1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bazı Maddelerine Fıkra Eklenmesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Mad.
desine Bir Fıkra Eklenmesi; 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin ve 5435 Sayılı Kanunun !2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 825 Sayılı €eza Ka
nununun Mevkii Meriyete Vaz'ına Müteallik Kanunun 29 ncu Maddesinin İkinci
ve Son Fıkrasının Değiştirilmesi; 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması ile Bu Ka
nuna 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
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MADDE I,. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu ili Kanununun 116 nci maddesine, aşağıdaki fıkra,
ikinci fıkra olarak eklenmiştir.
Tutuklu, tutukevinde ancak ciddi bir tehlike teşkil ettiği ve özellikle öteki tutukluların güvenliği için zo
runlu görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kalkıştığı yahut bu yolda hazırlıkta bulunduğu taktirde, sağlığı
na zarar vermeyecek önlemler alınabilir.
MADDE 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 118 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir.
Hâkim, kefaletin miktar ve nevinin takdirinde; suçun niteliğini, sanığın kişisel durumunu ve yargı organ
larınca yapılacak işlemlere uyup uymayacağım gözönünde bulundurur.
MADDE 3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 119 ncu maddesinin başlığı, «Türkiye'de
oturmayan tutuklunun salıverilmesinde vekil tayini ve kefalet parasının takdiri» şeklinde değiştirilmiş ve anı
lan maddeye aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
Mahkeme, bu kimseler hakkında yukarki madde gereğince takdir edilecek kefalet parasının, o tarihteki
resmi kur esas alınarak oturdukları yabancı devlet parasıyla ödenmesine karar verebilir.
MADDE 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir.
Hastalık veya disiplin önlemi nedeniyle, yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastane veya
tutukevine nakledilmiş olan tutuklunun sorgusu yapılmış olması ve duruşmanın esaslı muamelelerinin yapıl
maması şartıyla, hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için, celbedihnemesine mahkemece
karar verilebilir.
MADDE 5. — 1412 saydı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 nci maddesi aşağıda
ğu şekilde değiştirilmiştir.

yazılı oldu

ÜÇÜNCÜ FASIL
Temyiz
Temyizi Kabil Olan ve Olmayan Hükümler

:

Madde 305. — Ceza mahkemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve ondan
yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm cezalarına ait hükümler hiçbir harç ve masrafa tabi olmaksızın
Yargıtayca resen tetkik olunur.
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1. Bin liraya kadar (Bin lira dahil) hafif para cezalarına dair olan hükümler,
2. Yukarı haddi iki bin lirayı geçmeyen, para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hü
kümleri,
3. Bu kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu yazdı bulunan hükümler,
Temyiz olunamaz.
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Ancak haklarında 343 ncü madde hükümleri dairesin
de Yargıtaya başvurulabilir.
MADDE 6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu maddesinin üçüncü fıkrası aşa
ğıda yazık olduğu şekilde değiştirilmiştir.
Kabahat işlerine ilişkin olmayan hükümleri temyiz edenlerin bir hafta içinde yüz lira depo etmeleri şart
tır. Bu haftanın başlangıcı temyiz istidasının verildiği veya zabıt kâtibine beyanın yapıldığı günden başlar.
MADDE 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 421 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 421. — Bu Kanuna göre ağır ceza işlerinden maksat, ölüm ve ağır hapis ve on seneden fazla ha
pis cezalarını gerektiren cürümlere ilişkin davalardır.
MADDE 8. — 1086 sayıh Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.
Miktar veya değeri üçbin lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin hükümler kesindir.
MADDE 9. — 1086 sayıh Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 443 ncü maddesine aşağıdaki fikra
eklenmiştir.
Hükmün kesinleştiği; ilamın altına veya arkasına yazdıp, tarih ve mahkeme mührü konmak ve mahke
me başkanı veya hâkimi tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir.
MADDE 10. — 647 saydı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının birin
ci bendi ile bu maddenin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.
Madde 4. — Fıkra 1, Bent 1,
Kabahatlerde beher gün karşılığı 50 ila 100 lira hafif, cürümlerde 100 ila 200 lira hesabıyla ağır para ce
zasına,
Madde 4. — Fıkra 2,
Suç tarihinden önce, para cezasına veya tedbire çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm
edilmemiş olanlar hakkında, hükmolunan otuz güne kadar (Otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalarla,
suç tarihinde 18 yaşını ikmal etmemiş olanların mahkûm edildikleri kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar
yukarıki bentlerde yazık ceza veya tedbirlerden birine çevrilir.
MADDE 11. — 647 sayıh Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 5 nci maddesinin 6 nci ve 9 ncu fıkraları
aşağıdaki yazdı olduğu şekilde değiştirilmiştir.
Madde 5. — Fıkra 6,
Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içerisinde para cezasını ödemezse, Cumhuriyet
savcısının kararıyla bir gün yüz lira sayılmak üzere hapsedilir. Artıklar nazara alınmaz. Ancak, yüz liradan
aşağı hükmolunan para cezaları bir gün hapse çevrilir. Haklarında Türk Ceza Kanununun 54 veya 55 nci
maddeleri uygulanmak suretiyle hüküm giyenlerin para cezaları kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan çevril
miş olsa bile hapse çevrilemez. Bu takdirde maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır.
Madde 5. — Fıkra 9,
Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 nci fıkra uyarınca yüz lira indirildikten sonra geri kalan para
yı öderse hapisten çıkarılır.
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MADDE 12. — 647 sayılı Cezalan» İnfazı Hakkında Kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bentleri
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.
Madde 8. — Bent 1,
Hükümlü 65 yaşım ikmal etmiş veya sıhhi durumu cezaevinde bulunmasına mani olacak derecede bozuk
olduğu tabip raporu ile belgelendirilmiş ve hükümlülük süresi 60 günü geçmemişse oturduğu yerde.
Madde 8. — Bent 2,
Hükümlülük süresinin 60 günü geçmemesi halinde her hafta Cuma günleri en geç 19,00'da girmek ve Pa
zar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle bir cezaevinde.
Madde 8. — Bent 3,
Hükümlülük süresinin 4 ayı geçmemesi halinde serbestçe çalışabilmesini teinin için her gün saat 19,00'da
girmek ve sabahlan 07,00'de çıkmak suretiyle bir cezaevinde çektirîlnıesine mahkemece karar verilebilir.
MADDE 13. — 647 sayıh Cezaların İnfazı Baklanda Kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, yarı açık veya kapalı infaz kurumlarında olup da açık infaz
kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hükümlülük süresinin 1/3'ın iyi hal ile geçirmiş olanlara ayrıca yol
hariç 72 saate kadar.
MADDE 14. — 765 sayıh Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu
şekilde değiştirilmiştir.
Ağır para cezası 1 000 liradan 100 000 liraya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine ödenme
sinden ibarettir. Nispi para cezasının yukarı sınırı yoktur.
MADDE 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 24 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir.
Hafif para cezası 500 liradan İt) 000 liraya kadar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine ödenme
sinden ibarettir.
MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 26 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir.
Kanunda gösterilen cezanın yukarı sının bir ay hapis veya hafif hapis ya da bin lira ağır veya hafif para
cezasını geçmediği takdirde, hafifletici neden bulunur ve fail Önceden bir cürümden veya bir aydan fazla
hafif hapsi gerektiren bir kabahatten dolayı mahkûm olmamış bulunursa, mahkeme, verdiği cezanın yerine
hüküm giyen kişiye adli tevbih yapılmasına karar verebilir.
MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir.
Muvakkat cezalar için bir günün ve para cezalannda bir uranın küsuru hesaba katılmaz.
MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir.
Madde 230. — Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gösteren
veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları geçerli bir neden obuadan yapmayan memur üç aydan bir yıla
kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal buyruklarım yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar mey
dana gelmişse, derecesine göre altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ite birlikte süreli veya temelli olarak me
muriyetten yoksun kalma cezası da hükmolunur.
Her iki durumda memurun vazifesini geciktirmesinden veya verilen buyruğu yapmamasından, kişiler her
hangi bîr zarara uğramışsa bu zarar ayrıca ödettirilir.
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MADDE 19. — 765 sayılı Türk Ceza KantraunuH 240 nci maddesi aşağıda yazdı olduğu şekâdc değiş
tirilmiştir.
Madde 240. — Yasada yazdı haillerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan me
mur derecesine göre bîr yıldan üç yıla kadar hapsohınur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması, hainde
altı aydan bir yıl» kadıaır hapis ve her iki halde ikibin liradan onbin Miraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. Ayrıca memuriyetten süreli veya temelli olarak yoksun kıiupr.
MADDE 20. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 493 ncü maddesinin 4 numaralı bendinden sonra yer
alan «Cezası üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapistir» şeklindeki hüküm, aşağıda ya/ılı olduğu üzere de
ğiştirilmiştir.
Cezası ü ç seneden sekiz seneye kadar hapistir.
MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesnnen birinci fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir.
Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu dü
zenli veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buyruğu
dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde,
üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve Mn liradan üçbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezatandmhr.
MADDE 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunumu 536 reci maddesi aşağıda yazıiı olduğu şekilde değiş
tirilmişti'.
Madde 536. — Her idim, belediyeler, köy ihtiyar kurulları veya yasalarla yetkili kdınmış diğer makam
larca önceden aynhnts ya da oturulan yerler dışında, o yerim en büyük mülkiye amirine yapılacak bir baş
vuru üzerine ayrılan yerlere, izin almaksızın veya verilen izne aykırı biçimde, basılı dan veya olmayan, elle
yapılmış veya yazılmış her türlü resim, yazı ve işaretler veya bunları içeren kâğıt, pano, pankart, bant ya da
benzerlerini asar veya yapıştınrsa veya İzne dayalı olsa bile bu yerleri boyar veya bu yerlere yazı yazar, re
sim ya da işaret yaparsa, eylem başka bir suç oluştursa Mite ayrıca altı aydan bir yıla kadar hafif hapis ve
bin liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasına çarptırılır.
Bu eylemler yukarıdaki fıkra dışsnda kalan yerlerde veya kamuya ayrılmış veya kamuya açık veya herkes
tarafından görülebilecek yerlerde veya her türlü feşııt araçlar» veya kamu hizmetlerine ait iletişim araçları
veya kamu hizmetine ayrılmış veya özel kişi ve tnmıtuşlara ait işaret veya levhalar üzerinde istenirse, eylem
başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan iki y i â kadar hafif hapis ve ikibin liradan az olmamak üze
re hafif para cezasına çarpıtıınlır.
Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin derneklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tarafından
veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit olduğu takdirde suçu işleyen veya suça ıbu suretle katıfen dernek ve
kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkralardaki cezalar ffef kaıtı olarak hükmedilir. Şu kadar ki hafif hapis ce
zası iki yılı aşamaz.
Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki fık
ralar uyarmca verilecek cezalar yansı kadar artırılır.
Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasai veya ideolojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakımından
bir suçu oluşturmazca yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar onda birine kadlar indirilebilir.
Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki suçlardan dolayı büfemolunacak cezalar ertelenemez ve
bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kamunun 4 ncü maddesinde belirtilen ceza ve tedbir
ler uygulanamaz.
Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine
hükmolunur.

ayrıca

Görenek ve geleneklere göre asılacak kâğıt, pano, pankart, bant ya da benzerleri bu madde hükümleri dı
şındadır.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.
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MADDE 23. — 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. — Vergi ve resimlerin belli süreleri İçinde ödenmemesinden dolayı tahsili lâzım gelen vergi ve
resim cezaları ile tazminat kabilinden olup mütezaylt nispete tabi bulunan para cezaları hariç olmak üzere,
Büyülc Mîllet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kamun ve tüzüklerde
yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan para cezaları
elli misline, Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da 31 . 12 . 1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş
bulunan kanunlarda yazılı para cezaları 30 nrsL'ne, 1 . 1. 1940 tarihinden 31 . 12 . 1945 tarihine kadar yü
rürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazdı para cezaları yirmi misline, 1 . 1 , 1946 tarihinden 31 . 12 . 1959
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazdı para cezaları on misline, 1 . 1. 1960 tarihinden
31 . 12 . 1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları beş misline ve 1 .1.1971
tarihinden 31 . 12 . 1977 tarihline kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları üç misline
çıkarılmıştır.
Para cezasının diğer bir ceza ile bitlikte tertiplenmiş olması, yukarıdaki esaslar dairesinde cezanın ar
tırılmasına engel olmaz.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca artınlaııak hükmedilecek para cezaları, kabahatlerde beşyüz ve cürümlerde
ban liiradan aşağı olamaz.
Bu suretle hükmedilecek para cezaları, Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 ncü maddelerinde gösterilen ce
zanın yukarı haddini aşamaz.
MADDE 24. — Ceza Kanununun Mevki Meriyete Yazına Müteallik 825 saydı Kanunun 29 ncu madde
sinin «Saniyen» sözcüğü İle başlayan fıkrası ve 1696 saydı Kanunla eklenen son fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştiır.
İkinci olarak; anılan kitapta yazılı kabahatler içinde belediye bulunan yerlerde uygulanmiaık üzere bele
diyenin ceza vermeye yetiksin olduğu 538, 557, 559, 577 nci maddelerle 553 ncü maddenin birinci fıkran dışın
daki hususları,
Özel yasallarda yazılı olan kabahat eylemlerine ait davalarla, yalnız para cezasını gerektiren eylemlere ait
davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür.
MADDE 25. — 1918 sayılı Kaçlakçriğın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 nci maddesi aşağıda yazılı
olduğu şekilde değiştirilmiştir.
Madde 25. — Bu kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı haller haricinde, kaçak inhisar mad
delerini istimal veya istihlak maksadıyla yanlarında veya herhangi bir yerde bulunduranlar ile gümrükten ka
çırılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının ihtiyaçlarında kullan
mak üzere yurt 'İçimde satın alan veya bilerek yanlarında yahut herhangi bir yerde bulunduranlar
gümrük
kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, inhisar maddeleri için CİF değeri file birlikte hususi kanunlarında
yazılh para cezası veya resminin birer misli hafif para cezasıyla cezalandırılır. Madde ve eşyanın müsadere
sine de hükmolunur. Bu suretle hüknıo macak hafif para cezası bin liradan aşağı olamaz.
Para cezasının miktarı beşbin lirayı geçtiği takdirde, geçen miktar için yüz İka ve artığı bir gün hesabıyla
ayrıca hafif hapis cezası da hükmolunur. Bu suretle verilecek hafif hapis cezası bir yılı geçemez.
Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve bu Kanunda ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçdık suçları
failleri bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla birlikte gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri
nin, inhisar kaçağı maddeler için CİF değeri iîe birlikte hususi kanunlarında yazılı para cezasının veya res
minin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ve bu nevi eşya ve maddelerin de müsaderesine hükmo
lunur.
Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya memnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya bun
lar için hususi kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmohmacak para cezasına bun
ların gümrüklenmiş piyasa değeri nıiktarınca bir meblağ ilave olunur.
MADDE 26. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 6829 sayılı Kanunla değiştiri
len 27 nci maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.
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Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır para cezasıyla birlikte inhisar maddeleri için CİF değeri
ile birlikte hususi kanunlarındaki para cezaları veya resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrüklenmiş
değerlimin beş mislinden ve memnu eşya ve maddeler için de bunların kıymetinin on mislinden aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. Kaçak eşya ve maddeler de müsadere edilir.
MADDE 27. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 33 mü maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Bu kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, inhisar kaçağı maddelerin, hususi kanunlarında yazılı para
cezası veya resmi ile CİF değeri toplamı; gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri, pek fahiş ise, mah
keme fiile mahsus olan cezayı yarısına kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte biri
ne kadar eksiltir. Eğer fail, bu kanunda yazdı suçlardan dolayı miikerrir bulunur ise, cezayı indirmeye inti
hal yoktur.
MADDE 28. — 1918 sayıh Kaçakçılığın Men ve Taklibine Dair Kanunun 6829 sayıh Kanunla değişti
rilen 58 nci maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 7,20 ve 24 ncü maddeleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde açdmış bulunan kamu davalarına uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun, bu Kanunun 10 ncu maddesi
ile değiştirilen 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası, bu Kanunun yürürlüğe gird'ği tarihten önce, otuz güne ka
dar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilenler hakkında da isteme bağh olmaksızın hük
mü veren mahkemece evrak üzerinde inceleme yapılmak suretiyle uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mahkûm edilip de 28 nci maddesiyle
yürürlükten kaldırılan, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 58 nci maddesinin ikinci fık
rası nedeniyle, tecilden yararlanamayanlar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içinde hükmü
veren mahkemeye başvurabilirler. Bu takdirde hükmü veren mahkeme, durumu 647 sayıh Cezaların İnfazı
Hakkında Kanunun 6 nci maddesindeki koşullara uyduğu takdirde, hükümlünün cezasını tecil edebilir. Hü
kümlünün başvurusu üzerine gerektiğinde infazın tehirine mahkemece karar verilebilir.
MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR

Cilt
5
6

8

Mlillet Meclisi
Sayfa
Birleşim
136
156
161
164
165
29
32
3'5
37

285
262
438
565
588:612
241
343:375
466:499
513:534

Cilt
40
43

Cumhuriyet Senatosu
Birleşim
Sayfa
31
53
54

288
341
377:387

Cilt
12

Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
76
82
100
102

155
341,348:352
594
623,649:651

I - Gerekçeli 114 ve 114'e 1, 2 nci ek S. Sayılı basmayazılfar Millet Meclisinin 165, 82 ve 102 nci Bir
leşimlerine, 911 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 54 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Millet Meclisi Adalet, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ile Karma komisyon
ları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/130.

