olduğu asliye mahkemesi ve tek hâkim aleyhine ise kazası dai
resinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi karar verir. Reddolu
nan hâkim red talebinin haklı olduğunu tasdik ederse red hak
kında bir karar verilmez.
Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin varid olmama
sından dolayı talebin reddine karar veren merci 10 liradan 200
liraya kadar hafif para cezasına da hükmeder. Red talebine
esas olan sebebin aksi sabit olduğu hallerde hükmolunacak
ceza elli liradan aşağı olmaz.
Hükmedilen para cezaları hâkim tarafından istenebilecek
hukukî veya cezaî takiblere veya Cumhuriyet Müddeiumumileri
tarafından açılabilecek hukuku âmme davasına mâni değildir.
Madde 29 — Bir hâkim, reddini mucib sebepleri bildirir
ise red talebi üzerine karar verecek merci davayı başka hâki
me tevdi veya başka mahkemeye nakleder.
Bazı haller bir hâkimin hâkimlik vazifesini ifadan memnuiyeti zannını uyandırırsa esas davayı tetkik eden merci bu
babda resen de karar verebilir.
Müddeiumumiye
verilmesi
icab edip etmiyen kararlar ve
tebligat ile kararların
ifa ve
infazı

Madde 34 — Tebliğ veya infaz edilecek kararlar Cumhu
riyet Müddeiumumisine verilir; müddeiumumi tebliğ veya infaz
için icab eden tedbirleri alır.

J

Kendisine mehil verilen kimsenin ikametgâhı muamele
yapacağı mahalden uzaksa Hukuk Muhakeme Usulü Kanununun
164 üncü maddesi hükmü tatbik olunur.
Şahidlerin

celbi

Madde 45 — Şahidler celpname ile davet olunur. Davete
icabet etmemenin kanunî neticeleri de celpnamede gösterilir.
Acele olan mevkuflu işlerde mahkeme ve sorgu hâkimleri
celpname tebliğ ettirmeksizin mahkemenin kurulduğu merkez
dışında bulunan şahidler için ihzar müzekkeresi verebilirler. Şu
kadar ki, bir müzekkere ile ihzar edilenlere mahkeme ve sorgu
hakimlerince celpname ile gelen şahidler hakkındaki muamele
tatbik olunur.
Celpname, filî hizmette bulunan askerlere bulundukları yer
lerdeki askerî makamlar vasıtasile tebliğ olunur.
Davete itaat etmiyen

şahidler

Madde 46 — Usulü dairesinde davet olunup da gelmiyen
şahidler bu hareketlerinin sebebiyet verdiği masraflarla beraber
yirmi liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. Para
cezası tahsil olunamazsa usulüne göre hapse çevrilir. Bu takdirde şahid ihzar müzekkeresi ile zorla getirtilebilir.
İhzar müzekkeresi verilmeyip de yeniden celpname ile davet
edilir ve yine gelmezse evvelce hükmolunan cezadan başka
aynı suretle yine bir ceza hükmolunabilir. Şahidin gelmemesini
mazur gösterecek kâfi sebepler bulunursa ceza ve masraflar
hükmüne mahal olmadığı gibi mahkûmiyetten sonra dahi mazeretinin kâfi sebeplere müstenid olduğu anlaşılırsa aleyhine
alınan bütün tedbirler kaldırılır.
Yukarıki fıkralar hükümlerinin
sulh hâkimleri dahi salahiyetlidir.

tatbikine

istinabe olunan

Filî hizmette bulunan askerler hakkındaki ihzar müzekke
resi askerî makamlar vasıtasile infaz olunur.
Hazırlık
yemini-

tahkikatında

şahidlerin

Madde 59 — Hazırlık tahkikatı sırasında şahidlere yemin
verilemez. Ancak meşhud suçlarla tehirinde zarar umulan hal
lerde Cumhuriyet Müddeiumumileri ile sulh ve sorgu hâkimleri
şahidlere yemin verebilirler.
Cumhuriyet Müddeiumumisinin iddianamesinin tanzimine
esas olan bir vakıaya dair hakikate uygun bir şahadet elde
etmek için yemin verilmesinde zaruret görülen hallerde de
yukarıki fıkra hükmü tatbik olunabilir.
Yeminin sebebi zabıt varakasına yazılır.

Şahidlikten
ve yeminden
sebepsiz çekinme

Madde 63 — Kanunî bir sebep olmaksızın şahidlikten veya
yemin etmekten çekinen şahid, bundan mütevellid masraflara
ve 46 nci madde mucibince para cezasına mahkûm oiur. Para
cezası infaz olunamazsa usulüne göre hapse çevrilir.
Bundan başka şahidliğe veya yemine cebir için; dinleneceği
dava hakkında hüküm verilinciye kadar ve her halde altı ayı
geçmemek üzere şahid hapsolunabilir.
Kabahat davalarında bu müddet altı haftayı geçemez.
Bu tedbirleri ittihaza, istinabe olunan hâkim ve naibler ve
ilk tahkikat sırasında sorgu hâkimi ve sulh hâkimleri dahi
salahiyetlidir.
Bir davanın görüldüğü sırada bu tedbirler ittihaz ve tatbik
olunduktan sonra o dava veya aynı işe aid diğer bir davada
tekrar edilmez.
Madde 66 — Ehli hibrenin intihabı ve adedinin tayini hâ
kime aiddir.
Hazırlık tahkikatında tehirinde mazarrat bulunan yerlerde
Cumhuriyet Müddeiumumisi de bu hakkı haizdir.
Muayyen hususlarda hakkında rey ve mütalealarını beyan
ile tavzif edilmiş resmî ehli hibre mevcud ise hususî sebepler
olmadıkça başkası tayin edilemez.
Hazırlık tahkikatında muayeneleri icab eden kimselerin )
muayeneleri, Cumhuriyet Müddeiumumilerinin talebile yapılır.
Maznunun şuurunun

tetkiki

Madde 74 — Maznunun şuurunu tetkikte ehli hibrenin
teklifi üzerine Cumhuriyet Müddeiumumisi ve müdafii dinlen
dikten sonra resmî bir müessesede göz altına alınmasına, ha
zırlık veya ilk tahkikat sırasında sorgu hâkimi ve davaya du
ruşma sırasında mahkeme tarafından karar verilebilir.
Maznunun müdafii yoksa müzaheret zımnında resen ken
disine bir müdafi tayin edilebilir.
Maznun, bu babdaki kararname aleyhine acele itiraz yoluna
müracaat edebilir. Bu itiraz, kararın icrasını tehir eder.
Resmî müessesede göz altında alıkoyma müddeti altı
haftayı geçemez.
Tevkif müzekkeresinin

geri

alınması

Madde 110 — Tevkif edilen maznun, hakkındaki tevkif
müzekkeresinin geri alınmasını veya 117 nci madde hükmüne
göre muamele yapılmasını sorgu hâkiminden istiyebilir.
Bu taleb, sorgu hâkimi tarafından tetkik edilerek neticesi
tahkikat zabıtnamesine yazılır ve maznuna tebliğ olunur.
Tevkif kararına

Sayıfa: 6647
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maznunun

itirazı

Madde 111 — Yukarıki madde hükmüne dayanarak bir
talebde bulunmuş olan maznunun bu talebi reddolunmuşsa
buna dair kararın kendisine tebliği üzerine bu karara itiraz
edebilir.
Mevkufiyetin devamına
olup olmadığının
tetkiki

lüzum

Madde 112 — Maznun tevkifhanede bulunduğu müddetçe
muayyen mehiller içinde sorgu hâkimi mevkufiyet halinin
devamına lüzum olup olmadığını resen tetkik eder. Bu tetkik
tevkif tarihinden itibaren otuz gün hitamında derhal yapılmak
lâzımdır.
Bu tetkik neticesinde sorgu hâkimi maznunu serbest bırak
madığı takdirde bu hususta yeni baştan ne zaman tetkikat
yapılacağını da kararlaştırır. Bundan sonra vaki olacak tetkikler

üç haftadan eksik ve iki aydan fazla olmıyan mehiller içinde
icra edilmek lâzımdır.
Mevkufiyet halinin tetkiki yukarıki fıkralarda gösterilen
mehiller içinde maznun tarafından da istenebilir.
Maznun muayyen mehil içinde tevkif kararına veya tahliye
talebinin reddine dair olan karara itiraz ettiği veya son tahki
katın açılması kararile birlikte mevkuf olarak mahkemeye şev
kine de karar verildiği hallerde maznunun mevkufiyet halinin
idamesine dair olan kararın kendisine tefhim veya tebliğile
beraber mehil yeniden işlemeğe başlar.
Kefalet parasının
ve acele itiraz

irad

kaydı

Madde 122 — Maznun, tahkikatta hazır bulunmaz veya
hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olup da bu cezanın
infazından kaçarsa kefalet karşılığı Hazineye irad kaydolunur.
Bu hususa karar verilmezden evvel maznuna kefalet etmiş
olanlar izahat vermeğe davet olunur. Bu karar aleyhine ancak
acele itiraz yoluna müracaat olunabilir.
Bu itiraz üzerine bir karar verilmeden evvel şifahî olarak
iddialarını izah ve tesbit edilen vakıaları münakaşa etmek
üzere alâkadarlara ve Cumhuriyet Müddeiumumisine müsaade
olunur.
Kefalet karşılığının Hazineye irad kaydına dair olan karar
feshi kabil olduğu müddet içinde maznuna kefalet etmiş olanlar
hakkında muvakkaten icra olunabilir.
İtiraz müddetinin geçmesile bu karar hukuk mahkemele
rinden verilen ve kat'ileşen kararlar hükmünde olur.
Tevkif ve salıverme
vermek salâhiyeti

kararlarını

Madde 124 — Tevkif ve kefaletle salıverme
kararlar salahiyetli hâkim tarafından verilir.

hakkındaki

Sorgu hâkimi ilk tahkikat esnasında tevkif müzekkeresi
vermeğe ve Cumhuriyet
Müddeiumumisinin muvafakatile bu
müzekkereyi geri almağa ve yine Cumhuriyet
Müddei
umumisinin muvafakatile maznunun kefaletle salıverilmesine sa
lahiyetlidir.
Gümhuriyet Müddeiumumisinin tevkif talebine karşı maz
nunun mevkuf olmıyarak tahkikatının icrasına ve tevkif ve tev
kifin istirdadına ve kefaletle salıvermeğe ve muhakemenin
men'ine dair sorgu hâkimi tarafından verilecek kararlar mensub
olduğu asliye mahkemesi reisi veya hâkiminin tasdikile te
kemmül eder.
Cumhuriyet Müddeiumumisi
salahiyetli olan merciden
maznunun tevkifini istiyebilir. Bu merci red veya kabul hak
kında bir karar vermeğe mecburdur.
Son tahkikatın açılmasına karar verildikten veya Cumhuri
yet Müddeiumumisi tarafından iddianame ile iş mahkemeye in
tikal ettikten sonra mahkeme reisi dahi acele hallerde aynı sa
lâhiyeti haizdir.
Tevkif müzekkeresinin
geri
alınması
talebi, C. M. U. sinin
maznunu
salıvermesi.

Madde 126 — Cumhuriyet Müddeiumumisi hukuku âmme
davasını açmadığı veya maznunun mevkufiyetinin
devamına
lüzum görmediği takdirde tevkif müzekkeresi hükümsüz kalır.
Bu hallerde Cumhuriyet Müddeiumumisi maznunu hemen salı
verir.

Sayıfa: 6648
Meşhud cürümde
meşhud suç

(Resmi

yakalama,

Madde 127 — Meşhud cürüm sırasında rastlanan veya
meşhud cürümden dolayı takib olunan şahsın firarı umulur ve
ya hemen hüviyetini tayin mümkün olmazsa tevkif müzekkeresi
olmaksızın dahi o şâhsı herkes muvakkaten yakalıyabilir. Cum
huriyet Müddeiumumisi veya derhal âmirlerine müracaat im
kânı olmıyan hallerde zabıta memurları tevkif müzekkeresi ke
silmesini müstelzim ve aynı zamanda tehirinde mazarrat umu
lan hususlarda maznunu muvakkaten yakalıyabilirler.
Takibi şikâyete bağlı olup küçüklere yahut beden veya
akıl hastalığı yahut maluliyet dolayısile kendisini idareden âciz
bulunanlara karşı işlenen meşhud cürümlerde maznunun yaka
lanması şikâyete bağlı değildir.
İşlenmekte olan suç, meşhud suçtur.
Henüz işlenmiş olan suç ile suçun işlenmesinden hemen
sonra zabıta veya suçtan zarar gören şahıs yahut başkaları
tarafından takib edilerek veya suçun pek az evvel işlendiğini
gösteren eşya ve izlerle yakalanan kimsenin işlediği suç da
meşhud suç sayılır.
Yakalanan kimsenin sorguya
çekilmesi

128 — Yakalanan şahıs bırakılmazsa lüzumsuz veya mu
hik olmıyan bir gecikmeye meydan vermiyecek surette sulh
hâkimi huzuruna sevkolunur. Hâkim tarafından da nihayet er
tesi günü sorguya çekilir.
Sulh hâkimi yakalanmayı icab ettirir bir hal görmez ve ya
kalama sebepleri ortadan kalkmış bulunursa yakalanan şahsın
bırakılmasını emreder.
Aksi halde vereceği tevkif müzekkeresi hakkında 126 nci
madde hükmü cari olur.
Yakalanan kimsenin mahkeme
veya sorgu hâkimine
götürülmesi

Madde 129 — Yakalanan şahıs aleyhine evvelce hukuku
âmme davası açılmış ise bu şahıs hemen veya önce sulh hâ
kiminin huzuruna götürülmemişse bu hâkimin kararnamesi ile
salahiyetli mahkeme veya sorgu hâkimine götürülür.
Mahkeme veya sorgu hâkimi o şahsın getirildiğinin niha
yet ertesi günü ya bırakılmasına veya tevkifine karar verir.
Hukuku âmme
vazifesi

davasını

Gazete)
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Yeni bir suçtan
dolayı ta
kibatın tatili ve yeniden
başla
nabilmesi

Madde 149 — Maznuna takibat neticesinde verilecek ce
zanın maznunun diğer bir suçundan dolayı kat'ileşmiş bir hü
kümle mahkûm olduğu veya diğer bir suçtan dolayı göreceği
cezaya bir tesiri yoksa hukuku âmme davasının ikamesinden
sarfı nazar olunabilir.
Hukuku âmme davası evvelce açılmışsa Cumhuriyet Müd
deiumumisinin talebi ile sorgu hâkimi davanın muvakkaten ta
tiline karar verebilir.
Tatil kararı, evvelce kat'ileşen mahkûmiyetten dolayı veril
miş ve bu ceza sakıt olup da aradan müruru zaman müddeti
geçmemiş ise takibata yeniden başlanabilir.
Muamele, işlenen bir suçtan dolayı verilecek ceza nazarı
itibara alınarak muvakkaten tatil edilmiş ve bu arada müruru
zaman da husul bulmamış ise bu hüküm kat'ileştiği tarihten
üç ay içinde tekrar takibata başlanabilir.
Muvakkaten tatil halinde takibatın tekrar açılması yeni bir
karara bağlıdır.
Hukuku âmme
mak vazifesi

davasını

aç

Madde 154 — Cumhuriyet Müddeiumumisi yukarıdaki mad
dede yazılı neticelere varmak için bütün memurlardan her tür
lü malûmatı istiyebilir. Gerek doğrudan doğruya ve gerek za
bıta makam ve memurları vasıtasile her türlü tahkikatı yapabi
lir. Bütün zabıta makam ve memurları Cumhuriyet Müddeiumu
miliğinin adliyeye müteallik işlerde emirlerini ifa ile mükellef
tirler. Bu emirler mühim ve müstacel hususlarda umum zabıta
makam "ve memurlarına şifahî ve bunlardan gayri hallerde za
bıta âmirlerine yazılı olarak verilir. Şifahî emir verildiği hal
lerde Cumhuriyet Müddeiumumisi müstaceliyetten ve vermiş
olduğu emirden zabıta âmirini de haberdar eder.
Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde
kendilerinden istenen adliyeye müteallik vazife veya işlerde
suiistimal veyahut ihmal ve terahileri görülen Devlet memurlarile Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin şifahî veya yazılı taleb ve
emirlerini yapmakta suiistimal veya terahileri görülen zabıta
âmir ve memurları hakkında Müddeiumumilikçe doğrudan doğ
ruya takibatta bulunulur.
Ancak zabıta âmirleri hakkında hâkimlerin vazifelerinden
dolayı tâbi oldukları muhakeme usulü tatbik olunur.
Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri hakkında Memurin
Muhakematı Kanunu hükmü caridir.

açmak

Madde 148 — Hukuku âmme
Cumhuriyet Müddeiumumisinindir.

Tahkikatın
adlî
resen yapılması

davasını

açmak

vazifesi

Kanunda hilafı yazılı olmıyan hallerde Cumhuriyet Müddei
umumisi ceza takibini istilzam edebilecek hususlarda kâfi emareler teşkil edecek vakıalar mevcud ise hukuku âmme dava
sını açmakla mükelleftir.
Hukuku âmme davası açmak için Adliye Vekili Cumhuri
yet Müddeiumumisine emir verebilir.
Valiler de hukuku âmme davası açılmasını kendi vilâyet
leri dahilindeki Cumhuriyet Müddeiumumilerinden istiyebilirler.
Cumhuriyet Müddeiumumileri, mucib sebepler göstererek bu
talebi kabul etmezse valinin müracaatı üzerine Adliye Vekili
yukarıki fıkrada yazılı salâhiyeti kullanmak lâzımgelip gelmiyeceğini takdir eder ve icabını yapar.

vazifeleri

Madde 158 — Meşhud suçlarla tehirinde zarar umulan
hallerde sulh hâkimi lüzum görülen bütün tahkik muamelelerini
resen yapmak salâhiyetini haizdir.
Cumhuriyet Müddeiumumilerile sorgu hâkimleri de tevkif
ten başka yukarıda yazılı muameleleri yapabilirler.
Maznun lehindeki delillerin
toplanması

Madde 159 — Maznunun, sorgu hâkimi veya sulh hâkimi
tarafından sorgusu sırasında masumiyetini izhar için bazı delil
ler gösterir ve sorgu veya sulh hâkimi, bu delilleri varid g ö 
rür ve bunların ziyamdan korkar veya bu deliller maznunun
serbest bırakılmasını istilzam edecek mahiyette bulunursa on
ları toplar.
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Şayed bu delillerin başka bir mahkemenin kazası daire
sinde toplanması icab ediyorsa bu muamelelerin icrası o yer
sorgu veya sulh hâkiminden istenebilir.
Hazırlık
tahkikatında
sorgu
ve sulh hâkimlerile
C. M. U.
sinin tâbi oldukları
hükümler

Madde 161 — Sorgu veya sulh hâkimi tarafından icra
olunan tahkikat işlerinin resmen tesbit ve tevsiki ve kendi
lerine bir zabıt kâtibinin refakat etmesi hususları ilk tahkikat
için mer'i hükümlere ve kaidelere göre yapılır.
Bu madde hükmü meşhud suçlarla tehirinde zarar umulan
hallerde Cumhuriyet Müddeiumumisi
tarafından da tatbik
olunur.
Hukuku âmme
açılması suretleri

davasının

Madde 163 — Yapılan hazırlık tahkikatı hukuku âmme
davasının açılmasını haklı göstermeğe kâfi ise Cumhuriyet
Müddeiumumisi bu davayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında
sorgu hâkimine bir talebname veya mahkemeye bir iddianame
vermek suretile açar.
Aksi halde Cumhuriyet Müddeiumumisi takibata mahal ol
madığına karar verir ve bu kararından; evvelce sorguya çekil
miş olur veya hakkında bir tevkif müzekkeresi verilmiş bulu
nursa maznuna da haber verir.
itirazın

tetkiki ve tahkikatın

dair ittihaz olunup da 185 inci maddeye göre bildirilecek olan
karara maznun bundan evvelki maddenin 1 inci fıkrasında
yazılı sebeplerden birine istinad ile muhalefet edebilir. Bu mu
halefetin yerinde olup olmadığına Asliye Mahkemesi Reisi
veya hâkimi karar verir. Bu karar kafidir.
Sorgu hâkiminin
acele itiraz

red

kararına

Madde 175 — Maznun, 173 üncü maddenin ikinci ve
174 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı hallerde salâhiyet
sizlik hakkındaki talebini reddeden sorgu hâkiminin kararı
aleyhine acele itiraz yoluna müracaat edebilir.
Diğer hallerde maznun tarafından dermeyan edilen muha
lefetlerin reddini veyahut ilk tahkikatın açılmasını mutazammın
olan sorgu hâkiminin kararı aleyhine hiç bir kanun yolunda
müracaat olunamaz.
Madde 176 — İlk tahkikatın açılması hakkında Cumhuriyet
Müddeiumumisi tarafından dermeyan edilen talebin reddine
dair olan karar aleyhine Cumhuriyet Müddeiumumisi ve delil
lerin toplanması noktasından maznun itiraz edebilir.
ilk tahkikatın

yapılması

Madde 177 — İlk tahkikat sorgu hâkimi
ve yapılır.

tarafından açılır

tevsii

Madde 166 — Ağır Ceza Reisi taleb ederse Cumhuriyet
Müddeiumumisi o zamana kadar yaptığı bütün muameleleri
havi evrakı kendisine gönderir.
Reis bir diyeceği varsa bildirilmesi için bir müddet tayin
ederek istidayı maznuna tebliğ edebilir.
Reis, kararını vermek için tahkikatın tevsiine lüzum görür
ise bu hususun tasrihile beraber icrasına mahallî sorgu hâkimi
veya sulh hâkimini memur edebilir.
ilk tahkikatın
olduğu haller
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mecburî

Madde 171 — Ağır ceza işlerinde ilk tahkikat mecburidir.
Diğer işlerde Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından istenirse
ilk tahkikat yapılır.
İrtibat dolayısile yüksek vazifeli mahkemeye aid davalarla
birleştirilmesi hali müstesna olmak üzere sulh mahkemelerinin
göreceği işlerde ilk tahkikat yapılmaz. Suç meşhud olarak iş
lenmiş veya tehirinde zarar umulan hallerden bulunmuş olmak
dolayısile hazırlık tahkikatı 158 inci maddeye göre yapılmış ise
ilk tahkikat, hazırlık tahkikatının noksanını ikmal suretile icra
olunur.
Talebnamenin reddi

Madde 173 — Bu talebname, mahkemenin salahiyetli bu
lunmaması, hukuku âmme davasının kabule şayan olmaması
veya işin ilk tahkikata tâbi mevaddan bulunmaması yahut
suçun cezayı müstelzim olmaması sebeplerinden birine müstenid olarak reddolunabilir. Red kararı sorgu hâkimi tarafından
verilir. Karar verilmezden evvel maznun dinlenebilir.
l/k tahkikatın
açılmasına
maznunun muhalefeti

Madde 174 — Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin talebnamesi üzerine sorgu hâkimi tarafından ilk tahkikatın açılmasına

İlk tahkikatın

mercileri

Madde 178 — İlk tahkikat, Cumhuriyet Müddeiumumisinin
talebi üzerine Asliye Mahkemesi Reisi veya hâkiminin kararile
bir sulh hâkimine verilebilir.
Sorgu hâkimi, tahkikata müteallik bazı işlerin icrasını sulh
hâkiminden veya diğer bir mahal sorgu hâkiminden taleb
edebilir.
sulh hâkiminin sorgu hâkiminin bulunduğu yerde kaza salâhiyeti varsa yukarıda yazılı olan hükümler tatbik edilmez.
Tahkikat sırasında
müstantikın yanında bulunabilecekler

Madde 180 — Sorgu hâkimi, maznunun sorgusu, şahidlerin
veya ehli hibrenin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene icrası
sırasında yanında bir zabıt kâtibi bulundurur. Acele hallerde,
yemin vermek şartile bir kimseyi zabıt kâtibi sıfatile yanına
alır.
Zabıt

varakası

ve tanzimi

Madde 181 — Her tahkik muamelesi bir zabıt varakası ile
tesbit olunur. Zabıt varakası, sorgu hâkimi ile hazır bulunan
zabıt kâtibi tarafından imza edilir.
Zabıt varakası muamelenin nerede ve ne vakit yapıldığını
ve bu muameleye iştirak eden veya bunda alâkası olan kimselerin isimlerini ve muhakeme usullerinin esaslı merasimine riayet edilip edilmediğinin anlaşılmasına müsaid olacak izahatı da
ihtiva eder.
Muamelede hazır bulunan alakadarlarca tasdik olunmak üzere
zabıt varakasının kendilerine taallûk eden cihetleri okunur veya
okunmak üzere kendilerine verilir. Bu tasdik, zabıt varakasına
yazılarak alâkası olanlara imza ettirilir.
İmzadan kaçınılırsa sebepleri yazılır.

(Resmî Gazete )
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selenin daha ziyade aydınlatılması için ilk tahkikatın genişletilmeşine karar verebilir.
Bu karar aleyhine itiraz olunamaz.

müstantık emirlerini

Madde 182 — Zabıta makam ve memurları sorgu hâkimi
tarafından emredilen tedbirleri ve araştırmaları icra ile mükel
leftir.

Son tahkikatın

açılması

kararı

Madde 196 — İlk tahkikat neticesinde maznunun cezayı
mucib bir suç işlediği zannını verecek kâfi sebepler görülürse
sorgu hâkimi son tahkikatın açılmasına karar verir.

Müstantıkın
kendiliğinden
yapacağı tahkik işleri
Madde 184 — İlk tahkikat sırasında bu tahkikatın talebnamede zikredilmemiş olan bir şahıs veya suça teşmili iktiza
ederse sorgu hâkimi acele hallerde icab eden tahkik işlerini
kendiliğinden yapar. Bu halde dahi müteakib işlerin icrası
Cumhuriyet Müddeiumumisine aiddir.

Son tahkikatın
olmadığı kararı

açılmasına mahal

Madde 197 — Sorgu hâkimi, maznunun muhakemesinin
men'ine karar verirse bu kararında filî veya hukukî sebeplerden
hangisine istinad ettiğini gösterir.

Tahkikat gayesinin elde edilmesi
Son tahkikatın

Madde 190 — Sorgu hâkimi ilk tahkikat gayesinin elde
edildiği kanaatinde bulunursa iddiasını bildirmek üzere dosyayı
Cumhuriyet Müddeiumumisine verir.
Cumhuriyet Müddeiumumisi daha bazı tahkikat yapılması ta
lebinde bulunup da sorgu hâkimi bu talebi terviç etmezse bu
hususta bir karar verilmek üzere işi asliye mahkemesi reis
veya hâkimine verir. Bu suretle verilecek kararlar kafidir.
DÖRDÜNCÜ

Madde 198 — Maznunun kaybolması veya suçu işledikten
sonra bir akıl hastalığına uğraması sebebile son tahkikat ya
pılmasının imkânsızlığı taayün ederse sorgu hâkimi bu tahkika
tın muvakkaten tatiline karar verir.
Sorgu hâkiminin iddianame
ile bağlı olmadığı

FASIL

Son tahkikatın açılması

Madde 199 — Sorgu hâkimi kararlarında Cumhuriyet Müd
deiumumisinin iddianamesile bağlı değildir.

kararı

Son tahkikatın açılmasına veya
tatiline yahut muhakemenin menine
karar salâhiyeti

Son tahkikatın

Madde 201 — Cumhuriyet Müddeiumumiliğince maznunun
muhakemesinin men'i taleb edililp de sorgu hâkimi son tahki
katın açılmasına karar verirse, Cumhuriyet Müddeiumumisi işi
iddianame ile mahkemeye vermeğe mecburdur.

Madde 192 — Cumhuriyet Müddeiumumisi ilk tahkikat
yapılmaksızın hukuku âmme davasını açarsa iddianamesini
dosyasile beraber davayı görecek mahkemeye verir

Meselenin tenviri için karar
ve sulh hâkiminin vereceği ka
rarlar
Madde 195 — Müddeiumuminin veya yukarıki madde mu
cibince maznunun talebi üzerine veya resen sorgu hâkimi me

kararı

Son tahkikatın açılması kara
rına müddeiumuminin tebaiyeti ve
maznunun daveti

ilk tahkikatsız işlerde hukuku
âmme davasının
açılması

Madde 194 — Son tahkikatın açılmasına karar itası talebini
mutazammın iddianamenin bir suretini sorgu hâkimi maznuna
tebliğ ile beraber bazı delillerin toplanmasını isteyip istemedi
ğini yahut son tahkikatın açılmasına muhalefet edip etmediğini
üç gün içinde bildirmeğe kendisini davet eder.
Bu babdaki taleb ve muhalefetler hakkında sorgu hâkimi
karar verir.
Maznun, bu karar aleyhine ancak 173 üncü maddenin ilk
fıkrasındaki sebeplere dayanarak acele itiraz edebihr.

açılması

Madde 200 — Sorgu hâkimi tarafından son tahkikatın
açılmasına dair verilecek kararda, maznuna isnad olunan suçun
neden ibaret olduğu ve bu suçun kanunî unsurları ve tatbiki
icab eden kanun maddesi ve duruşmanın hangi mahkemede
yapılacağı gösterilir.
Sorgu hâkimi maznunun tevkifine ve evvelce mevkuf ise
mevkufiyet halinin devamına mahal olup olmadığına resen ka
rar verir.

Madde 191 — ilk tahkikat yapılan işlerde son tahkikatın
açılmasına veya maznunun muhakemesinin men'ine veyahut son
tahkikatın muvakkaten tatiline karar vermek salâhiyeti sorgu
hâkiminindir.
Cumhuriyet Müddeiumumisi, tahkikat evrakını iddiasile bir
likte sorgu hâkimine verir. Son tahkikatın açılmasını istihdaf
eden iddianın sebepleri açıkça gösterilmiş bir iddianame şek
linde olmak lâzımdır.

iddianamenin maznuna tebliği

muvakkaten tatili

I
Son tahkikatın açılması kara
rında muhakeme merciinin tayini
Madde 202 — Sorgu hâkimi salahiyetli her hangi mahke
me huzurunda son tahkikatın açılmasına karar verebilir.
Ancak hâkim davaya bakmağa Temyiz Mahkemesinin sa
lahiyetli olduğunu görürse icab eden muamele yapılmak ve
karar verilmek üzere evrakı Cumhuriyet Müddeiumumiliği va
sıtasile merciine gönderir.
Son tahkikatın açılması
aleyhine itiraz hakkı

kararı

Madde 203 — Son tahkikatın açılmasına dair verilen karar
aleyhine maznun tarafından itiraz olunamaz.
Muhakemenin men'ine veya davanın iddianamede gösterilen
mahkemeden başka bir mahkemeye verilmesine dair sorgu
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hâkimi tarafından verilen karar aleyhine Cumhuriyet Müddei
umumisi tarafından acele itiraz yoluna müracaat edilebilir.
Tekrar dava

Sayıfa : 6651

Maznun savuşur veya tehiri takib eden duruşmaya gelmezse
dava hakkında evvelce kendisi sorguya çekilmiş ve artık huzuruna mahkemece lüzum görülmemiş olursa dava gıyabında bitirilebilir.

açılabilmesinin

şartı
Birden fazla
birleştirilmesi

Madde 204 — Sorgu hâkimi muhakemenin men'ine karar
verip de bu karar kat'ileştikten sonra dava ancak yeni vakıa
ların veya yeni delillerin meydana çıkması halinde tekrar
açılabilir.

Madde 230 — Mahkeme, bakmakta olduğu bir kaç dava
arasında irtibat görürse bu irtibat üçüncü maddede gösterilen
neviden olmasa bile birlikte tahkik ve hükmolunmak üzere bu
davaların birleştirilmesine karar verebilir.

Sulh mahkemelerinde C. M.
U. Ierinin tanzim edecekleri
iddianameler

Şahid ve ehli hibre
yoklaması
ve son tahkikatın
açılması kararının
okunması

Madde 205 — Cumhuriyet Müddeiumumilerinin kabahat
işlerinde tanzim edeceği iddianamede maznunun hüviyetile suça
uygun olan kanun maddesini ve esaslı delilleri göstermesi kâ
fidir.
Sulh mahkemelerinde açılacak davalara aid iddianameler
maznuna tebliğ olunmaz.

Madde 236 — Duruşmaya şahidierin ve ehli hibrenin yoklamasile başlanır,
Bundan sonra maznunun, şahıs ve hüviyeti tesbit olunur,
Bunu müteakib ilk tahkikat yapılmış olan işlerde son tahkikatın açılmasına dair olan karar ve yapılmamış olan işlerde iddianame okutturulur ve 135 inci madde mucibince maznun
sorguya çekilir.
Kararın veya iddianamenin okunması ve maznunun sor
guya çekilmesi şahidler hazır bulunmaksızın yapılır.

Son tahkikatın
açılması kararile iddianamenin maznuna
bildirilmesi

Madde 208 — Son tahkikatın açılmasına dair olan karar
ve ilk tahkikat yapılmıyan işlerde müddeiumuminin iddianamesi
celpname ile birlikte maznuna bildirilir.
maznunun müdafaa
toplanması talebi

Müddeiumuminin,
maznun
ve mesulü bilmalin iddiaları ve
sözleri

delillerinin

Madde 212 — Maznun, şahid veya ehli hibrenin davetini
yahut müdafaa delillerinin toplanmasını istediğinde bu delillerin
taallûk ettiği vakıaları göstermek suretile bu babdaki istidasını
duruşma gününden en aşağı beş gün evvel mahkeme reisine
verir.
Bu istida üzerine verilecek karar derhal kendisine bildirilir.
Maznunun kabul edilen talebleri Cumhuriyet Müddeiumu
miliğine de bildirilir.
Duruşma

usulü

Madde 219 — Duruşma, hükme iştirak edeceklerin huzurile
ara vermeksizin cereyan eder. Cumhuriyet Müddeiumumisinin
ve zabıt kâtiblerinin bulunmaları şarttır.
Sulh mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet
Müddeiumumisi bulunmaz.
Tehir

müddeti

Madde 222 — Tehir olunan duruşmaya, zaruret olmadıkça
sekiz günden fazla fasıla verilemez.
Maznunun gelmemesi

Madde 223 — Mahkemeye gelmemiş olan maznun hak
kında duruşma yapılmaz.
Gelmemenin makbul sebepleri isbat edilmezse maznunun
ihzarı emrolunur veya hakkında tevkif müzekkeresi verilir.
Duruşma sırasında maznunun
mahkemeden
uzaklaşması

Madde 224 — Mahkemeye gelen maznun, duruşmanın de
vamı müddetince hazır bulunur, savuşmasının önüne geçmek
için mahkeme reisi lâzımgelen tedbirleri alır ve duruşma tehir
olunduğu müddetçe maznunu nezaret altma dahi aldırabilir.

davaların

|

Madde 251 — Delillerin ikame ve münakaşası bittikten
sonra söz davacıya ve ondan sonra Cumhuriyet Müddeiumumisine, sonra mesulü bilmale ve daha sonra da hemen maznuna verilir.
Cumhuriyet Müddeiumumisi maznuna ve maznun ve müdafii de Cumhuriyet Müddeiumumisine cevap vermek hakkını
haizdirler. Reisin müsaadesile davacı ve mesulü bilmal de cevap verebilir. En son söz maznunundur.
Maznun namına müdafi tarafından müdafaada bulunsa dahi
müdafaaya ilâve edecek başka bir şey olup olmadığı maznuna
sorulur.
Duruşmanın
hüküm

bitmesi ve

Madde 253 — Duruşma hükmün tefhimile biter. Hüküm,
maznunun beraetine veya mahkûmiyetine veya duruşmanın ta
tiline, yahut davanın düşmesine mütedair olur.
Takibi şikâyete bağlı olan suçlarda şikâyet olunmamış
veya olunup da vaktinde geri alınmış, yahut hukuku âmme da
vasının açılması mezuniyet veya karar alınmasına bağlı olan
suçlarda mezuniyet veya karar alınmamış olur, yahut maznu
nun akıl hastalığına tutulduğu tahakkuk ederse mahkeme, du
ruşmanın tatiline veya davanın düşmesine karar verir.
Adi hukuk meselelerinde ceza
mahkemelerinin
salâhiyeti

Madde 255 — Bir fiilin şuç olup olmaması, adi hukuka
müteallik bir meselenin halline bağlı ise ceza mahkemesi bu
meseleye dahi ceza işlerindeki usul ve deliller için mer'i kaidelere göre karar verir.
Bununla beraber mahkeme, muhakemeyi talik ve hukuk
davası açılması için alâkadarlara bir mehil verebilir.
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Hukuk mahkemesinden bu babda bir hüküm çıkmasını da
bekliyebilir.
Ceza mahkemelerinde son tahkikat esnasında suçtan zarar
görenlerle maznunların yaşlarında ceza hükümleri bakımından
lüzum görülecek tashihlerin Nüfus Kanunundaki usule göre
icrası ceza mahkemesine aiddir. Bu babda verilecek karar esas
hükümle birlikte temyiz olunabilir.

şüpheler altında ise Türkiye dahilindeki malları asliye mahke
mesi reisi veya hâkimi tarafından verilecek kararla haczolunabilir.
j

Hükmün mevzuu ve suçu
takdirde mahkemenin salâhiueti
Madde 257 — Hükmün mevzuu, duruşmanın neticesine
göre iddianamede gösterilen fiilden ibarettir.
Fiili takdirde mahkeme, son tahkikatın açılması hakkındaki
karar ve iddia ve müdafaalarla bağlı değildir.

Suçun mahiyet ve vasfının
değişmesi
Madde 258 — Maznun, suçun hukukî mahiyetinin değişme
sinden önce haber verilip de müdafaasını yapabilecek bir halde
bulundurulmadıkça son tahkikatın açılmasına dair olan kararda
veya hukuku âmme davasının açılmasına mütedair bulunan
iddianamede gösterilen kanunî unsurları muhtevi suçun temas
ettiği kanun hükmünden başkasile mahkûm edilemez.
Ceza Kanununda tayin edilmiş olup cezanın artırılmasını
icab edecek mahiyette bulunan hallerin ilk defa duruşma sıra
sında serdedilmesi halinde dahi aynı hüküm caridir.
Maznun müdafaasını lâyıkile hazırlıyamadığından bahsile
kendisini son tahkikatın açılmasına dair olan kararda veya
hukuku âmme davasının açılması hakkındaki iddianamede yazılı
suçtan başka daha ağır bir madde hükmüne maruz bırakan
yahut ikinci fıkrada gösterilen mahiyette yeni dermeyan olunan
hallerin mevcudiyetini bildirerek itirazda bulunacak olursa
mahkeme, maznunun talebi üzerine duruşmanın başka güne
talikine karar verir.
Bundan başka mahkeme vaziyette hasıl olan değişiklikler
neticesinde iddia ve müdafaayı lâyıkile hazırlamak için muha
kemenin talikine lüzum görürse gerek taleb üzerine ve gerek
kendiliğinden muhakemeyi talik edebilir.

Duruşma sırasında maznu
nun yeni bir suçunun meydana
çıkması
Madde 259 — Maznunun, son tahkikatın açılmasına dair
olan kararda veyahut hukuku âmme davasının açılmasına mü
tedair bulunan iddianamede yazılı suçtan başka bir suç işlemiş
olduğu duruşma sırasında meydana çıkarsa Cumhuriyet Müd
deiumumisinin talebi ve maznunun muvafakatile her ikisi bir
likte hükmolunmak üzere bu suç duruşulacak olan işle birleş
tirilebilir.
Yeni suç ağır ceza işlerinden olur veya mahkemenin salâ
hiyeti haricinde bulunursa bu hüküm tatbik edilmez.

Vazifesizlik kararı verilmiyen hal
Madde 262 — Mahkeme, duruşmada anlaşılan vasıf ve ma
hiyetini ileri sürerek davanın görülmesi derecesi dun bir mah
kemeye aid olduğundan bahisle vazifesizlik kararı veremez.

Tevkif müzekkeresini icab
ettirecek hallerde haciz
Madde 283 — Aleyhinde hukuku âmme davası açılmış
olan gaib tevkif müzekkeresi kesilmesini icab ettirecek kuvvetli

Haciz kararının

ilânı

Madde 284 — Haciz kararı Resmi Gazete ile ve asliye
mahkemesi reisi veya hâkimi tensib ederse diğer gazetelerle
de ilân olunur.

Haczin kaldırılması ve ilânı
Madde 286 — Konmasını icab eden sebepler kalmazsa
haciz kaldırılır.
Haczin konduğu hangi gazetelerle ilân edilmişse kaldırıl
dığı da o gazetelerle ilân olunur.

Kanun yolunun tayininde
hata
Madde 293 — Kabule şayan bir müracatta kanun yolunun
veya merciinin tayininde yapılan bir hata müracaat edenin
hukukunu ihlâl etmez.
İKİNCİ F A S I L
İtiraz

Uiraz olunabilen kararlar
Madde 297 — Kanunda hilafı yazılmış olmadıkça sorgu
hâkimi, mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkimin kararları
ile asliye mahkemesi reis veya hâkimi ve sulh hâkiminin du
ruşmaya taallûk etmiyen kararları aleyhine itiraz olunabilir.
Şahid, ehli hibre ve diğer şahıslar da kendilerine müteallik
kararlar aleyhine itiraz edebilirler.

itiraz tetkiki mercileri ve usul
Madde 299 — İtirazı tetkik mercileri aşağıda gösterilmiştir:
1 - Sorgu hâkimlerinin kararlan aleyhine yapılan itirazlar:
A - Tasdik ile tekemmül etmiyen kararlar hakkında sorgu
hâkiminin mensub olduğu asliye mahkemesi reisi veya hâkimi;
B - Tasdik ile tekemmül eden kararlar hakkında sorgu
hâkiminin mensub olduğu ağır ceza işlerini gören mahkeme
reisi;
C - Tasdiki yapan reis ağır ceza işlerini gören mahkeme
reisi ise bu babdaki itirazlar en yakın ağır ceza işlerini gören
mahkeme reisi;
tarafından tetkik olunur.
2 - Sulh hâkiminin kararlarına karşı yapılan itirazların tet
kiki kaza dairesi dahilinde bulundukları asliye mahkemesi reis
veya hâkimine aiddir.
Sulh işleri asliye hâkimi tarafından görülüyorsa itirazın tet
kiki salâhiyeti ağır ceza işlerini gören mahkeme reisinindir.
Sulh işleri asliye mahkemesinin aza veya aza muavininden biri
tarafından görülüyorsa itirazın tetkikine o mahkemenin reisi
salahiyetlidir.
3 - Mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkim kararları
aleyhine yapılacak itirazların tetkiki, mensub oldukları asliye
mahkemesi reisine ve asliye mahkemesi reisi veya hâkimi tara
fından verilen kararlar aleyhindeki itirazların tetkiki, kazası
dairesinde bulundukları ağır ceza işlerini gören mahkemeye ve
bu mahkeme ile reisi tarafından verilen kararlar hakkındaki
itirazların tetkiki ise; yine ağır ceza işlerini gören en yakın
mahkemeye aiddir.
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Karar aleyhine yapılan itiraz, kararı veren makama verile
cek bir istida ile veya o hususta bir zabıt varakası tutulmak
üzere zabıt kâtibine yapılacak bir beyan ile olur. Zabıt vara
kası reis veya hâkime tasdik ettirilir.
Acele hallerde itiraz, tetkikatı yapacak makama da arzolunabilir. Kararına itiraz olunan makam, itirazı varid görürse o
kararı düzeltir. Aksi takdirde derhal ve nihayet üç gün içinde
itirazı tetkika salâhiyeti olan mercie gönderir.
ÜÇÜNCÜ

FASİL

Temyiz
Temyizi kabil olan ve
hükümler

olmıyan

Madde 305 — Ceza mahkemelerinden verilen hükümler
temyiz olunabilir. Ancak onbeş sene ve ondan yukarı hürriyeti
bağlayıcı cezalar ile ölüm cezalarına aid hükümleri hiç bir harç
ve masrafa tâbi olmaksızın Temyiz Mahkemesince resen tetkik
olunur.
1 - Yirmi liraya kadar (yirmi lira dahil) hafif para cezala
rına dair olan hükümler,
2 - Yukarı haddi elli lirayı geçmiyen hafif para cezasını
müstelzim suçlardan dolayı verilen beraet hükümleri,
3 - Bu kanun ile sair kanunlarda kat'î olduğu yazılı bulunan
hükümler,
Temyiz olunamaz.
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Ancak
haklarında 343 üncü madde hükümleri dairesinde temyize mü
racaat olunabilir.
Temyiz talebinin şerait
müddeti

ve

Madde 310 — Davayı temyiz talebi hükmün tefhiminden
bir hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir istida verilmesi
veya bu hususta zabıt varakası tutmaK üzere zabıt kâtibine
yapılacak bir beyanla olur, zabıt varakası reis veya hâkime
tasdik ettirilir.
Hükmün tefhimi maznunun gıyabında olmuşsa bu mehil
tebliği tarihinden başlar.
Kabahat işlerine taallûk etmiyen hükümleri temyiz edenle
rin bir hafta içinde on lira depo etmeleri şarttır. Bu haftanın
başlangıcı temyiz istidasının verildiği veya zabıt kâtibine beya
nın yapıldığı günden başlar.
Tetkik neticesinde temyiz talebinin makbul veya haklı olup
olmadığına göre bu depo olunan para ya geri verilir veya Ha
zineye irad kaydolunur.
Cumhuriyet Müddeiumumileri ile fakir olduklarına dair be
lediye veya köy idare heyetlerinden ilmühaber getirenler para
depo etmekten müstesnadır.
Sulh mahkemelerinden verilen ve temyizi kabil olan karar
ları, kazası dairesinde bulundukları asliye veya ağır ceza mah
kemeleri nezdindeki Cumhuriyet Müddeiumumileri tefhim tari
hinden bir ay içinde temyiz edebilirler.
Eski hale getirme müddeti
içinde temyiz müddetinin
cereyanı

Madde 311 — Maznun aleyhine gıyaben sadır olan hü
kümlerde eski hale getirme talebinin müddeti içinde temyiz
müddeti de cereyan eder. Maznun, eski hale getirme talebinde
bulunur ise bu talebin reddi ihtimalini nazara alarak müddeti
içinde istidaname vermek veya zabıt kâtibine bir beyan yap

makla temyiz talebinde bulunmalıdır. Bu halde temyize taallûk
eyliyen işler eski hale getirme talebi hakkında karar verilinciye
kadar tehir olunur.
Para yatırmak şartı, eski hale getirme talebinin veya acele
itiraz yoluna müracaat edilmiş ise itirazın reddi kararına tem
yiz talebinde bulunanın 33 üncü madde mucibince ıttılaından
bir hafta içinde yapılır.
Eski hale getirme talebinde bulunmaksızın temyiz yoluna
gidilmiş ise bu muamele; eski hale getirmek talebi hakkından
vaz geçmeği gösterir.
Temyiz istidasının

tesiri

Madde 312 — Müddeti içinde verilen temyiz istidası hükmün kat'ileşmesine mâni olur.
Hüküm, temyiz eden tarafa esbabı mucibesile tefhim edilmemişse, temyiz olunduğuna mahkemenin ıttılaından bir hafta
içinde tebliğ edilir.
Temyiz istidası
noktalar

ve ihtiva

edeceği

Madde 313 — Temyiz eden taraf hükmün hangi cihetine
itiraz ve neden dolayı bozulmasını taleb etmekte olduğunu
temyiz istidasında veya beyanında veyahut lâyihasında gösterir.
Temyiz için istinad edilen sebeplerde muhakeme usulüne
müteallik hukukî bir kaideye mi yoksa kanunî diğer hükümlere
mi, muhalefet etmiş olmasından dolayı itiraz olunduğu gös
terilir. Birinci halde kanuna muhalif olan vak'alar izah olunur.
ihtiyarî

temyiz

lâyihası

Madde 314 — Temyiz istidasında veya beyanında temyiz
sebepleri gösterilmemişse temyiz istidası için muayyen olan müd
detin bitmesinden yahut hükmün esbabı mucibesi henüz tebliğ
edilmemişse tebliğinden bir hafta içinde hükmü temyiz olunan
mahkemeye bu sebepleri ihtiva eden bir lâyiha da verilebilir.
Lâyihanın verilmemesi veya istida veya beyanda temyiz se
beplerinin gösterilmemesi temyiz tetkikatı yapılmasına mâni
değildir.
Temyiz maznun tarafından yapılmış ise bu lâyihalar kendisi
veya müdafi tarafından imza edilerek verilir.
Müdafii yoksa maznun bu hususta bir zabıt varakası tutulmak üzere zabıt kâtibine yapacağı bir beyanla esbabı mucibesini dermeyan edebilir. Bu zabıt varakası reis veya hâkime
tasdik ettirilir.
Temyiz talebinin kabule şayan
olmamasından
dolayı hükmü veren
mahkemece reddi

Madde 315 — Temyiz talebi kanunî müddetin geçmesinden
sonra yapılmış veya müddeti içinde temyiz şartlarından olan
para depo edilmemiş ise hükmüne itiraz olunan mahkeme bir
karar ile kabule şayan olmamasından dolayı temyiz istidasını
reddeder.
Temyiz eden taraf red kararının kendisine tebliğinden
itibaren bir hafta içinde Temyiz Mahkemesinden bu hususta bir
karar verilmesini taleb edebilir. Bu takdirde dosya Temyiz Mah
kemesine gönderilir. Şu kadar ki, bu sebepten dolayı hükmün
infazı tehir olunmaz.
Temyiz istida ve
tebliği ve cevabı

lâyihasının

Madde 316 — 315 inci maddeye göre hükmü veren mah
kemece reddedilmiyen temyiz talebine dair istida ve varsa
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yalnız lâyihanın bir sureti temyiz talebinde bulunan tarafın
hasmına tebliğ olunur. Hasım tarafı bir hafta içinde yazı ile
cevabı verebilir.
Temyiz eden tarafın hasmı maznun ise bu hususta bir
zabıt varakası tutulmak üzere zabıt kâtibine yapılacak bir
beyanla da cevabını verebilir. Cevap lâyihası verildikten veya
bunun için muayyen müddet bittikten sonra dava dosyası
Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından temyiz mahkemesine
verilmek üzere Cumhuriyet Başmüddeiumumiliğine gönderilir.
Temyiz talebinin Temyiz Mah
kemesince reddi

Madde 317 — Temyiz Mahkemesi temyiz istidasının veya
depo parasının yatırılmasına müteallik kanunî hükümlere riayet
edilmemiş olduğunu görürse temyiz talebini reddeder. Aksi
takdirde tetkikatını yapar.
Temyiz Mahkemesince da
vanın esasına hükmedilecek hal
ler ve karar tashihi

Madde 322 — Hükme esas olarak tesbit edilen vakıalara
tatbikında kanuna muhalefet edilmesinden dolayı o hüküm bo
zulmuş ise Temyiz Mahkemesi aşağıda yazılı olan hallerde biz
zat davanın esasına hükmeder:
1 - Vakıanın daha ziyade tenvirine hacet kalmaksızın beraete veya tahkikatın tatiline karar verilmesi iktiza ederse;
2 - Temyiz Mahkemesi Cumhuriyet Başmüddeiumumiliğinin
iddiasına mutabık olarak kanunda yazılı cezanın en aşağı de
recesini tatbik etmeği muvafık görürse;
3 - Kanun yanlış tatbik edilmişse;
4 - Harç Tarifesi Kanunu hükümlerine muhalefet edilmişse.
Sair hallerde Temyiz Mahkemesi işi yeniden tetkik ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan mahkemeye veya o derecede
diğer civar bir mahkemeye gönderir.
Cezayı müstelzim suç daha dun derecedeki bir mahkeme
nin vazifesi dahilinde ise Temyiz Mahkemesi işi o mahkemeye
gönderebilir.
Ceza dairelerinden birinin kararına karşı Cumhuriyet Başmüddeiumumisi, ilâmın kendisine verildiği tarihten otuz gün
içinde Ceza Umumî Heyetine itiraz edebilir.
Ceza dairelerinin veya Ceza Umumî Heyetinin kararlarına
karşı tashihi karar usulü ancak hükmün ve kararın zat ve ma
hiyetine doğrudan doğruya müessir olmak üzere temyiz istida
veya lâyihasında veya tebliğnamede dermeyan olunan bir hu
susun ve bunlar haricinde esas hükme müessir noksan ve ha
taların temyizen nazara alınmıyarak meskûtünanh kalması hal
lerinde caridir.
Tashihi karar istemek salâhiyeti Cumhuriyet Başmüddeiumumisine aiddir. Bu taleb üzerine temyiz tetkikatı, asıl ilâmı ver
miş olan daire veya umumî heyetçe yapılır. Mahallî Cumhuriyet
Müddeiumumileri, resen veya alâkalıların müracaatı üzerine
Başmüddeiumuminin nazarı dikkatini celb eder ve evrakı gön
derirler. Cumhuriyet Müddeiumumileri alâkalıların müracaatını,
tashihi kararı icab ettirir mahiyette görmezlerse bu yüzden
ilâm hükmünün icrasını geri bırakamazlar. Başmüddeiumumî
keyfiyeli tetkik ile tashih talebini varid görmiyorsa ilâmın icra
sını ve aksi takdirde icranın geri bırakılmasını derhal mahal
line bildirir. V e ondan sonra muktazasını yapar. Tashihi karar
talebi reddedilirse, bir daha tashih talebinde bulunulamaz.

Davaya yeniden bakacak
mahkemenin hak ve mecburi
yetleri

Madde 326 — Temyiz Mahkemesinden verilen bozma ka
rarına mahkemelerin ısrar hakkı vardır. Israr üzerine Temyiz
Ceza Umumî Heyetinden verilen kararlara uymak mecburidir.
Hüküm yalnız mahkûm tarafından veya onun lehine Cum
huriyet Müddeiumumisi veya 291 inci maddede gösterilen kim
seler tarafından temyiz edilmişse yeniden verilen hüküm evvel
ki hükümle tayin edilmiş olan cezadan daha ağır olamaz.

BİRİNCİ FASIL
Muhakemenin iadesi ve yazılı emir
Mahkûmun
lehine muhake
menin iadesi sebepleri

Madde 327 — Kat'ileşen bir hükümle neticelenmiş olan
bir dava aşağıda yazılı hallerde mahkûmun lehine olarak mu
hakemenin iadesi yolile tekrar görülür:
1 - Duruşmada ihticaç olunan ve hükme tesir eden bir ve
sikanın sahteliği tebeyyün ederse.
2 - Yemin verilerek dinlenmiş olan bir şahid veya ehli hibrenin hükme müessir olacak surette mahkûm aleyhine kasd ve
ya ihmal ile hakikat hilâfında şahidlikte bulunduğu veya rey
verdiği anlaşılırsa.
3 - Bizzat mahkûm tarafından sebebiyet verilmiş olan ku
sur müstesna olmak üzere hükme iştirak etmiş olan hâkimler
den biri aleyhine ceza tatbikatını ve kanunî bir ceza ile mah
kûmiyeti istilzam edecek mahiyette olarak vazifelerini ifada ku
sur etmişse.
4 - Ceza hükmü, hukuk mahkemesinin bir hükmüne müstenid olup da bu hüküm kat'ileşmiş olan diğer bir hüküm ile
bozulmuş ise.
5 - Yeni vakıalar veya yeni deliller dermeyan edilip de bun
lar yalnız başına veya evvelce irad edilen delillerle birlikte
nazara alındıkları takdirde maznunun beraetini veya daha hafif
bir cezayı havi kanun hükmünün tatbiki ile mahkûm olmasını
istilzam edebilecek mahiyette olursa. Şu kadar ki kabahat hü
kümleri hakkında ancak evvelce mahkûm tarafından öğrenilme
miş olan veya kendi kusurile olmıyarak evvelce irad edilme
miş bulunan vakıalar veya deliller dermeyan olunabilir.
Mahkûmun
aleyhine muha
kemenin iadesi sebepleri

Madde 330 — Kat'ileşen bir hüküm ile neticelenmiş olan
bir dava aşağıda yazılı hallerde maznun veya mahkûmun aley
hine olarak muhakemenin iadesi yolile tekrar görülür:
1 - Duruşmada maznunun veya mahkûmun lehine ihticaç
olunan ve hükme müessir olmuş bulunan bir vesikanın sahte
liği tebeyyün ederse,
2 - Yemin verilerek dinlenmiş olan bir şahid ehli hibrenin
hükme müessir olacak surette maznun veya mahkûm lehine
kasd veya ihmal ile hakikat hilâfında şahidlikte bulunduğu veya
rey verdiği anlaşılırsa,
3 - Hükme iştirak etmiş olan hâkimlerden biri aleyhine
ceza tatbikatını ve kanunî bir ceza ile mahkûmiyeti istilzam
edecek mahiyette olarak vazifelerini ifada kusur etmiş ise,
4 - Maznun beraet ettikten sonra suça müteallik itimada
şayan bir ikrarda bulunmuş ise.
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İade talebinin neleri ihtiva
edeceği ve nasıl
yapılacağı

Maznuna, mesul bilmale ve
müddeiumumiye
tebligat

Madde 334 — Muhakemenin iadesi talebi bu talebin ka
nunî sebeplerile sübut delillerini ihtiva eder.
Maznun veya 329 uncu maddenin ikinci fıkrasında göste
rilen kimseler muhakemenin iadesi talebini bir istida ile yahut
bu hususta bir zabıt varakası tutulmak üzere mahkeme kâti
bine yapacakları bir beyanla dermeyan edebilir.

Madde 351 — Şahsî dava bundan evvelki maddede gösterilen
hükümlere uygun olarak açılmış ise tayin edilecek mehil için
de diyeceklerini bildirmek üzere bu beyan veya istida maznu
na ve işte mesul bilmal bulunup da onun hakkında dahi dava
açılmış ise mesul bilmale ve ıttıla hasıl etmek üzere Cumhu
riyet Müddeiumumisine tebliğ edilir.

Haksız çıkandan
para cezası

Sorgu veya sulh
verecekleri kararlar

alınacak

Madde 342 — Muhakemenin iadesi talebinde bulunan mah
kûm haksız çıkar ve talebi suiniyete müstenid bulunursa yirmi
b e ş liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Yazılı

Madde 352 — Maznun ve varsa mesul bilmal cevaplarını
bildirdikten veya mehil geçtikten sonra sorgu veya sulh hâ
kimi ya duruşmanın açılmasına veya davanın reddine karar
verir.

emir ile bozma

Madde 343 — Hâkim tarafından ve mahkemelerden veri
len ve Temyiz Mahkemesince tetkik edilmeksizin kat'ileşen ka
rar ve hükümlerde kanuna muhalefet edildiğini haber alırsa
Adliye Vekili, o karar veya hükmün bozulması için Temyiz
Mahkemesine müracaat etmesi için Cumhuriyet Başmüddeiumumiliğine yazılı emir verebilir. Bu emirde bozulmayı müstelzim
kanunî sebepler gösterilir.
Cumhuriyet Başmüddeiumumisi tebliğnamesine yalnız bu
sebepleri yazar ve dosyayı Temyiz Mahkemesine verir.
Temyiz Mahkemesi dermeyan olunan sebepleri varid g ö 
rürse karar ve hükmü bozar.
Mahkemelerden davanın esasına da şamil olarak verilen
hükümlerin bu suretle bozulması alâkadar kimseler aleyhine
tesir etmez.
Bozulma, bu kimselerin lehine ise aşağıda yazıldığı gibi
muamele olunur:
1 - Varid görülen bozma sebepleri mahkûm olan kimsenin
cezasının tamamile kaldırılmasını müstelzim ise, Temyiz Mah
kemesi evvelce hükmolunan cezanın çektirilmemesini kararında
ayrıca yazar.
2 - Varid görülen bozma sebepleri mahkûm olan kimsenin
cezasının tamamile kaldırılmasını müstelzim olmayıp da hafif bir
cezanın tatbikini mucib ise, Temyiz Mahkemesi tatbiki iktiza
eden cezanın neden ibaret olduğunu da kararında gösterir.
Eğer bozma sorgu hâkimi kararları ile davanın esasını halletmiyen mahkeme kararlan hakkında ise, yeniden yapılacak
tetkik ve tahkik neticesine göre icab eden karar verilir.
Ammenin menfaati
noktasından
C. M. U. sinin dava hakkı

Madde 346 — 344 üncü maddede yazılı hallerde alâka
darların müracaatı üzerine Cumhuriyet
Müddeiumumisinin
hukuku âmme davasını açabilmesi ancak âmme menfaatinin
bulunmasına bağlıdır.
Şahsî

hâkiminin

dava ikamesi

Madde 350 — Şahsî dava bu hususta bir zabıt varakası
tutulmak üzere zabıt kâtibine vapılacak bir beyan ile veya
suçun mahiyetine göre sulh hâkimine yahut sorgu hâkimine
verilecek bir istida ile açılır. Beyan ve istidanın 193 üncü mad
denin birinci fıkrasında gösterilen şartlara uygun olması lâzım
dır. İstidanın iki sureti aslına raptolunur.
Beyan ve istidada taleb olunan şahsî hakkın neden ibaret
olduğu gösterilir.

Davacının
kanun
müracaat
hakkı

yollarına

Madde 360 — Şahsî dava açmakla takib olunan işlerde
davacı, hukuku âmme davasının açılmasile görülen işlerde Cum
huriyet Müddeiumumisinin müracaat edebileceği kanun yollarına
gidebilir.
330 uncu maddede gösterilen muhakemenin iadesi talebleri
hakkında da aynı hüküm caridir.
294 üncü madde hükümleri, davacı tarafından yapılan mü
racaatlarda da tatbik olunur.
Temyiz veya "muhakemenin iadesi talebi davacı veya avu
katı yahut dava vekili tarafından verilecek bir istida veya bir
zabıt varakası tutulmak üzere yapılacak beyanla olur. Bu zabıt
varakası reis veya hâkime tasdik ettirilir.
316 nci maddede yazılı olan evrak, hukuku âmme davası
üzerine takib edilen usulde muayyen şekillere göre Cumhuriyet
Müddeiumumisine verilir ve onun tarafından gönderilir.
Temyiz istidası ve varsa lâyihası temyizi istiyen tarafın
hasmına mahkeme kâtibi tarafından tebliğ edilir.
Davadan

vazgeçilmesi

Madde 361 — Davacı, hükmün tefhimine kadar davadan
vazgeçebilir. Şu kadar ki, Ceza Kanununun 460 ve 489 uncu
maddeleri hükmü bakidir.
Cumhuriyet Müddeiumumisinin davaya müdahale ve iştirak
etmediği hallerde davacı bizzat duruşmaya gelmez veya bir
müdafi tarafından temsil edilmez yahut mahkeme bizzat hu
zurunu emretmişken duruşmanın herhangi bir celsesinde bu
lunmaz veyahut mahkeme kendisine bir mehil tayin edip de
buna riayet olunmaması şahsî davadan vazgeçmesini intaç
edeceği bildirilmiş iken bu mehle riayet etmezse davadan vaz
geçmiş sayılır.
Davacı 41 ve 42 nci maddelerde gösterilen şartlar daire
sinde gıyabında verilen hükmün tebliğinden bir hafta içinde
eski hale getirme talebinde bulunabilir.
İKİNCİ

FASIL

Müdahale yolile daya
Hukuku âmme

davasına

iltihak

Madde 365 — Suçtan zarar gören her şahıs tahkikatın
her halinde müdahale yolu ile hukuku âmme davasına iltihak
ve şahsî haklarını taleb edebilir.
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Madde 366 — Müdahale, merciine verilecek bir istida ve
ya zabıt varakası tutulmak üzere zabıt kâtibine yapılacak bir
beyanla olur. Bu zabıt varakası reis veya hâkime tasdik ettirilir.
Bu merci Cumhuriyet Müddeiumumisini dinledikten sonra
davaya müdahale talebinin kabule şayan olup olmadığına karar
verir.
Davaya müdahale eden kefalet vermekle mükellef değildir.
Hükmün

dahili davaya

tebliği

Madde 370 — Davaya dahil olan kimse veya mümessili
son tahkikata gelmezse sadır olacak hüküm davaya dahil olan
kimseye tebliğ olunur.
Dahili davanın
müracaatı

kanun yoluna

Madde 371 — Davaya dahil olan şahıs Cumhuriyet Müd
deiumumisine bağlı kalmaksızın kanun yoluna müracaat ede
bilir.
Kabul olunmıyan karar, davaya müdahale edenin müracaatı
üzerine bozulursa Cumhuriyet Müddeiumumisi işi yeniden taki
be mecburdur.

İKİNCİ FASIL
Müsadere usulü
Müsadere
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talebinin mercii

Madde 392 — Ceza Kanununun 36 nci maddesile diğer
maddelerine ve hususî kanunlar hükmüne göre muayyen eşya
nın müsaderesi veya imhası yahut istimalden kaldırılması caiz
olan hallerde esasla beraber bu hususta bir karar verilmemişse
bu tedbirlerin her türlü takiblerden ayrı olarak ittihazı hakkın
da Cumhuriyet Müddeiumumisi veya davacı tarafından yapıla
cak taleb, esas davayı görmeğe salahiyetli olan mahkemeye
arzolunur.
Suç mevzuu olmayıp münhasıran müsadereye tâbi bulunan
eşyanın müsaderesine sulh hâkimi tarafından duruşma yapılmak
sızın, karar verilir. Bu karar aleyhine alâkadarlar acele itiraz
yoluna müracaat edebilirler.
Müsadere kararma karşı ka
nun yollarına
müracaat
hakkını
haiz olanlar.

Madde 394 — Müsadere hükümlerine karşı Cumhuriyet
Müddeiumumisi, davacı ve 393 üncü maddede muayyen olan
kimseler için kanun yolları açıktır.
Hürriyeti
tahdid eden
tehiri sebepleri

cezaların

Madde 399 — Akıl hastalığına tutulan mahkûmlar hakkında
hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı iyileştikten sonraya bırakılır.
Diğer bir hastalık dahi hürriyeti bağlayıcı bir cezanın
infazı halinde mahkûmun hayatı için kat'î bir tehlike teşkil
ediyorsa bu hastalıkta dahi aynı hüküm tatbik olunur.
Hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı, gebe olan veya do
ğurduğu tarihten altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında;
geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine veril
miş olursa doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.

Muhakeme masrafları
Muhakeme masraflarının

tayini

Madde 406 — Hükümler ve kararnamelerle
tahkikatın
düşmesine dair olan kararlar muhakeme masraflarının dahi
kime tahmil olunacağını tayin eder.
Masrafların miktarile iki taraftan birinin diğerine ödemesi
lâzımgelen paranın miktarını hâkim veya reis tayin eder. Şah
sî hakların tahsiline dair olan kararların infazı İcra ve İflâs K a 
nunu hükümlerine tabidir.
Devlete aid muhakeme masraflarına müteallik kararlar 2503
sayılı Adliye Harç Tarifesi Kanununun 97 nci maddesi hükmüne
göre infaz olunur.
Mahkûmun

mükellefiyeti

Madde 407 — Mahkûmiyet halinde hukuku âmme davası
nın hazırlanması masrafları da dahil olmak üzere bütün masraf
lar mahkûma tahmil olunur. Hüküm kat'ileşmeden mahkûm
ölürse mirasçıları masrafları ödemekle mükellef değildir.
Cürüm uydurma ve iftira
gibi hallerde masraf

Madde 411 — Cürüm uydurma veya iftira suretile yahut
ağır bir kayıdsızlıkla yalan ihbarda bulunup da velevki adliye
haricinde olsun bir tahkikat icrasını tahrik etmiş olan kimse
mahkemece dinlendikten sonra bu tahkikatın Devlet hazinesine
veya maznuna iras ettiği masrafları ödemeğe mahkûm edilebilir.
Mahkeme davaya henüz vaz'iyed etmemiş ise bu hususta
verilecek karar Cumhuriyet Müddeiumumisinin iddiası üzerine
son tahkikatın açılmasını emretmeğe salahiyetli olan sorgu
hâkimi tarafından verilir.
Hazırlık tahkikatı neticesinde hukuku âmme davasının açıl
masına mahal görülemediği takdirde bu hususta verilecek karar
Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi üzerine sulh hâkimi tara
fından verilir.
Bu husustaki karar aleyhine acele itiraz olunabilir.
Şahsî dava ile hukuku âmme
davası ikamesi neticesindeki mas
rafı

Madde 414 — 168 inci maddede beyan olunan halde huku
ku âmme davası ikame olunup da neticede maznunun muhake
mesinin men'ine veya beraetine veya tahkikatın düşmesine karar
verilirse 413 üncü maddenin ikinciden beşinciye kadar olan fık
raları hükümleri müstedi hakkında tatbik olunur.
Bununla beraber mahkeme veya hâkim halin icabına göre
müstedinin kısmen veya tamamen masraftan mesul olmamasına
karar verir. Mahkeme veya hâkim masraflar hakkında karar
vermezden evvel müstediyi dinler, meğerki müstedinin davaya
dahil olmak hakkı olmıya.

Son maddeler
Bu kanuna göre

ağır ceza

işleri

Madde 421 — Bu kanuna göre ağır ceza işlerinden maksad, ölüm ve ağır hapis ve beş seneden fazla hapis cezalarını
müstelzim cürümlere müteallik davalardır.

Gazete )
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Tatil

Madde 423 — Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler
her sene temmuzun yirmisinden eylülün beşine kadar tatil
olunur.
Hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat ile mevkuilu eşhasa aid
duruşmaların ve sair acele sayılacak hususların tatile tesadüf
eden zamanda ne suretle ifa edileceği Adliye Vekâleti tarafın
dan tayin olunur. Tatil zamanında Temyiz Mahkemesi yalnız
mevkuflu ve mevkuflu duruşmalı işlerin tahkikatını icra eder.
Tatil zamanına tesadüf eden mühletler işlemez. Bu müh
letler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.
İlga edilen kanunlar

Madde 2 — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 113, 114, 115 ve muvakkat A , B ve C maddelerile bu
kanunun bazı maddelerini değiştiren 1876 ve 2558 sayılı ka
nunlar ve 1221 sayılı kanunun 9 ve 10 uncu maddeleri ve
1582 sayılı kanunun ikinci maddesi hükümleri kaldırılmıştır.
Kanunun meriyeti tarihi

Madde 3 — Bu kanun 1/10/1936 tarihinden mer'idir.
Kanunu icraya memur olanlar

Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
15/6/1936
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Kültür Bakanlığına bağlı Ertik Okulları
Öğretmenleri halikında Kanun
Madde 1 — Ertik okullarına atanacak öğretmenlerin aşa
ğıda yazılı şartlan taşımaları lâzımdır:
A) Orta tecim okullarile tecim liselerinde ertik dersleri
öğretmenliğine atanmak için, yüksek derecede bir tecim okulu
diplomasını almış olmak;
B) Kız enstitülerinde ertik dersleri öğretmeni olmak için,
bu ertik derslerinin uzmanlarını yetiştiren yüksek bir okuldan
veya kız ertik öğretmen okulu ihtisas sınıfından veya yabancı
memleketlerde bu derecede veya daha üstün sayılan bir dere
cede öğrenim veren bir okuldan diploma almış olmak;
C) Kız enstitülerinde atölye öğretmenliklerine atanmak için,
kız ertik öğretmen okulu ihtisas sınıfında veya yabancı mem
leketlerde bu derecede veya daha üstün sayılan bir derecede
öğrenim veren bir okuldan diploma almış olmak;
D) Erkek sanat okullarında ertik dersleri öğretmeni olmak
için, yüksek derecede bir teknik okulundan veya teknikumdan'
veya o derecedeki bir okuldan diploma almış olmak;
E) Erkek sanat okullarında atölye öğretmenliğine atanmak
için, bir erkek sanat okulunu bitirdikten sonra bir teknikum
veya bu derecede sayılan bir ertik okulundan veya erkek ertik
öğretmen okulundan diploma almış olmak;
F) Yapı ustası veya terzilik ve kürkçülük okullarında veya
bu gibi ertik okullarında ertik veya atölye öğretmenliklerine
atanmak için, yapı ustası veya terzilik ve kürkçülük okulların
dan veya bu gibi okullarda gösterilen derslerin uzmanlarını
yetiştiren bir okuldan diploma almış olmak.
Madde 2 — Birinci maddedeki şartları haiz olanlar iki yıl
için stajiyer olarak alınır. İşbu staj müddeti içinde vekâletçe
tesbit edilecek usuller dairesinde ehliyeti görülenler asaleten
atanır ve stajiyerlikte geçen zaman kıdem ve tekaüdlüğünde filî
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hizmetten sayılır. Ehliyet göstermiyenlerin vazifelerine nihayet
verilir.
Madde 3 — Ertik okullarında genel kültür dersleri öğret
menliklerine atanmak için orta öğretim öğretmenliği şartlarını
taşımak lâzımdır.
Madde 4 — Ertik okulları öğretmenlerinin, öğrenim dere
celerine göre, girecekleri aylık dereceleri, maaşların Tevhid ve
Teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunla eklemelerine ve sözü
geçen kanunu değiştiren başka kanunların ilgili hükümlerine
göre tesbit olunur.
Madde 5 — Ders saatlerinin azlığından dolayı tek başına
ve aylıklı bir öğretmen kullanılmasına lüzum görülmiyen öğret
menliklere, başlangıç aylığının tutarını geçmemek şartile, ücretle
de öğretmen atanabilir.
Madde 6 — Ertik okulları öğretmenleri öğretmenlikteki kı
demlerine göre alacakları aylıklara veya bütçe ile kabul edilen
öğretmenlik ücretlerine karşı:
A) Ertik dersleri öğretmenlerile genel dersler öğretmenleri
lise derecesinde bulunan sınıflarda ders olarak en çok haftada
on b e ş ve belletim olarak da iki saat,
B) Ertik dersleri öğretmenlerile genel dersler öğretmenleri
orta derecede bulunan sınıflarda ders olarak en çok haftada
18 ve belletim olarak dört saat alırlar,
C) Atölye öğretmenleri haftada 28 saate kadar atölye dersi
alırlar.
Madde 7 — Altıncı maddenin (A) ve (B) böleklerine göre
ders ve belletim saatlerini dolduran öğretmenler bulundukları
okullarda veya aynı şehirde başka bir ertik okulu veya kur
sunda ihtisaslarına göre Bakanlıkça kendilerine ilâve ders ve
rilirse en çok altı saat kadar ders almak yükümündedirler. Bu
yolda ilâve ders almış olan öğretmenlerle işyarlara haftada
gösterecekleri her ders saati için ayda dört liradan 8 liraya
kadar ücret verilir.
Altıncı maddenin (C) böleğine göre ders saatlerini doldu
ran atölye öğretmenleri de bulundukları okullarda veya aynı
şehirde başka bir ertik okulu veya kursunda ihtisaslarına göre
Bakanlıkça kendilerine ilâve ders veya ekzersiz meşguliyeti
verilirse en çok 16 saate kadar ders almak veya ekzersiz yap
mak yükümündedirler. Bu suretle ilâve ödev almış olan atölye
öğretmenlerine haftada gösterecekleri her ders saati için ayda
üç liradan altı liraya kadar ve ekzersiz saati için de 2 lira üc
ret verilir.
Bu ilâve ödevleri almaktan çekinen öğretmenler asıl ödev
lerinden de çekilmiş sayılırlar.
Madde 8 — Atölye şeflerine öğretmenlik aylık veya ücre
tinden ve ders saatleri dışında okulda bulunacakları 16 saat
için yedinci maddeye göre alacakları ücretten başka ayda 10
liradan 20 liraya kadar şeflik ücreti verilir.
Madde 9 — Bu kanunda yazılı şartları taşıyıp da ertik
okullarında ücretle çalışan öğretmenlerin geçecekleri aylık
dereceleri, öğrenim durumlarına ve bu kanunun 4 üncü mad
desi hükümlerine göre ertik okulları öğretmenliğine ilk girişle
rinde alacakları dereceden başlıyarak geçen kıdem müddetlerine
göre tayin olunur.
Madde 10 — Bu kanunda yazılı şartları taşımadıkları halde,
bundan önce ertik okullarına öğretmen olarak ücretle atanmış
olan ertik dersleri öğretmenlerile atölye öğretmenleri, en az
orta okul derecesinde öğrenim görmüş olmaları ve Kültür
Bakanlığınca açılacak ertik okulları öğretmenliği sınavlarını
kazanmaları şartile birinci maddeye göre aylıklı Öğretmenliğe
atanırlar.
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Madde 11 — Ertik dersleri ile atölye öğretmenlikleri için
bu kanunun birinci maddesinde yazılı şartlan taşıyan öğretmen
ler bulunmazsa, Kültür Bakanlığı işbu ertik ve atölye öğret
menliklerine kadrodaki ücretlerle öğretmen atayabilir. Şukadar
ki bu gibiler sonradan aylıklı bir vazifeye geçmek istet lerse
ertik ve atölye öğretmeni olarak aldıkları ücretler kendileri
için edinilmiş bir hak teşkil etmez.
Madde 12 — 1452 sayılı kanuna bağlı bulunan 2 sayılı çi
zelgenin Kültür Bakanlığı sanat okulları kadroları kaldırılmış
ve yerine bu kanuna bağlı A cetveli konmuştur.
Madde 13 — Orta öğretim okullarile ertik okulları öğret
menlerinin terfi muameleleri her yıl ağustos 15 e kadar bitirilir
ve her öğretmenin girdiği derecenin kıdemi ağustosun 30 uncu
Zafer Bayramı gününden başlar.
Her yıl terfi eden öğretmenlerin yıl, ay ve gün hesabile
kıdem cetvelleri Resmî Gazete ile ilân olunur.
Madde 14 — 1702 sayılı kanunun 6 ncı maddesi lağvedil
miştir.
Madde 15 — 439, 789, 1702, 1880 ve 2517 sayılı kanunla
rın ve 1452 sayılı kanunla bunun ekleme ve değişkelerinin bukânuna aykırı olmıyan hükümleri ertik okulları öğretmenleri
hakkında da tatbik olunur.
Muvakkat madde — 12 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
velde yazılı memuriyetlerden (B) işaretli cetvelde derece
ve adedleri gösterilenler 1936 Malî Yılı Umumî Muvazene K a 
nununun 11 inci maddesine bağlı (L) cetveline eklenmiştir.
Madde 16 — Bu kanunun hükmü 1 ağustos 1936 tarihin
den başlar.
Madde 17 — Bu kanunun hükümlerini Finans ve Kültür
Bakanları yürütür.
13/6/1936
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Bölge

Derece
11

sanat okulları ile kız enstitüleri
ve kız sanat okulları,
tecim okulları ve diğer meslek ve akşam
okulları

İşin adı
Kâtib ve Hesap Memuru

68
338
1229
1532
1863
¿735

sayılı Resmî Gazetededir.

A — CETVELİ
Bölge sanat okulları ile kız enstitüleri ve kız sanat okulları,
tecim okulları ve diğer meslek ve akşam
okulları

İşin adı

De

9
11
12
14
17

Kâtib ve Hesap Memuru

14

Kâtib, Mubayaa Memuru ve Mutemed
Ambar ve Deppoy Memuru

12
14
17
12
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

Dahiliye Şefi
Öğretmen

Sayı
1
1
4
4
7

Maaş
40
30
25
20
14

1

20

2
3
10

25
20
14

1
1

25
20

2
3
7
9
17

90
80
70
55
45

31
55
99
128
108

40
35
30
25
20

494

Maaş

1

30

4

25

14

2

20

17

7

14

12

12

Ambar ve Deppoy Memuru

1

25

14

3

20

17

8

14

1

25

12
4

Dahiliye Şefi
Öğretmen

2

90

5

2

80

6

6

70

7

7

55

8

15

45

9

19

40

10

30

35

11

55

30

12

75

25

14

82

20

320

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü hakkındaki
2804 numaralı kanunun 11 inci maddesinin
değiştirilmesine dair kanun
KanunNo: 3016

4-jy numaralı kanun
78)
1452
„
1702
1880
2517

Sayı

Kabul tarihi :

9/6/1936

Madde 1 — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü hakkındaki
2804 numaralı kanunun 11 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde
değiştirilmiştir:
Madde 11 — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün vari
datı:
A - İktısad Vekâleti bütçesine konulup enstitüye tediye
edilecek olan tahsisattan;
B - Beşinci maddeye tevfikan ücret mukabilinde yapacağı
işlerden alacağı ücretlerden ve kendi hesabına arama ameliyatı
yaphğı sahaları işletmeğe vazedecek müesseselerden bu arama
ameliyatı masraflarına karşılık olarak alacağı meblâğlardan;
C - Kendisine nakid veya ayniyat suretile yardımda bulu
nulduğu ve bu yardımın kabulüne İktısad Vekilliğince muvafa
kat olunduğu takdirde bunun tutarından veya kıymetinden;
D - Mevcudlarının getirebileceği faiz veya iradlardan;
E - Maden ve taş ocakları işletenlerin istihdam eyledikleri
ecnebi mühendis ve mütehassıslar mukabilinde Türk genci
yetiştirmek üzere Hazineye yatıracakları ve Hazinece aynen
enstitüye tesviye edilecek olan ücretlerden;
F - Arama yaptığı sahalardan nakil ve imrar eylediği ma
den cevherlerinin satış bedelinden ibarettir.
Bu varidattan hesap yılı sonuna kadar sarfedümiyenler
enstitünün ertesi sene varidat hesabına nakledilir. E fıkrasında
yazılı ücretler münhasıran Türk mühendis ve mütehassıslar
yetiştirmek hususlarına tahsis edilir ve bu kısım varidatın ve
ona tekabül eden masrafların hesabı ayrıca tutulur.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya İcra Vekilleri H e 
yeti memurdur.
11/6/1936
2804 numaralı kanun 3035 sayılı Resmî Gazetededir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kırallığı
arasında imzalanan ticaret ve kliring
anlaşmalarile merbutlarının tasdikma
dair kanun
Kanun M': 3020

Sayıfa: 6659

(Resmî Gazete)

16 HAZİRAN 1936

Kabul

tarihi: 9\6\1936

Madde 1 — Türkiye Cümhuriyetile Hollanda Kırallığı ara
sında 23 eylül 1934 tarihinde Ankarada imzalanarak mer'iyete
konulan ticaret ve kliring anlaşmalarile merbutları ve 7 birinci
teşrin 1934 tarihli tashih mektubları kabul ve tasdik edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
11/6/1936

Türkiye - Felemenk Kırallığı arasında ticaret
mukavelenamesi
Türkiye Cumhuriyeti Reisi Hazretleri ve Haşmetlû Felemenk
Kıraliçesi Hazretleri, Felemenk Kırallığı ile Türkiye arasındaki
dostluk revabıtını teyid etmek arzusile mütehassıs oldukların
dan ve iki memleket arasındaki münasebatı ticariyeyi teyid et
mek istediklerinden bir ticaret mukavelenamesi akdine karar
vermişler ve bu hususta mütekabilen murahhasları olarak:
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri;
Büyük elçi, Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumisi Numan
Rifat Beyefediyi,
Haşmetlû Felemenk Kıraliçesi Hazretleri;
Baron de Harinxma Thoe Slooten'i
tayin eylemişlerdir.
Müşarileyhima usulüne muvafık ve muteber görülen saiâhiyetnamelerini teati ettikten sonra aşağıdaki maddeleri ka
rarlaştırmışlardır:
Madde 1 — Menşei Felemenk arazisi olan ve merbut (A)
listesinde zikrolunan emtia Türkiyeye serbestçe ithal oluna
caklardır.
Menşei Felemenk Deniz aşırı arazisi olan merbut (B) liste
sinde zikrolunan emtia Türkiyeye serbestçe ithal olunacaklardır.
Menşei Felemenk ve Felemenk Deniz aşırı arazisi olan ve
(C) listesinde zikrolunan emtianın ithali her maddeye muhassas
miktarlara hasredilecektir. (A), (B) ve (C) listelerinde muhar
rer olmıyan emtia Türkiyeye hini ithallerinde işbu mukavelena
menin devamı müddetince mer'i olan umum kontenjanteman
rejiminden istifadeye devam edeceklerdir.
Madde 2 — Menşei Felemenk arazisi veya Felemenk De
niz aşırı arazisi olan emtia Türkiye arazisine salâhiyettar her
hangi gümrük dairesinden ithal olunabilecektir.
Madde 3 — Menşei Türkiye arazisi olup (D) listesinde
zikredilen emtia, Felemenge serbestçe ithal olunabilecektir. (E)
listesinde zikredilen Türk arazisi emtiasının ithali, muhassas olan
miktarlara hasredilecektir.
(D) ve (E) listelerinde zikrolunmıyan emtia, Felemenge hini
ithallerinde işbu mukavelenamenin devamı müddetince mer'i
olan umum kontenjanteman
rejiminden istifadeye devam
edecektir.
Madde 4 — 1, 2, 3 üncü maddelerde zikredilen muhtelif
listeler, işbu mukavelenamenin devamı müddetince müttefikan
yeniden tetkik olunabilecektir.
Madde 5 — İşbu mukavelename tasdik edilecek ve tasdik
nameler mümkün mertebe süratle Ankarada teati edilecektir.
Mukavelenamenin müddeti 23/9/1934 tarihinden itibaren
altı aydır.

Mukavele, cari olduğu devrenin inkızasından 60 gün evvel
ihbar edilmediği takdirde zımnen aynı müddet için temdid
edilecektir.
Ancak işbu mukavelename, makabline şümul kaydile 16
haziran 1934 tarihinden itibaren, notalar teatisi suretüe ve bir
kliring mukavelenamesi imzasını takiben muvakkaten mevkii
mer'iyete girecektir.
Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere murahhaslar işbu
mukavelenameyi imza etmişler ve mühürlerini basmışlardır.
Ankarada 23/9/1934 tarihinde iki nüsha olarak yapılmıştır.
İmza : Numan

İmza : Thoe Slooten

A — Listesi
Türk tarife
numarası
23
23
66
72
73
79
89
90
102
108
132
132
173
211
223

a
b
a, b, d, e
c
c

Emtianın ismi
Teksif edilmiş süt. şekersiz
„ şekerli

Sanayide müstamel sahtiyan

a
a
b

Sırım
Yün iplik
Nakliye şirketleri için at kılından mensucat
Büret ve şap iplikleri
Dextrin

a,b
a, c, d

227
236 a
240 a,b
241
242
244
245
248
249
250
251
271
277 a
277
279
305 e
307 b
324 a
325
327
328
330 b
334
341 c, d
342
361 b

Ziraat Vekâletinin
sonra

müsaadesi

alındıktan

Tekmil pozisyon (Anason müstesna)

Yalnız Bgom arabik
A Umumî kontenjan listesinde muharrer
pozisyon taksimatının kâffesi'.

Selefon kâğıdı ve selefon kâğıdından ma
mul eşya

Ticaret ve sanayi eşyasını markalamak
için çıkartma usulü ile imal olunmuş fab
rika alâmeti farikası

Sayıfa: 6660

( Resmî Gazete)

Türk Tarife
numarası
366
367
368
369
370
371
372
375
380
383
409
412
41*5

Türk tarife
numarası

Emtianın ismi

577 b
598
607 g

A ğ imaline mahsus iplik ve sicimler.
İp ve halat

Manila ve sizal
Deniz
ağlar.

417
440
441
444
445
449
451
453
477
(*) 481
488
490

mahsulâtının

saydı

için her nevi

Asfalt bitumen

Alelıtlak makina aksamı, eczacı vazoları,
pomat vazoları, küvet ve tababette kulla
nılan malzeme.

494 a l , a 2, b l
505
517

519
520
521
523 a 1,2
523 b l
523
524
526
527
529
530
531
533
538
539
550
552
553
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b2
a,b
c

Tıbbî müstahzerata aid yazılı yazısız bo
yalı boyasız kapsüller.
Teneke

Demir halat
b, c
b
c
d,v,h

Traş makinası ve bıçakları

a, b, c

557 »
558 a , b , d
558 e,1
559 a, l , 2 b l ,
2a3
562
565 a,b
570 d
574 b
575

Tarifenin başka pozisyonlarında zikredilmiyen demirden sair ince eşya

Bakırdan sırımcılık eşyası

616
618
619
623
632 a, c, d, e
(*) 634
648 b
649
650
(*) 651
(*) 652
653
(*) 666
669
679
681
682
687

Emtianın ismi
(köhne mamulât hariç)
Alâtı musikiye aksamı: Amplifikatörler,
pick - ups, ve bunların yedek aksamı.
Sinematograf ve projeksiyon cihazları

Dezenfeksiyon aletleri

Ziraat Vekâletinin muvafakati
sonra

alındıktan

a, b
a
a,b
b
a,b, l , c , e , f

688 a
695^b
695 d
700 a
702
703
704
705
706
707
709
710 b
711 b
711 f
718 d
727
728
747
749 a, b, c
754 b
754 d
754 k
754 1
754 m
662
769
773
777
782
805 e
812 b , c , d , e , f
815 b
821
836
841853 c
861

Deniz mahsulâtı saydı için her nevi merakib ve vesait
Yalnız demirden olanlar
Benzin
Mavi ve ombra

Ağaç aşısı macunu

Kireç kaymağı

Acit kinik
Acit kloridrik (Müryatik sülfürik)
Fenol

Laktoz (Süt şekeri)
Gliserin
Eter sülfürik
Gaz hidrofil
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Sayıfa : 6661

(Resmî Gazete)

Haşiye: (e) harfi Türk gümrük tarifesinin (h) harfine ve (f)
harfi mezkûr tarifenin (v) harfine tevafuk eder.
(A) Listesinde yazılı pozisyonlar 1 haziran 1929 tarih ve
1499 numaralı Türk kanunu ve bazı tadilâtı ihtiva eden 31
mayıs 1933 tarih ve 2255 numaralı kanunla tesbit edilen nomanklatüre uygundur.
(*) İhtar : Yukarıda yazılı 481 c, 634, 651 652 ve 666 po
zisyonlara giren maddelerden, memleketin sanayileşmesine ha
dim olan emtia ve makinalar ancak Türkiye İktısad Vekâleti
nin müsaadesile ithal edilebilir. Aynı pozisyonlara giren fakat
memleketin sanayileşmesine hadim olmıyan maddeler tesbit
edilerek (G) listesine ithal edilecektir. Hollanda Elçiliğinin ta
lebi ve İktısad Vekâletinin müsaadesile tanzim ve peyderpey
tevsi edilecek olan bu liste muhteviyatını teşkil eden maddelerin
ithali tahdid edilmiyecektir.

C — Listesi
Türk tarife
Emtianın miktarı

JVfe

107
324
377
378
379
380
414
541
541
541
213
694
329
447

b
c
b, c, d, e, f
c, d, e, f
c, d, e, f
a
a
a
b
c
b
b
a

900
352.500
27.000
9.000
45.000
63.000
1.000
4.500
1.800
1.800
100.000
2.000.000
500
3.000

G — Listesi
Türk tarife
numarası
Ex
Ex
Ex

634
651

652

D — Listesi
Emtianın ismi
Hoparlör ve bunların yedek aksamı
Out - Board motörleri
Elektromotor, dinamo, rödresör, transfor
matör, elektrik komütatörü, rezistans,
bobin magneto, buji, distribütör, vanti
latör, aspiratör ve bunların yedek aksamı

B — Listesi

72
73
211
223
236
238
239
240
241
242
244
245
247
248
249
250
251
271
321
440
441
577

c
c
a, b
c
a
a
a, b
a, b

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

11 —
12 —

Türk tarife
Ne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Üç aylık miktarlar (Kilo olarak)

Susam daneleri (Ziraat Vekâletinin müsa
adesi alındıktan sonra)

Tarçın ve karanfil

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tekmil pozisyon (Anason hariç)
23
24
25
26
27
28

Galanga

578
579 a, b
812 b, c

—
—
—
—

29 —
30 —

b 1 ve 2

b, d, e

—
—

"A„ umumî kontenjan
kümler dairesinde

"A„ umumî kontenjan
kümler dairesinde

listesindeki

listesindeki

hü

hü-

31

—

32
33
34
35
36
37

—
—
—
—
—
—

Kemik ve boynuzlar (Tabiî toz halinde, döküntü)
Yün ve keçi kılı (ham ve kirli)
Gışa, barsak, kiriş.
İşlenmemiş kuru deriler.
Kürklü deriler.
Tuzlu deriler.
Kuş yemi.
Susam daneleri.
Çavdar, mısır, darı.
Kara arpa, yulaf, aygır otu, burçak ve zikredilmiyen
emsali.
Nohut, fasulye, bezelye, bakla, mercimek ve emsali.
Kepek ve değirmen döküntüleri (Hayvanata mah
sus pirinç unu hariç).
Kuru üzüm.
Kuru incir.
Yukarıda zikredilmiyen kuru meyvaların kâffesi.
Fındık, kabuklu veya kabuksuz.
Badem.
Ceviz, kabuklu veya kabuksuz.
Portakal ve mandalina.
Zeytin.
Zeytinyağı.
Keten, haşhaş, ayabakan çiçeği, kapok tohumları
ve zikredilmiyen emsali.
Çiçek soğanları.
Tütün, kıyılmış toz halinde.
Tütün, yaprak halinde.
Sigara.
Palamut ve hulâsaları, kara ve san halile.
Kuru hulâsalar kebrako, kâthindi, kestane, limoba,
ıhlamur ve emsali.
Afyon.
Orman mahsulâtı Ceviz, karaağaç, ıhlamur, limon,
zeytin ve bunların testerelenmiş veya kesilmiş aksamı.
Kitre, gomgüt, gom gambanom, kardeş kanı, gom
lâstik,
Boyacılık maddeleri.
Alelıtlak maden cevherleri.
Gülyağı.
Şeker ve şekerleme, lokum ve emsali.
Her nevi maden, taş ve toprak.
Bükülmemiş pamuk ve döküntüleri, vatka ve sargılar.

(Resmî Gazete)

Sayıfa : 6662

E
1
2

Listesi

Tiftik, (ham ve kirli) 1 ton altı ayda,
İmbik ve fabrikalarda hasıl olan küspe, posa ve tor
tular ve nebatat döküntüleri. 4 2 / ton 6 ayda,
Şark halıları 42 / ton 6 ayda.
1

2

1

2

Ankara, 23 eylül 1934
Vekil

Beyefendi,

Felemenk H ü k m e t i Kıraliyesinin hususatı atiye hakkında
mutabık olduğunu zatı âlilerinin nazarı ıttılaına vazetmekle şeref
yabım.
1 - Bu günkü tarihli Türk - Felemenk ticaret muahedenamesinin (E) listesinde gösterilen kontenjanın aşağıdaki hudud da
iresinde yükseltilmesi:
a) Şark halıları için 42,5 tondan 60 tona,
b) imbik ve fabrikalarda muamele görmüş tortu küspe ve
nebatat posası için, 42,5 tofıdan 80 tona,
2 - İthali serbest Türk müstahsalatını ihtiva eden (D) liste
sine arpa, şekercilik, meyan kökü ve meyan kökü tozu ve
balının ilâve edilmesi;
3 - İthali serbest Felemenk deniz aşırı arazisi müstahsalatını
ihtiva eden (B) listesinden 211 B, 238 a 1, 239 A . B., 240 A .
B., 241, 242, 247, 248, 250, 441 ve 579 A . B. pozisyonlarının
tayyı;
4 - İthali serbest Hollanda arazisi müstahsalatını ihtiva eden
(A) listesinden B. 208 pozisyonundaki kafeini alınmış kahvenin
fayyı,
Şurası mukarrerdir ki, yukarıdaki tavizat mukabilinde Türkiye
Hükümeti Cümhuriyesi, bu günkü tarihli Türkiye-Felemenk ticaret
mukavelenamesi mucibince ithali serbest Hollanda müstahsala
tını ihtiva eden "A„ listesini işbu mektuba bağlı A . 1 listesile
itmam etmek hususunda mutabık kalacaktır.
Şurası mukarrerdir ki, işbu itilâf bu günkü tarihli ticaret
mukavelenamesi ile aynı müddetli olup bunun gibi makabline
şümulü olacaktır.
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Vekil Beyefendi.
S. E. Tevfik Rüştü Bey
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili
Ankara, 23 eylül 1934
Maslahatgüzar Beyefendi,
Felemenk Hükümeti Kıraliyesinin aşağıdaki hususat hak
kında mutabık bulunduğuna dair olan bu günkü tarihli mektu
bunuzu aldığımı beyan etmekle şerefyabım.
1 - Bu günkü tarihli Türk - Felemenk ticaret muahedenamesinin (E) listesinde gösterilen kontenjanın aşağıdaki hudud da
iresinde yükseltilmesi:
a) Şark halıları için 42,5 tondan 60 tona,
b) İmbik ve fabrikalarda kalan tortu, küspe ve nebatat po
sası için 42,5 tondan 80 tona,
2 - İthali serbest Türk müstahsalatını ihtiva eden (D) liste
sine, arpa, şekercilik, meyan kökü ve meyan kökü tozu ve
balının ilâve edilmesi.
3 - İthali serbest deniz aşırı Hollanda arazisi müstahsalatını
ihtiva eden (B) listesinden 211 B, 238 a 1,239 A . B. 240 A .
B., 241, 242, 247, 248, 250, 441 ve 579 A . B. pozisyonlarının
tayyı.
4 - ithali serbest Hollanda arazisi müstahsalatını ihtiva eden
(A) listesinden 208 B pozisyonundaki kafeini alınmış kahvenin
tayyı.

16 HAZİRAN 1936

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına işbu tebligatınızı
kaydeder ve bu taviziniz mukabilinde Hükümetimin Türkiyeye
ithali serbest Hollanda müstahsalatını ihtiva eden "A„ listesini
işbu mektuba bağlı " A 1, listesile itmam etmek hususunda
mutabık kaldığını zatı âlilerine bildirmekle şerefyabım.
Şurası mukarrerdir ki, işbu itilâf, bugünkü tarihli ticaret
mukavelesi ile aynı müddetli olup bunun gibi makabline şümulü
olacaktır.
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Maslahatgüzar
Beyefendi.
M. le Baron de Harinxma Thoe Slooten
Felemenk Maslahatgüzarı
Şehir

A 1 Listesi
Türk Tarife
Emtianın ismi
23
24
103
159
212
230
238
239
247
281
353
356
363
452
487
494
503
536
537
539
559
564
565
606
653
665
669
683
689
690

c
b

Toz veya parça halinde şekerli şekersiz süt.
Hollanda peyniri

d

Patetes unu

a
a, b

Tarçın ve karanfil
Galanka

c

b
c, d
b,2
a, b
a, c
a, b, c
c,l,2
a, b
c

Traş makina ve bıçakları
Bakır sırımcılık eşyası

c
b
a, b, 1, c, e
Müteharrik kapaklı dubalar ve saire
Sabih vinç ve tarak gemileri

Ankara, 23 eylül 1934
Maslahatgüzar Beyefendi,
Bu günkü tarihle Türkiye ile Hollanda Kıratlığı arasında
akdedilmiş olan ticaret mukavelesinin, mezkûr mukavelenamenin
5 inci maddesinde mevzuubahis olduğu veçhile musaddak nüs
halarının teatisine intizaren, 16 haziran 1934 tarihinden itibaren
muvakkaten ve makabline de şamil olmak üzere mevkii tatbika konmasına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından mu
vafakat edildiğini ıttılaınıza arz ile kesbi şeref eylerim.
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim, Maslahatgüzar
Beyefendi.
Hollanda Maslahatgüzarlığına
Ankara.
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(Resmî Gazete)
Ankara

23 eylül 1934

Vekil Beyefendi,
Bu günkü tarihle Hollanda Kırallığı ile Türkiye arasında
akdedilmiş olan Ticaret Mukavelenamesinin, mezkûr mukavele
namenin 5 inci maddesinde mevzuubahis olduğu veçhile musaddak nüshalarının teatisine intizaren, 16 haziran 1934 tarihinden
itibaren muvakkaten ve makabline de şamil olmak üzere mev
kii tatbika konmasına Hollanda Hükümeti Kıraliyesi tarafından
muvafakat edildiğini ıttılanıza arz ile kesbi şeref eylerim.
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim, Vekil Beyefendi.
Hariciye Vekili Beyefendi Hazretlerine,
Ankara.

Ankara, 23 eylül 1934
Maslahatgüzar Beyefendi,
12 kânunuevvel 1933 tarihli ve 15416 numaralı kararna
me ahkâmına tevfikan 16 haziran 1934 tarihinden itibaren 23
eylül 1934 tarihine kadar Türk gümrüklerine gelmiş olan Hol
landa Kırallığı menşe ve mevridli eşyanın gümrüklerden ihracı
na Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin mutabık olduğunu nazarı
ıttılaınıza isal ile kesbi şeref eylerim.
İşbu eşyanın bedelleri Türkiye ve Hollanda Hükümetleri
arasında bu gün imza edilmiş olan kliring mukavelenamesi
ahkâmına tevfikan transferi yapılmak üzere Türk lirası olarak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına tesviye olunacaktır.
İhtiramatı faikamın kabulünü rica eylerim Efendim.
Hollanda Maslahatgüzarlığına
Ankara

Ankara, 23 eylül 1934
Vekil

Beyefendi,

Bu günkü tarihli berveçhiati mektubunuzu aldığımı bildir
mekle kesbi şeref eylerim.
"12 kânunuevvel 1933 tarihli ve 15416 numaralı kararname
ahkâmına tevfikan 16 haziran 1934 tarihinden itibaren 23 eylül
1934 tarihine kadar Türk gümrüklerine gelmiş olan Hollanda
Kırallığı menşe ve mevridli eşyanın gümrüklerden ihracına Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin mutabık olduğunu nazarı ıttılaı
nıza isal ile kesbi şeref eylerim.,,
"İşbu eşyanın bedelleri Türkiye ve Hollanda Hükümetleri
arasında bu gün imza edilmiş olan kliring mukavelenamesi
ahkâmına tevfikan transferi yapılmak üzere Türk lirası olarak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına tesviye olunacaktır.»
Hollanda Hükümeti Kıraliyesinin yukarıda yazılı mektub
mündericatile mutabakatının Zatıâlinize arzına musaraat eylerim.
thtiramatı faikamın kabu ünü rica eylerim Vekil Beyefendi
Hazretleri.
Hariciye Vekili Beyefendi Hazretlerine.
Ankara

Ankara, 23 eylül 1934
Vekil

Beyefendi

İleride Felemenge ithal edilecek sigaralar konteajana tâbi
tutulduğu takdirde, bu günkü akdedilen Hollanda - Türkiye tica
ret itilâfına bağlı D listesi hükümleri hilâfına olarak altı aylık
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bir müddet için 31/4 tonluk bir miktarın ithali hakkı Türkiyeye
bahşedilecektir.
lhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim- efendim.
Hariciye Vekili Beyefendi Hazretlerine
Ankara

Ankara, 23 eylül 1934
Maslahatgüzar Beyefendi
"İleride Felemenge ithal edilecek sigaralar kontenjana tâbi
tutulduğu takdirde, bu gün akdedilen Hollanda - Türkiye tica
ret itilâfına bağlı D listesi hükümleri hilâfına olarak altı aylık
bir müddet için 31/4 tonluk bir miktarın ithali hakkının Tür
kiyeye bahsedildiğini mübeyyin» bu günkü tarihli mektubunuzu
aldığımı bildirmekle kesbi şeref eylerim.
Türkiye Cumhuriyet hükümetinin işbu mektub mündere
catına muvafakat ettiğini bildirmeğe musaraat ederim.
lhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim efendim.
Hollanda Maslahatgüzarlığına
Ankara

Ankara, 23 eylül 1934
Vekil Beyefendi
Felemenk Hindistanına afyon ithali hususunda her hangi
bir sui tefehhüme meydan bırakmamak için Türkiye tarafından
şarkî Felemenk Hindistant inhisar idaresi nizamlarına ve garbî
Felemenk Hindistanında afyonun ithali memnuiyetine mugayir
hareket edilmiyeceğinin tasrih edilmesini Hollanda Hükümeti
tarafından arzu edildiğini Zatı âlilerine bildirmekle şeref kesbederim.
İhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim efendim.
Hariciye Vekili Beyefendiye
Ankara

Ankara, 23 eylül 1934
Maslahatgüzar Beyefendi
Felemenk Hindistanına afyon ithali hususunda her hangi
bir sui tefehhüme meydan bırakmamak için Türkiye tarafın
dan şarkî Felemenk Hındistanı inhisar idaresi nizamlarına ve
garbî Felemenk Hindistanında afyonun ithali memnuiyetine
mugayir hareket edilmiyeceğinin tasrih edilmesinin
Hollanda
Hükümeti tarafından arzu edildiğinin ıttılaıma isal eden bu
günkü tarihli mektubunuzu almakla mübahiyim.
Türkiye Cumhuriyet Hükümetinin işbu mektub mündere
catına muvafakat ettiğini bildirmeğe musaraat ederim.
lhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim efendim.
Hollanda Maslahatgüzarlığına
Ankara

Türkiye ile Felemenk K<rallini arasında
Takas Mukavelenamesi

münakid

Türkiye ile Felemenk Kırallığı arasında mevcud olan dost
luk rabıtalarını tarsin ve iki memleket arasındaki tediyatın ic
rasını teshil etmek arzusile mütehassis olan Türkiye Reisicum
huru Hazretlerile Felemenk Kıraliçesi Hazretleri bir takas mu
kavelenamesi akdine karar vermişler ve bu maksadl i tarafeyn
murahhasları olarak:
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Türkiye Keisicümhuru Hazretleri:
Hariciye Vekâleti Umurnî kâtibi 'Büyük Elçi Menemenli
Numan Beyefendiyi,
Haşmetlû Felemenk Kıraliçesi Hazretleri:
Felemenk Maslahatgüzarı Baron de Harinxma Thoe
Slooten'i
tayin etmişlerdir.
Müşarileyhim bu babdaki salâhiyetnamelerini birbirlerine
tebliğ ederek bunları usulü ve kaidesine muvafık bulmalarile
aralarında aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır:
Madde 1 — İki memleket arasında ticarî muamelâttan
mütevellid matlûbatın tesviyesi aşağıdaki maddelerde münderiç
ahkâm dairesinde Türkiyede Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası ve Felemenk Krallığı dahilinde Nederlandsche Clearing
İnstituut marifetile ve takas usulile icra edilecektir.
Madde 2 — Felemenk Kırallığına ithal edilecek Türk em
tiası mubayaatından mütevellid her matlûb Nederlandcshe
Clearing İnstituut hesabına Felemenk merkez bankalarına Fe
lemenk florini ile tediyat icrası suretile tesviye olunacaktır.
Nederlandsche Clering İnstituut tahsil edilecek mebaliği
kendi marifetile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına
açılacak faizsiz bir hesabı camiin matlûbuna geçirecektir.
Madde 3 — Türkiyeye ithal edilecek Felemenk Kırallığı
emtiası mubayaatından mütevellid her matlûb, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına Türk lirası ile tediyat icrası suretile
tesviye olunacaktır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tahsil edilecek me
baliği Nederlandsche Clearing İnstituut hesabına açacağı faizsiz
bir hesabı camiin matlûbuna geçirecektir.
Madde 4 — Türkiye, Cumhuriyet Merkez Bankasile Neder
landsche Clearing Institut işbu mukavelename ahkâmına uygun
bulunan bilûmum tediyatı kabul etmeği taahhüd eylerler; bu
tediyatın kabulünü mukavelenamede münderiç bulunmıyan şe
raite hiç bir veçhile tâbi tutamıyacaklardır.
Şurası da mukarrerdir ki, müteaddid defalarda tediyesi müm
kün ve takas tarikile tediyesi muktazi teslimata mahsuben yatı
rılacak taksitlere aid mebaliği her iki müessesenin kabul etmesi
lâzım olup ancak bütün teferruatı lâzımeyi muhtevi teslim mu
kavelelerinin bu yoldaki tediyatı kabul edecek müessesenin
tasvibine arzedilmesi meşruttur.
Madde 5 — İkinci fıkrada mezkûr emtia müstesna olmak
üzere ithalât bedellerinin tesviyesi, malın gümrükten imrarından
sonra en geç altı aylık bir mühlet zarfında Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına icra edilecektir.
Sınaî tesisat için yapılan teslimata gelince, bunlara aid bedelâtın tediyesi mukavelenamelerde derpiş edilen mühletler
zarfında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tetkikat
yapılıp muvafakat edildikten sonra icra edilecektir.
Madde 6 — İki Hükümetten her biri kendine taallûk
eden hususatta takas usulünü kullanmağa ithalâtçılarını icbar
etmek üzere lâzım gelen tedbirleri ittihaz edecektir.
Şurası musarrahtır ki, işbu takas mukavelenamesi hüküm
leri ancak menşe ve mevridi itibarile her iki memleket malı
olup tâbi bulunduğu vergi ve resimlerin tediyesi suratile iki
memlekete filen ithal edilmiş bulunan emtiaya şamildir.
Bu itibarla, iki memleket ihracatçıları evvelki fıkralarda
zikredilen emtiadan maadasının bedelâtını doğrudan doğruya
taleb etmek hakkını muhafaza edip mezkûr bedelât işbu mu
kavelename ahkâmına tâbi tutulmıyacaktır.
Madde 7 — Gerek Türk Devlet veya hidematı umumiyesine, gerekse Nafıa mukavelenameleri mucibince vaki Felemenk
mallarına aid teslimatın bedelleri kezalik işbu takas usulüne j
tevfikan tesviye olunacaktır.

16 HAZİRAN 1936

Madde 8 — Gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
gerek Nederlandsche Clearing İnstituut nezdindeki cami hesap
ların matlûb ve zimmetine vaki olacak teslimat ve tediyat Fe
lemenk florini esası üzerinden icra edilecektir.
Türk liralarının Felemenk florinine, ve Felemenk florinlerinin
Türk lirasına tahvili muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının tediye günündeki resmî fiat cetveline göre ifa olu
nacaktır.
İki Âkid memleketin paralarından gayrı paralarla muharrer
matlûbat gerek Türkiyede gerek Felemenk Kıralhğında tesli
matın vukuu gününde "tatbik edilen rayiç üzerinden hem Tür
kiyede hem Felemenk Kıratlığı dahilinde Felemenk florinine
tahvil olunacaktır.
Yukarıki iki fıkrada kasdedilen rayiçlerin iki müessese ara
sında bilitilâf tayin olunacak bir mahalle aid döviz piyasası
vaziyetine uygun olması meşruttur.
Madde 9 — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Ne
derlandsche Clearing İnstituut, vaki olacak tediyatın mütekabilen birbirlerini haberdar edecekler ve bu suretle işbu mukavelename ahkâmı dairesinde satıcılara tediyat icrasına müsaade
eyliyecekterdir. Her tahsil ihbarnamesinde matlûbun, tarih ve
menşei, hangi para üzerinden muharrer bulunduğu, millî para
ile tediye olunan meblâğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına taallûk eden ahvalde de muadil Felemenk florini tutarı
gösterilecektir.
Madde 10 — Türkiyeden Felemenk Kırallığına yapılan ih
racatla Felemenk Kırallığından Türkiyeye yapılan ihracata,
merbut numunesine tevfikan tanzim edilmiş iki nüsha menşe
şehadetnamesi terfik edilecektir. Bu menşe şehadetnameleri,
ya sevkıyatı yapanın tâbi bulunduğu ticaret odasından, yahut
mürselünileyh memleketin kabul edeceği diğer herhangi bir
teşkilât veya heyet tarafından verilmiş bulunacaktır. Bu şehadetnamenin (B) nüshası ithalâtın vukuunu tevsikan mürselün
ileyh memleket gümrüklerince damgalanarak ithalâtçıya iade
olunacak, ithalâtçı da bunu hesabına tediye yapılmış bulunan
müesseseye tevdi edecektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası ile Nederlandsche Clearing instituut bu damgalanmış nüs
hayı tediye ihbarnamelerile aynı zamanda birbirlerine gönde
receklerdir.
Madde 11 — Satıcılara yapılacak tediyat, Felemenk ihra
catı için Nederlandsche Clearing İnstituut de ve Türk ihracatı
için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası marifetile ifa oluna
caktır. Bu ödemeler dokuzuncu maddede derpiş olunan tedi
yatın tarihleri sırasile ve yukarıda zikredilen cami hesaplardaki
mevcudatın hududu dahilinde yapılıcaktır.
Madde 12 — işbu mukavelename, mer'iyete vazından mu
kaddem yapılan emtia ihracatından mütevellid bilûmum matlûbata dahi şamil olacaktır.
İşbu mukavelenamenin mer'iyete girmesinden mukaddem
bir Felemenkli satıcı lehine Türkiyede herhangi bir hesaba
bedeli yatırılmış bulunan emtia teslimatından mütevellid mat
lûbat alacaklı tarafından vaki olacak taleb üzerine ve işbu
mukavelenamenin mer'iyete vaz'ı akabinde birinci madde mu
cibince Nederlandsche Clearing instituut namına Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası nezdinde tutulan cami hesaba naklolunacaktır.
Madde 13 — Emtia muamelâtından mütevellid olmıyan eski
borçları tutarını Türk borçları Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası nezdinde tutulan cami hesaba, Felemenkli alacaklıları
lehine yatırmak hakkını haizdirler. Şu kadar ki, bu tediyat
ancak döviz işlerinde sahibi salâhiyet Türk mercilerinin muva
fakatile ifa olunabilecektir.

Madde 14 — İşbu mukavelename mucibince Felemenk
Kıratlığı dahiline Türk emtiası ithal edenler tarafından Nederlandsche Clearing İnstituut hesabına Felemenk Bankasına yatı
rılan her meblâğın % 30 u Nederlandsche Clearing İnstituut
nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına açılacak
hususî bir Felemenk florini hesabına derhal nakledilecek ve
mezkûr Bankanın bilâ kayıd ve şart emrine amade tutulacaktır.
Mezkûr yüzde nisbeti, iki Hükümet arasında bilitilâf tezyid
edilebilecektir. İşbu yüzde otuzun bilâ kayıd ve şart Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası emrine amade tutulması keyfiyeti,
Türkiyeye yapılacak Felemenk emteası ithalât (70) iken Fele
menk Kırallığına yapılacak Türk emteası ihracatının (100) ola
cağını tazammun eder. Şu hale nazaran işbu mukavelenamenin
infazı hiç bir takdirde Türkiyeden Felemenk Kırallığına döviz
münakalâtı icrasını istilzam etmiyecektir.
Madde 15 — Şayet biri Felemenk Kırallığı dahilinde ve
diğeri Türkiyede mütemekkin iki Âkid Tarafın iş münasebatı
sırasında mütekabil alım satımdan mütevellid matlûbatın hususî
takas ile tesviyesi imkânı hâsıl olursa, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasile Nederlandsche Clearing instituut bu gibi
takaslara müsaade etmekte muhtardırlar.
Madde 16 — Şayet işbu mukavelename muayyen olan ilk
müddetin veya müteakib müddetlerden birinin hitamında münkazi olur ve temdid edilmezse, diğer memleket takas müesse
sesi nezdinde bakıyei matlûbu kalacak olan memleketin
ithalâtçıları bu bakiyeye tekabül eden matlûbatın tamamen
itfasına kadar ithalâtları esmanını icabı hale göre Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasına, yahut Nederlandsche Clearing
İnstituut'e yaptırmakta devam edeceklerdir. Kredi ile ithal
edilmiş olan emtia bedelâtı da bu takdirde kezalik işbu mu
kavelename ahkâmı dairesinde tesviye edilmekte devam olu
nacaktır.
Madde 17 — Takas işlerinin işbu mukavelename ahkâmı
dairesinde hüsnü ifasını temin edebilecek bütün tedbirleri Tür
kiye Cumhuriyet Bankasile Nederlandsche Clearing İnstituut
aralarında bilitilâf ittihaz edeceklerdir.
Madde 18 — İşbu mukavelename tasdik olunacak ve tas
diknameler sürati mümküne ile Ankarada teati edilecektir.
Mukavele tasdiknamelerin teatisi tarihinden itibaren mer'iyete
girecektir. Ancak şurası mukarrerdir ki mukavelename Türk Felemenk Ticaret Mukavelenamesi ile aynı zamanda muvakka
ten mevkii tatbika vazolunacaktır. Müddeti altı ay olacaktır.
Carî devrenin inkızasından 60 gün mukaddem ihbar vaki ol
madıkça aynı müddetli devreler için mukavele zımnen temdid
edilmiş olacaktır.
Tasdikan, murahhaslar işbu mukavelenameyi imza ve tahtim
eylemişlerdir.
Ankarada 23 eylül 1934 tarihinde 2 nüsha olarak tanzim
edilmiştir.

Gönderen
İsmi
ikametgâh
Sokak

Menşe şahadetnamesi A.
Gönderilen
İsmi
İkametgâh
Sokak

Emtianın cinsi
Anbalâjın tarzı
Denk adedi
Marka N».
Sıklet

Gayrisafî
1 Safî

Kıymet
Sevkedildiği tarih
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Yukarıda irae olunan emtianın
menşe ve mevridli
olduğu ve işbu menşe şahadetnamesi Türkiye ile Hollanda
Kıraliyeti arasında 23 eylül 1934 tarihinde akdolunan kliring
mukavelenamesine tevfikan ita kılındığı tasdik olunur.
Menşe şahadetnamesi
Gönderen
İsmi
ikametgâh
Sokak

B.

Gönderilen
İsmi
İkametgâh
Sokak

Emtianın cinsi
Anbalâjın tarzı
Denk adedi
Marka JVs.
Kıymet
Sıklet

Gayrisafî
Safî

Kg.
Kg-

Sevkedilği tarih
Yukarıda irae olunan emtianın
menşe ve mevridli
olduğu ve işbu menşe şahadetnamesi Türkiye ile Hollanda
Kıraliyeti arasında 23 eylül 1934 tarihinde akdolunan kliring
mukavelenamesine tevfikan ita kılındığı tasdik olunur.
Haşiye:
İşbu menşe şahadetnamesi A . menşe şahadetnamesindeki
numaranın aynını ihtiva eder. İthalât yapılan gümrük idaresi
tarafından mühürlenerek Türkiye - Hollanda Kliring Mukavele
namesine tevfikan bedelinin tesviyesi zımnında her iki memle
ket alâkadar bankalarına ibraz edilmek üzere emtianın mürsilünileyhine teslim olunmalıdır.
Ankara , 7 birinciteşrin 1934
Suret
Maslahatgüzar Beyefendi,
Malûmu Âlileri olduğu üzere 23 eylül 1934 tarihli Türkye Felemenk Ticaret Muahedenamesine mülhak mektuplardan birisi
şu suretle muharrerdir:
"12 kânunuevvel 1933 tarihli ve 15416 numaralı kararna
me ahkâmına tevfikan 16 haziran 1934 tarihinden itibaren 23
eylül 1934 tarihine kadar (muahede ve kliring mukavelename
lerinin tarihi imzası) Türk gümrüklerine gelmiş olan Hollanda
Kırallığı menşe ve mevridli eşyanın gümrükten ihracına Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetinin mutabık olduğunu nazarı ıttılaınıza •
isal ile kesbi şeref eylerim.
"İşbu eşyanın bedelleri Türkiye ve Hollanda Hükümetleri
arasında bugün imza edilmiş olan kliring mukavelenamesi ahkâ
mına tevfikan nakli muamelesi yapılmak üzere Türk lirası ola
rak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tesviye olunacaktır. „
Ihtiramatı faikamın
Beyefendi.

kabulünü rica ederim,

Maslahatgüzar

Âkid Tarafların bu mektup teatisile tasavvur ettikleri gaye
kliring mukavelenamesine 16 haziran 1934 e kadar varmak
üzere makabline şümul hükmünü vermek ve bu suretle bunu
ticaret mukavelenamesi miadlarile tevfik etmek idi.
"İlk fıkrada zikrolunan "12/12/1933 tarih 15416 kararna
me» tabiri ki, 1 teşrinisani 1933 tarihinden evvel gelmiş olan
emteaya aiddir; ve bundan dolayı salifüzzikir mektup teatisile
hiç münasebet yoktur, bunun yerine 23 eylül 1934 tarihli
ticaret mukavelesi» tabiri ikame edilecektir.
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Bu husus hakkındaki tam tevafuk nazarımızı Zatı Âlilerine
teyid ile kesbi şeref eyler ve ihtiramatı faikamın kabulünü rica
ederim, Maslahatgüzar Beyefendi.
Baron de Harinxma Thoe Slooten
Hollanda Maslahatgüzarı
Ankara

Suret
Ankara , 7 birinciteşrin 1934
Maslahatgüzar Beyefendi,
23 eylül 1934 tarihli Türkiye - Hollanda Ticaret Mukavele
sine bağlı listelerin umumî gümrük tarifesile karşılaştırıldığı
sırada anlaşmada filen istihdaf olunan ve tarifeye tekabül
eden emtianın gümrük muamelesinde karışıklık ve müşkülâtı
dai olacak surette bazı rakam yanlışlıkları sıkıştığını salâhi
yettar devair bana bildirdi.
Bu suretle ahdî taahhüdlere uymak için aşağıdaki düzelt
melerin icrası icab etmektedir.
Listedeki 79 pozisyonu yerine 75 b 1, ve 132 a pozisyonu
yerine 131 pozisyonları o kona.
208 b (kafeini alınmış kahve) pozisyonu, bu hususta teati
olunan nota hükümlerine tevfikan tayyedilebilmek için ilâve oluna,
523 b 1 pozisyonunda istihdaf olunan kapsüller A listesin
den alınan 552 pozisyonu şümulüne girdiğinden mezkûr pozis
yon fazladır.
G listesinin 634 ten pozisyonu da fazladır. Zira oparlörle
bunların yedek parçaları kezalik A listesinden alınan 619 po
zisyonunda dahildir.
Bu düzeltme mukavelede musarrah olan müsavat esasını
müteessir etmemek maksadından münbaistir.
Bu babdaki emirler aid olduğu makamlara tebliğ kılınmıştır.
Mutena saygılarımın kabulünü rica ederim. Maslahatgüzar
Beyefendi.
Baron de Harinxma Thoe Slooten
Hollanda Maslahatgüzarı
Ankara

istanbul ve İzmir limanlarının sureti idaresi
hakkında kanun
Kanun No : 3023

Kabul tarihi : 10/6/1936

Madde 1 — 2521 sayılı kanunla hükmî şahsiyeti haiz ve
Maliye Vekâletine bağlı olarak Istanbulda (İstanbul Liman İş
leri Umum Müdürlüğü) ve İzmirde (İzmir Liman İşleri Umum
Müdürlüğü) adile kurulmuş olan idareler İktısad Vekâletine
raptedilmiş tir.
Madde 2 — İstanbul ve izmir Liman İşletmeleri adını
alacak olan bu idarelerin İstanbul ve İzmir Limanlan hududu
dahilinde münhasıran kendileri tarafından yapılacak hizmetler
aşağıda yazılanlardan ibarettir:
A) Yolcu beraberinde gelen zat ve ev eşyası hariç olmak
üzere bilcümle ticaret eşyasile maden kömürünün doğrudan
doğruya veya vasıta ile karalardan gemilere ve aynı suretle
gemilerden karalara ve gemilerden gemilere verilmesine aid
bilcümle yükleme ve boşaltma ve aktarma işleri (yelkenli
merakib ile otuz rüsum tonilâtosundan fazla olmıyan motorlu
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küçük deniz vasıtaları kendi tayfalarile hamulelerini tahmil ve
tahliye edebilirler);
B) Gemilere tatlı su verilmesi;
C) Rıhtımların işletilmesi;
D) Antrepolar tesis ve işletilmesi.
İzmir Liman işletmesi, yukarıdaki hizmetlerden maada iz
mir körfezi dahilinde vapurlar işletme imtiyazını da haizdir.
Bu idareler liman hududları dahilinde inhisarı tazammun
etmemek şartile umumun istifadesine mahsus umumî mağazalar
ve depolar tesis ve işletebilecekleri ve kıyıdan kıyıya eşya ve
kömür ve su nakliyatını ve dalgıçlık ve liman temizleme işlerini
ihtiyarî olarak yapabilecekleri gibi liman hududları haricinde de
yine inhisarı tazammun etmemek ve İcra Vekilleri Heyetinden
müsaade alınmak şartile yukarıda yazılı fıkralardaki bütün işleri
yapabilirler.
Gümrüklerde muameleye tâbi tutulacak dahilî ticaret ve
ihracat eşyası için lüzumlu ambar ve depolar açılması ve işle
tilmesi, tstanbul ve İzmirde yolcular için asrî ihtiyaçlara uygun
yolcu salonları açılması ve bakımları, deniz üzerinde muame
leye tâbi eşyanın muayenesi için lüzumlu sundurmalar inşası,
Gümrük Kanunları hükümlerince yapılacak muayeneler ile sa
hipsiz veya kaçak sayılan eşyanın tasfiyesine kadar muhafaza
ları için yerler temini bu idarelere aid hizmetlerdendir.
Bu idareler, umumî mağaza, antrepo, depolarda tahmil ve
tahliye, istif, nakil v e j a r t ı için bulunması gerekli aletleri ve
mihaniki vasıtaları temin etmiğe ve işler bir halde bulundur
mağa ve ambarcılık ve yolcu salonu hizmetlerini en iyi bir şe
kilde ifaya mecburdurlar.
Madde 3 — İstanbul Liman Şirketinin tasfiye neticesinde
Hükümete geçecek olan ve mefsuh izmir Liman Şirketinin tas
fiyesi üzerine 2521 numaralı kanun ile İzmir Liman İşleri İda
resine devredilmiş bulunan bütün mallar ve paralarla Hükü
metçe satın alınmış olan İstanbul ve İzmir Rıhtım Şirket ve
İdarelerinden müdevver para ve alacaklar ve bu idarelerin
başka bir tarafa tahsis edilmiş olanlar da dahil olmak üzere
bilûmum menkul ve gayrimenkul malları, antrepo, depo ve
ambarlarının takdir olunacak kıymetleri ve kanunun neşri tari
hinde İstanbul ve İzmir Liman İşleri İdarelerinin hasılattan
mütevellid olarak mevcud paraları ve matlûbları mecmuu bu
idarelerin iptidaî sermayelerini teşkil eder.
Bu idareltrin, kanunun neşri tarihinde mevcud sigorta ve
amortisman paraları ve haklarile memurin koruma sandığı
mevcudları bu namlarla yeni idarelere geçer.
Birinci fıkrada yazılı gayrı menkullerden idarelerin bu
günkü ve ilerideki ihtiyaçları için lüzumlu olmadıkları İktisat
ve Maliye Vekâletleri tarafından kararlaştırılacak olanlar de
virden istisna edilerek Maliye Vekâleti emrinde bırakılır. Maliye
Vekâleti bunlardan kendi ihtiyaçları için lâzım olmıyanları
kanunu mahsusu mucibince Emlâk ve Eytam bankasına verir
ve bunlar idarelerin iptidai sermayelerinden hariç bırakılır.
Bu idarelerin iptidaî sermayelerini teşkil edecek olan bütün
mallara bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren üç ay zar
fında Maliye ve İktisat Vekâletlerile bu idarelerce intihab
olunacak birer kişiden ve Deniz Ticareti Müdürlüğü Fen
Heyetinden seçilecek iki ve Emlâk ve Eytam Bankasından bir
eksperden mürekkeb heyet tarafından kıymet takdir olunur.
Madde 4 — İstanbul ve izmir Gümrük İdarelerinin elle
rinde bulunan (mülga rıhtım şirketinden devredilenler de
dahil) depo, antrepo, ve ambarlar ve bunların idaresi dahi
bu idarelere devrolunur.
Bunların içindeki tartı aletlerıle birlikte devir muamelesinin
şekli İktisat ve Gümrük ve İnhisarlar Vekâletlerince tesbit
olunur. Bu suretle bu idarelere intikal edecek olan ambar,
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depo ve antrepoların varidat karşılığı olarak gümrüklerce bu
idareler hesabına 8 inci madde mucibince tahsil edilecek rıh
tım resminden tefrik edilerek aylık taksitlerle Hazineye her
sene maktuan ve ceman (200 000) lira verilir.
Madde 5 — Mubayaa olunan İstanbul ve İzmir Rıhtım
Şirketleri mubayaa mukavelenameleri mucibince Hükümetçe
deruhde olunan mubayaa taksitlerile tahvilât amortismanları ve
bunlara merbut kuponlar, 1 haziran 1936 tarihinden itibaren
alâkadarlara bu idarelerce ödenir.
Ödenen bono, tahvil ve kuponlar makbuz mukabilinde
Hazineye verilir.
Madde 6 — Mevcud rıhtımların tamir ve ıslahı ve tevsii ve
vesaiti ve tesisat ile teçhiz ve tekâmül ettirilmesi ve yenilerin
yapılması bu idarelere aiddir.
Madde 7 — Bu idarelerin deruhde ettikleri hizmetlerin ifa
sına muktazi arsalarla her ne mahiyette otursa olsun arsa ve
binalar belediyelerce yapılacak istimlâk hakkındaki kanun
hükümlerine göre istimlâk olunur.
Madde 8 — İstanbul ve İzmir liman işletmelerinin kiraya
verilmeksizin hizmette kullanılan bina ve arsaları, Bina ve Arazi
Vergisine tâbi tutulmaz.
Madde 9 — Yabancı memleketlerden
İstanbul ve İzmir
Limanları vasıtasile memlekete ithal edilecek bütün mallardan,
Muansele Vergisine tâbi olanlardan, bu vergi matrahı ve Mua
mele Vergisine tâbi olmıyanlardan da, sif kıymetleri üzerinden
% 1 nisbetinde rıhtım resmi alınır.
Gümrük idarelerince, gümrük resmi ile birlikte ve gümrük
resminin tahakkuk ve tahsiline aid hükümler dairesinde tahsil
edilesek olan bu resimlerin bir aylık tutarı ertesi ayın nihayet
onuncu gününe kadar Liman İşleri İdarelerine verilir.
Madde 10 — İstanbul ve İzmir liman işletmeleri idarelerince
işletilecek depo ve antrepoların ardiye ve hamallık ücretlerile
palamar ve liman yükleme, boşaltma işleri ve inhisar mev
zuunda yapacakları diğer hizmetlerin ücret tarifeleri her sene
temmuz ayı içinde İktısad Vekâleti tarafından intihab olunacak
birer reis ile ikişer mütehassıs ve bu idarelerce seçilecek birer
ve mahallî ticaret odalarından seçilecek ikişer aza tarafından
tanzim ve İktısad Vekâletinin aynen veya tadilen tasdikile bir
sene için tatbik olunur.
Madde 11 — İstanbul ve İzmir liman işletmeleri, ticarî
usulleY ve kaidelerle idare olunurlar. Sermayeleri ve bütün sar
fiyat ve muameleleri Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme
ve İhale Kanunlarına ve Divanı Muhasebatın vize ve muraka
besine tâbi değildir.
Madde 12 — İstanbul ve İzmir liman işletmelerinin umumî he
yetleri Büyük Millet Meclisi İktısad, Bütçe ve Divanı Muhasebat
Encümenlerinden teşekkül eder. Bütçeleri müdürlüklerince ihzar
ve takvim senesi başından en az iki ay evvel İktısad Vekâleti
ne tevdi olunur. İktısad Vekâleti bu bütçeleri ikisi Divanı Mu
hasebatça, ikisi İktısad ve birisi de Maliye Vekâletlerince kendi
memurlarından seçilecek beşer kişilik heyetler marifetile tetkik
ettirildikten sonra bir ay zarfında Umumî Heyetin tetkik ve
tasdikına arz eder. Bu heyetlere, Divanı Muhasebatça memur
edilen zatlardan birisi riyaset eder.
Munzam ve fevkalâde tahsisat talebleri gibi senesi zarfında
zuhur edecek mesailin tetkik ve halli de, müddet kaydı mevzuubahis olmaksızın, umumî heyete aiddir.
Bu idarelerin ilk bütçeleri ve kadroları İktısad Vekâletince
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur.
Madde 13 — İstanbul ve İzmir Liman işletmelerinin hesap
yılı takvim yılıdır.
Bu idareler, senelik bilançolarını her takvim senesinin so
nundan itibaren iki ay zarfında ihzara mecburdurlar. Bu bilan
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çolar, 12 nci maddede yazılı şekilde alâkalı dairelerin kadroları
içinden seçilecek heyetler tarafından evrakı müsbitelerile bir
likte hesap ve muamelelerine bakılmak suretile İktısad Vekâ
letince tetkik ettirilir. Bu heyetler, bilançoları kendilerine tevdi
tarihinden itibaren bir ay zarfında tetkik ve bir raporla İktısad
Vekâletine tevdi ederler. İktısad Vekâleti de bu bilançolar ile
raporları lüzumuna göre kendi mütaleasını da ilâve ederek
tetkik ve tasdik olunmak üzere bir ay zarfında Umumî Heyete
tevdi eder. Umumî Heyetin tasdik kararı alâkadar memurların
ibrası hükmündedir.
Madde 14 — İşletme idarelerinin her sene bilânçolarına
nazaran tahakkuk edecek safî kârlardan idarelerin inkişafına lâzım
olan miktarlar Umumî Heyet tarafından ayrıldıktan sonra geri
kalcak miktar Hazineye tediye olunur.
Madde 15 — İşletme idareleri nezdinde daimî birer murakıb bulundurulur. Maliye ve İktısad Vekâletlerince müştereken
tayin edilen bu murakıblar, idareler muamelâtını murakabe ile
mükellef olup vazifeleri kezalik Maliye ve İktısad Vekâletlerince
müştereken tesbit olunur. Murakıbların ücretleri bu idarelerin
kadrolarında gösterilir.
Madde 16 — İktısad Vekâleti lüzum gördüğü takdirde
İstanbul ve İzmir Liman işletmelerini tevhide mezundur. Bu
idarelerin nakid mevcudundan İktısad Vekâleti lüzum gördüğü
takdirde bir defaya mahsus olmak üzere bir idareden diğerine
yardım ettirebilir. Müteakıb seneler görülecek lüzum üzerine
Heyeti Umumiye kararile aynı şekilde münakale yapılabilir.
İktısad Vekâleti İstanbul ve İzmir Liman İşletmeleri bütçe
lerinden ödenmek üzere Trabzon ve Mersindeki Liman Şirketleri
hisse senedlerini de mubayaa ve bu takdirde bu işleri ya ayrı
idare halinde veyahut diğer işletmelerle birleştirmek suretile
bu kanun hükümleri dairesinde idareye salahiyetlidir. Bu tak
dirde Hazinenin iştirak hisseleri yeni idarelerin sermayesine
ilâve olunur.
Madde 17 — İşletme idareleri yapmakta oldukları muame
lâtın göstereceği ihtiyaç üzerine Heyeti Umumiye kararile istik
razlar akdine ve İktısad Vekâletitin muvafakat ve müsaadesi
ile ceman (200 000) liraya kadar kredi hesabı carisi açtırmağa
salâhiyettardırlar.
Madde 18 — Bu idarelerin mes'uliyeti altına girecek eşya
ya taallûk eden gümrük ve diğer Devlet vergi ve resimlerini
korumak üzere tahmil ve tahliye, ambar ve antrepoculuk
muamelelerinin bu haklar bakımından yolunda ve mer'i usul ve
kanunlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını gümrük müdür
ve müfettişleri her safhada teftiş ve murakabe edebilecekleri
gibi gümrük mevzuatı noktasından yolsuzlukları görülen liman
işletmeleri memurlarının icabında ellerini işten çektirmek lüzu
munu ve Devlet haklarını temin edecek tedbirlerin alınmasını
bu idarelere bildirmeğe gümrük müdür ve müfettişleri salahi
yetlidirler.
Ambar, antrepo ve umumî mağazalarla yolcu salonunun
gümrükçülük bakımından tâbi olacakları şartlarla buralarda ve
eşyanın tahmil ve tahliyesinde gümrük murakabesinin nasıl ya
pılacağı bir nizamname ile tesbit olunur.
Teftiş neticesinde gizli veya açık zimmeti veya ihtilası ve
muamelelerinde suiistimali görülen veyahut idaresi altında bu
lunan şeyleri veya bunların defterlerile evrakını göstermiyen
liman memurlarının işten el çektirilmesi hakkında gümrük mü
fettişlerinin talebleri, memurların mafevkleri tarafından derhal
yerine getirilir.
Madde 19 — İstanbul ve İzmir Liman İşletmeleri Müdürleri
İktısad Vekâletinin inhası üzerine Reisicumhurun tasdikile tayin
olunurlar. Müdürlüklere aid muamelâtın sureti idaresi ve mü
dürlükler teşkilâtile müdürden başka memurların sureti tayini

(Resmî Gazete )

Sayıfa : 6668

ve vazife ve salâhiyetleri bir nizamname ile tesbit olunur. Bu j
nizamname yapılıncıya kadar bu fıkradaki hususat İcra Vekil
leri Heyetince kararlaştırılır.
Madde 20 — Liman İşletmeleri memurları halk ile ve
mensub oldukları idarelerle muamele ve münasebetlerinde hu
susî müessese memurları gibi muameleye tâbi olup haklarında
Memurin Muhakematı hakkındaki kanun ile Memurin Kanunu
nun hükümleri tatbik olunmaz.
Madde 21 — Liman işletmelerine aid mallar Devlet malıdır.
Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler veya
her ne suretle olursa olsun suiistimal edenler Devlet mallan
hakkında ika olunan bu gibi suçlara müterettib takibat ve ce
zalara tabidirler.
Madde 22 — Liman işletmeleri memur ve müstahdemlerine
mahsus olmak üzere ihzar olunacak Tekaüd Sandığı Kanunu
mevkii mer'iyete geçinciye kadar şimdiki koruma sandığı işle
rine İktısad Vekâletince tayin olunacak esaslar dahilinde, de
vam olunur ve sandık için memurlardan % 5 aidat kesilir.
Aynı miktar, idareler bütçelerine sandıklar hesabına ayrıca ko
nulur.
Madde 23 — Yeni teşkilât dolayısile açıkta kalacak memurlara 2521 sayılı kanunla teşkil edilen idareler zamanındaki
her hizmet senesine mukabil bir aylık nisbetinde tazminat ve
rilir.
Madde 24 — İcra Vekilleri Heyeti kararile lstanbulda ma
den kömürü depoları tesis ve idaresi inhisarı kısmen veya ta
mamen İstanbul Liman İşletme İdaresine verilebilir.
Şehrin iktisadî, sıhhî ve bediî şartlarına göre depo yeri
seçilmesi ve inhisarın mahiyet ve şümulü İcra Vekilleri Heyetice kararlaştırılır.
Kömür deposu işlerine başlandıktan sonra lüzum görüldüğü J
takdirde bu idarenin hesabını ayrıca tutmak şartile lstanbulda
kömürün satış işlerile de iştigal etmesine İktısad Vekâleti ayrica müsaade verebilir ve bu takdirde liman işlerile diğer alâ
kadarlar arasında depodan istifade hususunda farklı muamele
yapılmaz.
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Madde 25 — Bu kanun mer'iyete konduğu tarihten sonra
gelecek ilk takvim senesi başına kadar olan müddet bir hesap
devresi addolunur.
Bu idarelerin 1936 yılına aid bütçe ve hesaplan, 2993 nu
maralı kanun mucibince 1936 yılı haziran ayı için verilen bir
aylık muvakkat bütçe devrelerini de ihtiva edeı.
Madde 26 — Gümrük idarelerince devredilecek ambarlar
da hahn mevcud eşyadan kanunî müddetlerini bitirenler müs
tesna olmak üzere d i ğ r U n hıricî alâmetleri ve kap miktarları
ve sıkletleri üzerinde alınan işletme idarelerine teslim olunur.
Muhteviyatının noksan olduğuna şüphe edilenler gümrük ve
liman işletmeleri tarafından tayin edilecek memurlardan müte
şekkil heyetlerce açılarak muhteviyatı tesbit olunmak suretile
devredilir.
Devir alınan eşyadan doğan mesuliyetler liman idarelerine
aiddir.
Madde 27 — 618 numaralı Limanlar Kanununun tarifeler
hakkındaki 10 uncu maddesi hükmile Gümrük Kanununun muaddil 8 inci maddesi hükmünün bu kanun hükümlerine muhalif
olan hükümleri İstanbul ve İzmirde tatbik olunmaz.
2521 numaralı kanunun bu kanuna muhalif olan hükümleri
mülgadır.
311 numaralı birinci Avans Kanununun 6 ncı maddesi mu
cibince alınmakta olan resim kaldırılmıştır.
Madde 28 — İstanbul Liman İşleri Umum Müdürlüğü 1935
malî yılı Bütçe Kanununun 4 üncü maddesi mucibince İstanbul
Liman Şirketinin tanzim olunacak bilançosu, tasfiyenin intacında
Maliye Vekâletince 12 nci maddede yazılı Umumî Heyete tevdi
olunur.
Madde 29 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 30 — Bu kanunun hükümlerini yapmağa Maliye,
İktısad ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur.
13/6/1936
311 numaralı Icanun
618
„
„
2521
„
„
2993
„
„

95
2735
3318 sayılı Resmî Gazetededir.
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onarak aramızda evlilik devam ettiği müddetçe mallarımızın
tarzı idaresinde "mal ayrılığı, usulünü tercih ve kabul ettiği
mizden alâkadarların haberdar olması için keyfiyeti Ankarada
T. C . Resmî Gazetesi vasıtasile ilân etmenizi diîeriz.
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B. O . Harbiye Nişantaş Vali Konağı
Caddesinde Allenvelt han 2 sayılı
dairenin bir kısmında
istanbul İkinci Noteri
Hasan A r k
Dairede okunup anlatılan ve bin dokuz yüz otuz altı senesi
Haziran ayının üçüncü çarşamba günü tarihli işbu ilân altında
ki imzalar dairenin tanıdığı ve bildiği Nesim Karmona ve 1da
Karmonaya aid olmakla imzalı bir nüshası alıkonarak tasdik
kılındı.
istanbul İkinci Noteri
Hasan Ark
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IVıliye Vekâletinden:
Lâ, seki kazasının bütün cüz'ü tamlarile birlikte bina yazı
mı 935 i ıalî senesi içinde tekemmül ederek hitam bulmuştur.
936 malî senesinden itibaren yeni yazıma göre vergi alınacak
tır.
747

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret Memurluğundan:
Ankara Vilâyetinde Hacıbayram Semtinde izzettin Mahalle
sinde Çarşı Sokağında 60 numaralı evde oturan ve T. C .
tebaasından olup Ankarada Anafartalar caddesinde 49 numaralı
mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek Cumhuriyet Yıldız
Lokantası ticaretile iştigal eden ve Ticaret Odasının 913 sicil
numarasında mukayyed bulunan Bahrinin unvanı ticareti Bahri
Eser olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de
Ticaret Kanununun 42 nci maddesi mucibince da^ece 11/6/1936
tarihinde tescil edildiği ilân olunur.
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