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BİRİNCİ MADDE — Tıbbı adlî müessesesi Adliye vekâletine merbut ve bil
ûmum ibtibaratı tıbbiyei adliyenin ifasile mükelleftir. Müessese; müdiriyeti umu
miye ile tıbbı adlî meclisi ve morg, müşahedehane, kimyabane şuabatını ve vilâyatta etibbayi adliyeyi ihtiva eder.
IKINCÎ MADDE — Müdiri umumî resen ve müdiri umumî muavini ile şuabat müdürleri müdiri umuminin inhası üzerine tensip olunduğu surette Adliye
vekâletince intihap olunarak tasdiki âli ile memuriyetlerit icra kılınır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Şube müdür muavinlerile tabibi adliler ve müessesede
ve vilâyatta istihdamına lüzum görülecek sitajiyer ve asistan etibba ile müessese
nin diğer memurları müdiri umumî tarafmdan intihap ve Adliye vekâletince ta
yin olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Tıbbı adlî meclisi; mehakim ve devairi adliyece kanaatbahş olmayan ve ayni meseleye mütedair ve mazmunları muhtelif bulunan ihtibaratı tıbbiyei adliyenin nihaî mercii hal ve tetkikidir.
Müdiri umuminin indelhace tevdi edeceği hususatı ilmiye ve fenniye hakkın
da da beyanı rey ve mütalaa edetr.
BEŞİNCİ MADDE — Tabibi adliler bulundukları mahkemei asliye dairei ka
zası dahilinde ihtibaratı tıbbıyyei adliye ifasile mükelleftir. Mehakim ve müddei
umumiler ve müstantikler tarafından lüzum gösterilecek muayenatı tibbiyyeyi icra
ve raporlarım ita ile memurdur.
ALTINCI MADDE — Tıbbı adlî meclisi, müdiri umuminin riyasetinde mudi-,
ri umumî muavini ile şube müdirlerinden teşekkül eder.
Şube müdirlerinden birinin gaybubeti halinde muavini vekâlet eyler ve meclis
indelhace adedi mürettebinin ekseriyetile içtima edebilir.
YEDÎNCt MADDE — Müdiriyeti umumiye ile şuabat müdiriyetlerinin mu
amelâtı tahririyesile mükellef olmak üzere birer kalemi ve müdiriyeti umumiyenin ayrıca birer hesap ve idare memuru vardır.
SEKİZİNCİ MADDE — Şuabat ile etibbayi adliyenin vazaifinin suveri icraiyesi hakkında bir talimatname tanzim olunacaktır.
DOKUZUNCU MADDE — işbu kanuna muhalif olan kavanini saire ahkâmı
mülgadır.
ONUNCU MADDE — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren meridir.
ON B l R l N C l MADDE — işbu kanunun ahkâmını icraya Adliye vekili me
murdur.
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