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BIRINCI BAP 
Namzetl ik 

Birinci fasıl 
Namzetlik şartları ve vazifeleri 

Madde 1 — Namzetl ik devresini geçirip aşağıdaki şartlar 
dairesinde ehliyetini isbat etmiş olmadıkça hiç kimse hâkimlik 
veya müddeiumumilik mesleğine kabul olunamaz. 

Yetmişinci madde hükmü mahfuzdur. 
Madde 2 — Namzetler, hâkimlik ve müddeiumumilik sınıf 

ve derecelerine dahil değildirler. 
Bunlara, Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 

hakkındaki 1452 sayılı kanunun on ikinci dereceye tahsis ettiği 
• maaş verilir . 

Madde 3 — Namzetliğe kabul olunabilmek için: 
1 - Türk olmak; 
2 - Y i r m i bir yaşını bitirmiş ve otuz yaşını geçmemiş olmak; 
3 - A s k e r l i k filî hizmetini yapmış veya askerliğe elverişli 

olmadığı anlaşılmış bulunmak; 
4 - Başkasına geçer hastalığı, vazifesini gereği gibi yap

mağa mâni olabilecek vücut veya akılca bir arızası bulunmamak; 
5 - Yabancı ile evli olmamak; 
6 - Bir Türk hukuk fakültesinden veya mektebinden mezun 

olmak veya mülkiye mektebinden mezun olupta noksan kalan 
derslerden hukuk fakültesinde imtihan vermiş olmak veya 
yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olupta Tür
kiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan ders
lerden imtihan ile tasdikname almış bulunmak; 

7 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette ve 
bir ' cürümden dolayı üç ay veya daha fazla hapis cezasile 
mahkûm bulunmamak veya bu kabi l suçlarla hapsi müstelzim 
herhangi bir cürümden dolayı ceza takibi altında bulunmamak; 

8 - Sarhoşluğu, kumar oynamağı adet edinmiş, kumar oy-
natmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe yaraşmıyacak bir hal ile 
dile gelmiş olmamak şarttır. 

Madde 4 — Her sene alınacak namzet miktarı Vekillikçe 
tesbit olunur. 

Namzetler A d l i y e Müsteşarı ile Teftiş Heyeti Reisinden ve 
Hukuk, C e z a ve Zat İşleri U m u m Müdürlerinden teşekkül ede
cek heyetin mütaleası alındıktan sonra A d l i y e V e k i l i tarafından 
tayin olunurlar. 

Taliplerin sayısı birinci fıkrada yazılı miktarı aştığı takdirde 
diploma derecesi tercihte esas tutulur. Bu şartta da müsavat 
halinde kur 'a çekilir. 

Madde 5 — Namzetliğe kabul olunanlar ik i sene müddetle 
mahkemelerle müddeiumumiliklerde staj görürler. C e z a ve 
hukuk işlerinde zabıt kâtipliği ve başkâtiplik vazifesini ve ken
dilerine verilecek tetkikatı ve diğer yazı işlerini yaparlar. İcra 
memurlarına, sorgu hâkimlerine yardım ve vekâlet ederler. 

Bunlar dinlemek üzere müzakerede hazır bulundurulabilirler. 
Namzetler vekâleten ifa eyledikleri vazifelerden ve kendi

lerine tevdi olunan işlerden dolayı asıl vazife sahipleri gibi 
mesuldürler. 

İkinci fasıl 

Namzetlikten muavinlik sınıflarına geçme şartları 

Madde 6 — Namzetlik müddetini bitirmiş ve seciye ve ah
lâkça kabule mâni bir hali görülmemiş olanlar muavinlik imti
hanına kabul olunurlar. 

Kabule mâni hali görülenlerin A d l i y e Vekilliğince namzet
liklerine nihayet veril ir . 

Bunlar bir daha namzetliğe kabul olunamazlar. 
Madde 7 — Muavinl ik imtihanı A d l i y e Veki l ince ikis i yük

sek dereceli hâkimlerden, ikis i hukuk fakülteleri profesörle
rinden ve bir i avukatlardan olmak üzere seçilecek heyet hu
zurunda ve her senenin birinci teşrininde A n k a r a d a yapılır. 
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Madde 8 — İmtihanlar tahrirî ve şifahî olur.. 
Tahrirî imtihanlarda: 
A - Hukuku medeniye, ticaret hukuku ve hukuk muhakeme 

usulleri; 
B - C e z a hukuku ve ceza muhakerfte usulleri; 
C - H u k u k u idare ve hukuku ammeden tatbikî kabil iyeti 

meydana koyacak surette birer mevzu veril ir . 
Şifahî imtihanlar: 
Tahrirî imtihanların yapıldığı maddeler hakkında m e r i olan 

kanunlara tatbik noktasından vukufun derecesini anlamak için 
yapılır. 

1 

Madde 9 — Her imtihanda onda altıdan ve imtihanların 
heyeti mecmuasından vasatı olarak onda yediden yukarı nu
mara alanlar muavinliğe ehliyet göstermiş olurlar. 

imtihan komisyonu her namzedin imtihanda kazandığı nu
maralara göre tayin olunacak ehliyet derecesini gösterir ayrı 
ayrı birer mazbata yaparak imtihan evrakile beraber Zat İşleri 
Müdürlüğüne verir. 

Madde 10 — İmtihanda ehliyet gösteremiyenler veya ma
zeretine binaen imtihana giremiyenler bir sene sonraki İmtihana 
kabul olunurlar. 

Üç defa imtihana giremiyen veya üç imtihanda muvaffak 
olamıyanlar namzetlikten çıkarılırlar. 

Namzetliğe kabulü tarihinden itibaren beşinci sene niha-
yetindeki imtihana giremiyen veya bu imtihanda da muvaffak 
olamıyan namzet hakkında yukarıdaki fıkra hükmü tatbik 
olunur. 

Madde 11 — Her namzedin vazifesini yapmakta gösterdiği 
kabiliyetle ahlâkî gidişine dair malûmat, çalıştığı daire âmirleri 
tarafından mensup olduğu mahkemenin en yüksek dereceli 
hâkimine veya müddeiumumisine altı ayda bir verilecek deli l l i 
takrirlerle o hâkim veya müddeiumuminin namzet hakkında 
görgü ve bilgisine dayanan mütalealarından ve A d l i y e Müfet
tişlerinin raporlarından alınır. 

Yukarıki fıkrada gösterilen merciler bu husustaki mütalea-
larını A d l i y e Vekilliğince buna mahsus olmak üzere hazırla-
nacak kâğıtlara yazarlar. 

Madde 12 — Zat İşleri Müdürlüğünce her namzet hakkında 
9 ve 11 inci maddelere göre toplanacak vesikalar o namzedin 
şahsî dosyasile birlikte ayırma meclisine veril ir . 

Madde 13 — Ayırma meclisi her namzedin: 
A - İmtihanda kazandığı dereceye; 
B - Ahlâkî gidişi hakkında toplanan malûmata bakarak 

tayin edilecek dereceye; 
C - Namzetl ik esnasında gösterdiği kabiliyet derecesine; 
D - Mektep şehadetnamesinde kazandığı dereceye göre 

emsali arasındaki mertebesini tayin ve en yüksek liyakat ka
zananlar en başta gelmek üzere sırasile bir defter tanzim ve 
tasdik eder. 

Madde 14 — Muavinliğe hak kazananlar hâkimlik veya 
müddeiumumilik mesleklerinden hangisinde ihtisas arzusunda 
bulunduklarını Vekilliğe bildirirler. Ayırma meclisince dahi 
gerek imtihanda ve gerek namzetlik devresinde gösterilen 
kudret ve kabil iyetin mahiyet ve hususiyetine göre namzedin 
hangi meslekte ve hangi kısımda daha fazla istidadı görüldüğü 
ismi hizasına yazılır. 

Bu hükümler intihapta imkân dairesinde nazara alınır. 
Madde 15 — Açılacak muavinliklere on üçüncü maddede 

beyan olunan defterdeki sıraya göre önce gelen, önce tayin 
olunur. B u deftere ismi geçenlere, muavinliklere tayin olunun-
cıya kadar vekillikçe lüzum görülecek yerlerde o sınıflardaki 

,vazifeler gördürülebilir. 

Madde 16 — Türkiye hukuk fakültelerinin birinden doktora 
diploması alanların namzetlikte geçirecekleri müddet bir senedir. 

Türkiye hukuk fakültelerinin bir inden çıkmakla beraber 
İngilizce, A l m a n c a , Fransızca, İtalyanca lisanlarından birile 
ders okutulan memleketler hukuk fakültelerinin birinden de 
çıkanlar bir sene namzetlik yaptıktan sonra on üçüncü madde 
hükmü dairesinde muavinlik sınıflarına sekizinci maddenin 
son fıkrasına göre yalnız şifahî imtihanları yapılarak kabul 
olunurlar. 

B u maddede yazılı şartları haiz olan namzetlere 1452 sayılı 
kanunda yazılı derecelerden 11 inci dereceye ve 22 nci mad
denin ik inci fıkrasında beyan olunan şartlar dairesinde doktor 
diplomasını almış olanlara 10 uncu dereceye tahsis olunan 
maaş veri l ir . 

İKİNCl BAP 

Hâkimlik ve Müddeiumumilik meslekleri 

ve ayırma usulleri 

Birinci fasıl 

Hâkimlik ve Müddeiumumilik meslekleri 

Madde 17 — Hâkimlik meslekinin sınıfları, , dereceleri ve 
maaşları bu kanuna bağlı (1) numuralı ce'velde gösterilmiştir. 

Bu kanunda gösterilen istisnalardan başka hallerde hâkim
lik meslekine mensup olanlar hakkında dahi 1452 sayılı ka
nunla diğer malî kanunlardaki hükümler tatbik olunur. 

Madde 18 — Müddeiumumilik mesleğinin sınıfları ve dere
celeri ve maaşları bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

Madde 19 — B i r meslekten öbürüne geçmekte 17 ve 
18 inci maddelerde yazılı (I) ve (II) numaralı cetveldeki sınıflar 
ve dereceler bir i öbürüne muadil tutulur. 

İkinci fasıl 
t » 

Üçüncü ve ikinci sınıflara ayırma şart ve usulleri 
w 

Madde 20 — Muavinl ik sınıflarında bulunanların hâkimlik 
ve - müddeiumumilik sınıflarına ve üçüncü sınıf hâkimlerle 
müddeiumumilerin ik inc i sınıfa terfileri için bu kanunda gös
terilen istisnalardan başka hallerde, her sınıfın son derecesinde 
en az iki sene hizmet etmiş ve aşığadaki maddelerde yazılı 
usul (dairesinde ehliyeti anlaşılmış o l m a k şarttır. 

Madde 2 1 ' — B u kanunda yazılı istisnalar dışında hâkim 
ve müddeiumumilerin kendi sınıfları içinde bir dereceden 
diğerine terfileri için bulundukları derecede 57 nci maddede 
tesbit .olunan esas dairesinde en az ik i sene hizmet etmiş 

Solmak şarttır. 
Şu kadar k i üçüncü sınıfların yedinci derecesinde olan 

vazifelerden birine tayin edilebilmek için y irmi altıncı maddede 
beyan olunan ihtisas imtihanında muvaffakiyet göstermiş olmak 
şarttır. 

Madde *22 — O n altıncı maddenin ik inci fıkrasında yazılı 
şartları haiz olanlar muavinlik sınıflarında amelî vukuf ve ka-
biliyetçe de ehliyet isbat etmiş oldukları takdirde o sınıflarda 
bir sene hizmetten sonra üçüncü sınıflara terfi edebilirler. 

Türkiye hukuk fakültelerinin bir inden çıkmakla beraber 
İngilizce, A l m a n c a , Fransızca, İtalyanca lisanlarından birile 
ders okutulan bir memleket hukuk fakültesinden de çıkmış ve 
-bunların birinden hukukî bir mevzu üzerine doktor diploması 
ve doktor unvanını almış olanların, üçüncü sınıfların " onuncu 
ve dokuzuncu» derecelerinde geçirecekleri müddet bir senedir. 
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Madde 23 — İhtisas imtihanı A d l i y e Veki l ince , üçü birinci 
ve ikinci sınıf hâkimlerden ve ik is i de vekâlet müsteşarından 
veya umum müdürlerden olmak üzere seçilecek heyet huzu
runda A n k a r a d a yapılır. 

Madde 24 — A d l i y e Vekilliği yedinci derecelerde olan vazi 
felerde vukua gelecek açıkları göz önünde tutarak müracaat 
müddetini ve imtihanların yapılacağı tarihi tayin ve ilân eder. 
ihtisas imtihanı senede bir defadan fazla yapılamaz. 

Madde 25 — Sekizinci derecelerde yazılı vazifelerde en 
aşağı iki sene müddetle hizmet etmiş olanlardan terfilerine kazaî 
veya inzibatî bir mâni bulunmıyanlar ihtisas imtihanına kabul 
olunurlar. 

Madde 26 — İhtisas imtihanı tahrirî olur. 
İmtihanda: Medenî hukuk ile ticaret hukukuna ve ceza hu

kukuna mütedair ikişer tez mevzuu verilir . 
İmtihana iştirak edenler intisap etmek istedikleri ihtisas 

şubesine göre bunlardan i k i mevzu seçerler. 
Madde 27 — İhtisas imtihanında her tezden en aşağı onda 

yedi numara almak şarttır. 
B i r devre imtihanında muvaffak olamıyanlar ertesi sene 

yapılacak imtihana girebilirler, ik inc i imtihanda d a kazanamı-
yanların dosyası sicil hulâsası ile birlikte ayırma meclisine 
veril ir . Ayırma meclisi umumî heyeti bu gibilerin hâkimlik 
ve müddeiumumilik mesleklerinin hangi derecelerinden yukarı 
derecelerde vazife göremiyeceklerini tayin eder. 

Şu kadar k i bunlar bulundukları sınıfın üst sınıfına 
geçemezler. 

Madde 28 — İmtihan heyeti, ihtisas imtihanını muvaffaki
yetle geçirmiş olan hâkimlerden her birinin kazandığı ehliyet 
derecesine göre sırasını gösterir bir defter yapar ve dosyala
rına konulmak üzere ayrı ayrı birer mazbata tanzim eder. 
7 nci derecede olan terfilerde bu sıraya riayet olunur. 

İmtihan heyeti imtihanda muvaffak olan müddeiumumilerin 
de ayrı bir defterini ve mazbatalaıını yapar. Bu defterde sıra 
tasnifi yoktur. 

Madde 29 — A d l i y e Vekilliği, terhine kazaî veya inzibatî 
bir mâni bulunmıyan muavinlerle üçüncü sınıf hâkim ve müd
deiumumilerin isimlerini gösteren birer listeyi her meslek 
sınıfları için ayrı ayrı olmak üzere hazırlıyarak ayırma mecli
sine verir ve bir suretini resmî ve adlî gazetelerle neşreder. 

Bu listelere isimleri yazılmıyanlar listenin neşri tarihinden 
itibaren bir ay içinde ayırma meclisine müracaat ve itiraz ede
bilirler. Ayırma meclisinin bu bapta vereceği karara müracaat 
sahibi itiraz edemez. 

Ayırma meclisinin itirazın kabulüne dair olan kararını 
A d l i y e V e k i l i ayırma meclisi umumî heyetine tetkik ettirebilir. 

Madde 30 — Hâkimlerle Cumhuriyet müddeiumumileri, 
refakatlerindeki muavinler ve icra memurları ve ağır ceza mah
kemesi reisleri de aza muavinlerile muavinlik sınıfında bulunan 
sorgu hâkimleri hakkında: 

a) Ahlâkî gidişlerine dair şikâyet vaki olmuş veya tahkikat 
yapılmışsa bunların mevzuunu teşkil eden vakıanın mahiyetini 
veya tahkikat evrakının ne zaman ve nereye gönderildiğini ve 
neticesini; 

b) Kendisine ne kadar iş veril ip ne kadarını çıkardığını; 
A d l i y e Vekilliğince tayin edilen müddet içinde vekilliğe 

bildirirler. 
Muavinin kanun yoluna müracaat olunmıyan kararlarından 

veya taallûk ettiği işi neticelenmiyen lâyihalarından yahut 
iddianame ve kararnamelerinden en az beşinin tasdikli sure
tini de birlikte gönderirler. 

Hâkimlerle müddeiumumiler, muavinlerin vakıa ve vesika
lara göre vazifelerinde gösterdikleri kabiliyet, çalışkanlık ve 
bağlılık derecesi hakkında da mütalealannı ilâve ederler. 

Muavinler bu sınıflardaki vazifelerini ayrı ayrı yerlerde 
yapmışlarsa, her bulundukları yerin hâkimi veya müddeiumumisi 
tarafından da yukariki fıkralara göre haklarında muamele yapılır. 

Madde 31 — Üçüncü sınıf hâkim ve müddeiumumiler hak
kında A d l i y e V e k i l i otuzuncu maddede yazılı hususlar için o 
yerdeki yüksek dereceli hâkim ve müddeiumumileri malûmat 
vermeğe ve mütalea beyan etmeğe memur edebilir. 

Madde 32 — A d l i y e müfettişleri muamelesini teftiş ettikleri 
muavinlerle hâkim ve müddeiumumiler hakkında vesikalara 
müstenit olarak tanzim edecekleri siret varakalarını alâkalı 
zatın dosyasına konmak üzere teftiş raporile birlikte Teftiş 
Heyet i Reisliğine gönderirler. 

Madde 33 — Otuzuncu maddenin hükmü, muavinlik ve 
hâkimlik ve müddeiumumilik sınıflarından A d l i y e Vekilliği mer
kez hizmetlerine -alınanlar hakkında mafevkleri tarafından ve 
Temyiz Mahkemesi raportörlük ve mümeyyizliklerine alınanlar 
hakkında birinci reis ile çalıştıkları daire reisi tarafından 
tatbik olunur. 

Madde 34 — Otuzuncu, otuz birinci ve otuz üçüncü mad
deler mucibince haklarında mütalea beyan olunanlar dahi son 
bir sene içinde görmüş oldukları işlerin hüküm ve kararların
dan yahut yazmış oldukları iddianame ve lâyiha, kararname 
veya mütaiealardan bizzat intihap edecekleri bir kaç adedinin 
musaddak bir suretini ve meslekî eser ve makaleleri varsa 
birer nüshasını listenin neşri tarihinden ik i ay içinde A d l i y e 
Vekilliğine gönderirler. 

Madde 35 — Temyiz Mahkemesi ikinci reisleri her ay içinde 
dairelerinde tetkik olunan evraka nazaran hâkim ve muavin
lerden her birinin bizzat veya heyet halinde muhakemesini icra 
ve hükmünü ita eylemiş olduğu işlerden kaçının tasdik edildi
ğini ve ne miktarının bozulduğunu gösterir birer listeyi ve her 
sene nihayetinde de bu listelerin bir senelik muhteviyatını irae 
eden umumî birer defteri tanzim ve A d l i y e Vekilliğine gönde
rilmek üzere Temyiz Birinci Reisine ita ederler. 

Temyiz Mahkemesi umumî heyetlerinden verilen kararlar 
hakkında birinci fıkrada beyan olunan suret ve müddette liste 
ve defter tanzimi Temyiz Mahkemesi bir inci reisine aittir. 

Başmüddeiumumî, dairesinde tetkik olunan evraka göre 
Cumhuriyet müddeiumumilerinin b i lg i ve çalışkanlığı ve lâyiha-
larındaki mütaleaların kanuna uygunluğu derecesini gösterir 
liste ve defterleri ayni müddet içinde A d l i y e Vekilliğine gönderir. 

Madde 36 — Yukarıdaki maddeler hükmünce A d l i y e 
Vekilliğine gönderilen eser ve vesikalar Zat İşleri Müdürlüğünce 
alâkalı zatın şahsî dosyasına konulur, ve dosyasile birlikte 
ayırma meclisine veril ir . 

Madde 37 — A d l i y e V e k i l i müddeiumumiler arasında vazi
fede yüksek kudret ve kabiliyet göstermiş veya muvaffak 
olamamış olanları ayırma meclisine bildirir . 

Madde 38 — Ayırma meclisi umumî heyeti, her toplanış 
senesi başında Temyiz Mahkemesinin bir evvelki sene içinde 
tetkik eylediği işlere göre bozma ve tasdik yekûnlarının birbi
rine olan .nisbetini göz önünde tutarak ehliyet derecelerini 
tayine esas olacak nisbetleri başlıca üç hat içinde tesbit ve bir 
sene müddetle muteber olmak üzere ilân eder. 

Bu hadlerin birincisi terfia hak kazanmış olmak için erişil
mesi zarurî olan ehliyet derecesini; ikincisi onun üstündeki 
dereceyi; üçüncüsü de tercihan terfia lâyık hâkimlerin ehliyet 
derecesini tayine esas olacak nisbetleri gösterir. 

Madde 39 — Ayırma meclisi yukar ik i maddelerde yazılı 
eser ve vesika ve mütaiealardan ve ihtisas imtihan heyeti tara
fından tanzim kılınan mazbatalardan alâkalı zatın bi lgi , ehliyet 
ve çalışkanlık derecesi ve ahlâkî gidişi hakkında edineceği 
kanaate göre terfia lâyık olduğuna veya olmadığına karar verir. 
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Madde 40 — Ayırma meclisi terfia lâyik gördüğü kimseleri : 
A - Terfia lâyik; 
B - Tercihan terfia lâyık; 
C - Mümtaz olarak terfia lâyık; 
Olmak üzere üç kısma ayırır ve her kısma ait hâkimler ve 

müddeiumumiler için ayrı ayrı birer terfi defteri tanzim eder. 
Bu defterler, ayırma meclisi umumî heyetinin, itiraz halinde 

yapabileceği tadiller müstesna olmak üzere k a f i d i r . 
Madde 41 — Mümtaz olarak terfia lâyik sıfatı, 40 inc i mad

denin (A) bendinde yazılı derecede terfia lâyik olanların vasatı 
liyakatlerinden çok yüksek bir liyakat derecesine malik olduk
larına maddî eserlerle kanaat getirilen kimselere verilir. 

Madde 42 — ingilizce, almanca, fransızca, ve italyanca l i 
sanlarından birini tam bilmek, ehliyet kazananlar arasında ter
cih sebebi teşkil eder. 

Tam bilgi hukuka dair eserlerle isbat olunur. 
Madde 43 — Ayırma tetkikatı neticesinde tercihan terfia 

lâyik görülenlerden yirmi ikinci maddenin ikinci fıkrasında ya
zılı şartlan haiz olanlar veya hâkimlik ve müddeiumumilik 
mesleğinde iken o memleketlerden birinin A d l i y e müessesele
rinde Hükümet hesabına en az üç sene çalışmış olanlar müm
taz olarak terfia lâyik defterine geçirilirler. 

Yukarıdaki hallerde yabancı memleket mektebinin mutat 
ve muayyen tahsil müddeti veya çalışılan müessesede elçilikten 
tasdikli olarak geçirilen müddet vazifede geçmiş sayılır. 

Madde 44 — Ayırma meclisi, terfia lâyik gördüğü kimse
lerin hâkimlik veya müddeiumumilik mesleklerinden hangisinde 
daha fazla istidadı olduğunu isimleri hizasına yazar. 

Madde 45 — Otuz sekizinci maddede yazılı tasdik ve boz
ma nisbetleri itibarile en aşağı ehliyet derecesini kazanamıyan-
lar diğer maddelerde gösterilen şartları haiz olsalar bile, terfia 
lâyik görülemezler. 

Ayırma meclisince terfia lâyik görülmiyenler i k i sene sonra 
tekrar ayırma tetkikatına tâbi tutulur. 

Ayırma meclisince her derecede i k i ve her sınıfta üç defa 
terfia lâyik görülmiyenler hizmetten affolunur. 

Y i r m i dokuzuncu maddede gösterilen terfi listesine her ne 
sebeple olursa olsun üç defa girmemiş olanların dosyası, hak
larında bir karar verilmek üzere ayırma meclisine verilir. 

Madde 46 — Doksan ikinci madde hükümleri dışında hapis 
veya vazifeden doğan bir suçtan dolayı ağır para cezasına 
mahkûm olanlar, yahut bir senede ik i veya bir sınıfta üç defa 
tevbih cezasına uğrayanlar ceza gördükleri tarihten itibaren i k i 
sene müddetle terfi hakkını kaybederler. 

Üçüncü fasıl 

Birinci sınıfa ayırma şart ve usulleri 

Madde 47 — İkinci sınıflarda beş veya bu sınıfların dör
düncü derecesinde üç sene hizmet etmiş olanlar aşağıdaki 
maddelerde yazılı şartlar dairesinde birinci sınıfa ayrılabilirler. 

Mümtaz olarak terfia lâyik olanlar üçüncü sınıftan itibaren 
on ik i sene geçmedikçe birinci sınıfa ayrılamazlar. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik sınıflarından A d l i y e Vekilliği 
hizmetlerine alınanların birinci sınıfa geçmelerinde nazara alı
nacak filî hizmetleri yetmiş dördüncü maddeye göre hesap 
olunur. 

Madde 48 — Hizmet müddetinde kırk yedinci madde hük
mü cari olmak üzere yirmi bir, y irmi dokuz, otuz dört, otuz yedi 
ve otuz sekizinci maddeler hükümleri ile ayırma meclisinin va
zifesine esas olan usul ve kaideleri tayin eden diğer maddeler 
ahkâmı ikinci sınıfta dahi tatbik olunur. 

Madde 49 — Ayırma meclisi umumî heyeti, kırk yedinci 
maddede yazılı şartları haiz olanlardan meslek hayatındaki 
haline, seciyesine ve ahlâkına, ilmî kudret ve kabiliyetile h iz 
met ve meslekteki iktidar ve muvaffakiyeti derecesine ve ev
velki sınıflarda kazandığı ehliyet derecelerine göre emsali ara
sında temayüz etmiş olanların bir defterini yaparak A d l i y e 
Veki l ine verir. 

Defter muhteviyatı esbabı mucibeli mazbatalara istinat 
ettirilir. 

Dördüncü fasıl 
Ayırma meclisi 

Madde 50 — Ayırma meclisi umumî heyeti, Temyiz M a h 
kemesi Bir inci Reisinin reisliği altında Başmüddeiumumî ile 
A d l i y e Veki l ince bir sene müddetle seçilen dört Temyiz Azasın
dan ve Teftiş Heyeti Reisi ile Hukuk, Ceza ve Zat İşleri U m u m 
Müdürlerinden teşekkül eder. Bunlardan başka icabında heyet 
noksanını tamamlamak üzere birinci sınıf hâkimlerden üç ihti
yat aza intihap olunur. 

Temyiz Azalarından müddetlerini dolduranların bir sene 
geçmedikçe yeniden seçilmesi caiz değildir. 

Ayırma meclisinin bir umumî kâtibi ve bir de muavini var
dır. Bunlar A d l i y e Veki l ince tayin olunur. 

Madde 51 — Ayırma meclisi umumî heyeti i k i tali meclise 
ayrılır. (I) numaralı meclis Temyiz Mahkemesi Bir inci Reisinin 
ve (II) numaralı meclis Başmüddeiumuminin reisliği altında 
toplanır. 

Her meclise iştirak edecek azayı A d l i y e V e k i l i tayin eder. 
Madde 52 — Bir inci sınıflara ayrılmada kırk dokuzuncu 

madde hükmü cari olmak üzere namzetlik devresinde bulunan
larla hâkimlik mesleğinin muavinlik sınıfı ile üçüncü ve ikinci 
sınıflarında bulunanların ayrılmalarına mütedair tetkikat (I) nu
maralı mecliste, müddeiumumilik mesleğinin muavinlik sınıfı 
ile üçüncü ve ikinci sınıflarında bulunanların ayrılmalarına mü
teallik tetkikat (II) numaralı mecliste yapılır. 

Y i r m i dokuzuncu maddenin ikinci fıkrasında beyan olunan 
itirazlar (II) numaralı mecliste tetkik edilir. 

Madde 53 — I ve II numaralı ayırma meclisleri 51 inci 
madde mucibince beşer zatten teşekkül ederler ve kararlarını 
ekseriyetle verirler. 

Ayırma meclisi umumî heyetinde verilecek kararlarda rey
lerde müsavat olursa reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

Madde 54 — Ayırma meclisi kararları alâkalılara tebliğ 
olunur. Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde itiraz olunabilir. Bu takdirde ayırma meclisi umumî he
yet halinde toplanarak itiraz hakkında bir karar verir. 

A d l i y e V e k i l i ayırma meclisinin kararını umumî heyette 
tetkik ettirebilir. 

Madde 55 — Kırk dokuzuncu maddede beyan olunan def
tere ismi geçmiyenler tarafından vaki itirazlar doksan beşinci 
maddede yazılı heyet tarafından tetkik edilir. Heyet bu baptaki 
kararını esbabı mucibeli bir mazbata ile Adl iye Veki l ine bildirir . 

Ü Ç Ü N C Ü BAP 

Tayin, terfi, tahvil, mezuniyet ve tekaüt 

Birinci fasıl 

Muavinlerle hâkim ve müddeiumumilerin tayin, terfi 
ve tahvilleri 

Madde 56 — 66 ncı madde hükmünden maada halde hâ
kim ve müddeiumumilerle muavinlerin bu kanun hükümleri da
iresinde tayin ve terfileri A d l i y e Veki l in in teklifi üzerine millî 
irade ile icra olunur. 

Muavinlerle hâkim ve müddeiumumilerin tayin, terfi 
ve tahvilleri 
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Madde 57 — Bu kanunda gösterilen istisnalar dışında bir 
sınıfın muhtelif dereceleri arasında yapılacak terfilerde 1452 
sayılı kanunda yazılı ik i senelik müddet esas tutulur. 

Madde 58-— Münhal hâkimliklere altmışıncı maddede yazılı 
nisbet dairesinde ve terfi defterindeki sıraya göre önce gelen 
önce tayin olunur. 

Bu nisbet esası mahfuz kalmak üzere sonraki defterlere 
girenler evvelki defterlere girmiş olanlardan evvel intihap 
edilemezler. 

Müddeiumumilere ait terfi defterlerinde sıra, rüchan sebebi 
teşkil etmez. 

Madde 59 — Hâkim, teklif olunan hizmeti reddetmiş ol 
madıkça terfi defterinde yazılı sıralar değiştirilemez. Terfi sıra
sında teklif olunan hizmeti reddedenler defterin sonuna kalır. 

Deftere geçtiğinden itibaren üç sene içinde terfi teklifini 
bu suretle reddetmesinden dolayı terfi etmiyenler deftere geç
tikten sonraki müddete ait ahvali nazara alınarak yeniden 
ayırma meclisi tetkıkatına tâbi tutulurlar. 

İki defa deftere geçmiş olanlar o defter sırasına göre teklif 
olunan hizmeti kabul etmedikleri takdirde bir daha terfi 
edemezler. 

Madde 60 — Mümtaz' terfia lâyik defterine geçmiş olanlar 
sınıf ve derece terfilerinde diğer terfi defterlerinde bulunanlara, 
ve tercihan terfia. lâyik defterine geçmiş olanlar terfia lâyik 
defterinde bulunanlara mutlak surette tercih olunurlar. 

28 inci madde hükmü mahfuzdur. 
Madde 61 — Mümtaz terfia lâyik görülenler her sınıfta 

bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derecenin iki de
rece üstünde bir vazifeye tayin edilebilirler. 

Madde 62 — Her hâkim ve müddeiumumi, ayırma mecli-
since ehil olduğu gösterilen meslekte terfi eder. A n c a k terfi 
sırasında bunlardan mümtaz olarak veya tercihan terfia lâyik 
görülenleri, A d l i y e V e k i l i ayırma meclisinin mütaleasite bağ-
lanmaksızın istihkak kazandıkları sınıf içinde hâkimlikten müd
deiumumiliğe ve müddeiumumilikten hâkimliğe tayin edebilir. 

Madde 63 — A d l i y e V e k i l i , hizmet icaplarına göre müd-
deiumumilerden lüzum gördüklerini veya istiyenlerden tensip 
edeceğini hâkimlik sınıfları içinde derecelerine muadil bir vazi
feye nakledebilir. 

Madde 64 — Temyiz azalığı açıldığında, kırk dokuzuncu 
maddede gösterilen deftere ismi gçmiş olanlardan bir zat A d l i y e 
V e k i l i tarafından intihap- ve millî iradeye arzolunur. 

Madde 65 — Başmüddeiumumî ile temyiz ikinci reisleri, 
temyiz azaları arasından, A d l i y e Veki l ince intihap ve millî ira
deye arzolunur. 

Madde 66 — Temyiz bir inci reisi , başmüddeiumumî ile 
temyiz ikinci reisleri arasından İcra Veki l ler i Heyetince intihap 
ve millî iradeye arzolunur. 

Madde 67 — Şahsa veya aileye taallûk eden sıhhî veya 
muhik sebeplere binaen tahvillerini istiyenlerin mazeretleri 
tahakkuk ederse tahvilleri icra olunur. 

i k i n c i f a s ı l 

Mezuniyet ve tekaüt 

Madde 68 — Adlî tatilden istifade etmiyen hâkimlerle 
müddeiumumî ve muavinlere münasip zamanda bir ay senelik 
mezuniyet veril ir . 

Mecburi sebeplere ve makbul mazeretlere binaen izin 
istiyenler hakkında memurin kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Madde 69 — Hakimler ve müddeiumumilerle muavinler 
hakkında da 1683 sayılı askeri ve mülkî tekaüt kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 

Ü ç ü n c ü f a s ı l 

Hususî hükümler 

Madde 70 — Mesleklerinde yirmi sene bilf i i l hizmet eden 
avukatlardan ilmî kudret ve ahlâkî metanetleri ile tanınmış olanlar
la on beş sene hukuk fakültelerinde hukuk ilimlerini tedris etmiş 
olan profesörler ik inci sınıf dahilinde bir vazifeye veya Temyiz 
mahkemesi azalığına ve avukatlıkta en az on sene hizmet et
miş olanlardan yukarıda yazılı vasıfları haiz bulunanlar onuncu 
ve bunlardan İngilizce, A l m a n c a , Fransızca ve İtalyanca lisan
larından birini bilenler dokuzuncu derecede hâkimlik veya 
müddeiumumiliğe tayin olunabilirler. 

Tayin, ayırma meclisinin mütaleası alındıktan sonra yapılır. 
Madde 71 — Hâkimlik ve müddeiumumilikten veya hâkim

lik sınıfından sayılan vekâlet hizmetlerinden avukatlık veya 
profesörlük mesleğine geçtikten sonra yeniden hâkimlik veya 
müddeiumumilik sınıflarına yahut vekâlet hizmetlerine geçenlerin 
o mesleklerde geçirdikleri müddetin yarısı hâkimlik ve müddei-
umumilikte geçirmiş oldukları müddete zammolunur. 

A d l i y e mesleğinde bulunupta mebus intihap edilenlerin 
mebuslukta geçirdikleri -müddet kıdemlerine zammolunur. 

Madde 72 — Hâkim ve müddeiumumilerle muavinleri doğ-
rudan doğruya A d l i y e V e k i l i tarafından A d l i y e Vekâletinde 
idari bir vazifeye tayin olunabilirler. Bu takdirde vekâlet hiz
metinde bulundukları müddetçe haklarında idarî meslekte bulu-
nan memurlara müteallik umumî hükümler tatbik olunur. 

Madde 73 — Üçüncü sınıf hâkimlik ve müddeiumumilik
lerin en az yedinci derecesinde bir sene hizmet etmiş olanlar 
adliye müfettişliklerine intihap ve tayin olunabilirler. 

Madde 74 — Hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerinden 
A d l i y e Vekâleti müsteşarlığına, teftiş heyeti reisliğine, umum 
müdürlüklere, müfettişliklere ve muavinliklere ve muavinlik 
sınıfından temyiz mahkemesi mümeyyizliklerile hukuk ve ceza 
işleri ve teftiş heyeti mümeyyizliklerine alınanların bu memuri
yetlerde geçirecekleri müddetler hâkimlik ve müddeiumumilik 
mesleklerinde geçmiş sayılır. 

Müsteşarla teftiş heyeti reisinden maadası bulundukları 
sınıftan yukarı sınıflara terfi için 39, 40 ve 49 uncu maddeler 
mucibince ayırma meclisi tetkikına tâbi tutulurlar. 

Ayırma meclisi tetkikına tâbi tutulacaklardan umum müdür
lerle müfettişlerden başka vekâlet hizmetinde bulunanların hâ
kimlik veya müddeiumumilikte beş sene filî hizmetleri geçmiş 
olmadıkça birinci sınıfa ayrılmaları caiz değildir. 

Bu maddede yazılı' vekâlet hizmetlerinde bulunanların hâ
kimlik ve müddeiumumiliklere gerek isteklerile ve gerek görü
len lüzum üzerine tayinleri halinde evvelki hizmetlerinde iktisap 
ettikleri haklar nazara alınır. 

Madde 75 — Hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerinden 
kendiliklerinden ayrılmış olanlar ayırma meclisinin kararile 
tekrar mesleğe kabul edilebilirler. 

Bu karara karşı ayırma meclisi umumî heyetine itiraz olu
nabilir. 

Madde 76 — Her sınıf ve derecede kıdem o dereceye 
tayin hakkındaki millî irade tarihinden hesap olunur. 

A y n i irade ile tayin olunanlardan en evvel işe başlıyanlar 
sonrakinden kıdemli sayılırlar. A y n i günde vazifeye başlıyan-
lardan hâkimlik mesleğinde eski olanlar daha kıdemli sayılırlar. 

Madde 77 — A s k e r l i k ve hastalık kıdemin devamına mâni 
olmaz. Tekaüt müddeti için konulan hükümler müstesnadır. 

Madde 78 — Namzetlik ve ihtisas imtihanlarına girmek 
için A n k a r a y a gelenlere, her kısım imtihanda yalnız bir defa 
vazifeten celbolunan memurlar hakkındaki hükümlere göre 
gelip gitme yo l masrafı verilir, 
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D Ö R D Ü N C Ü B A P 

Hâkimlik teminatı 

Madde 79 — Üçüncü sınıf hâkimliğin 7 nci derecesine 
geçmiş olanlar hâkimlik teminatını kazanırlar. 

Hâkimlik teminatı kazananlar bu kanunda konulmuş olan 
hükümler dışında: 

A - Bir mahkemenin ilgası veya kadrosunun tenkisi sebep
lerine müstenit olsa bile maaşlarından mahrum edilemez. 

B - Muvafakatleri olmaksızın terfi suretile dahi olsa mevki 
ve memuriyetleri değiştirilemez. 

C - Vekâlet emrine alınamaz. 
D - 1683 sayılı kanunun hükümleri dışında tekaüde sevk-

olunamaz. 
Madde 80 — Hâkimlik teminatını kazanmış* olanlardan bir 

mahkemenin ilgası veya kadrosunun tenkisi sebebile vazifesiz 
kalanlara i lga veya tenkis zamanında mevcut bulunan yahut 
ilk açılacak olan maaş ve derecesine müsavi hâkimlik teklif 
olunur. 

Hâkim birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. 
Üçüncü teklifi kabul etmiyenlerin maaşı kesilir . Sıhhî se

bepten dolayi ik i sene vazife kabul edemiyecek halde bulunan
lar hakkında tekaüde müteallik hükümler tatbik olunur. 

İlga veya tenkis yüzünden vazifesiz kalan muavinlerle 
üçüncü ve ikinci sınıf müddeiumumiler ve »7 nci dereceye geç
memiş olan hâkimler hakkında memurin kanununa göre * mua
mele yapılır. 

Beşinci dereceye geçmiş olan hakimlerden kırkıncı maddede 
beyan olunan terfi defterlerinin B ve C bentlerinde bulunanlar 
teftişe tâbi olmazlar, 

Madde 81 — Bir dairede birleşmeleri kanunen caiz olmı-
yanlardan sonradan tayin olunanı, ve yeniden tahaddüs etmiş 
sebep dolayısile birleşmiyecek olanlardan kıdemsizi rizası o l 
madan dahi başka yere kaldırılır. 

Bulundukları yerde kendi kusurlarından mütevellit olmıyan 
her hangi bir sebeple hâkimliğin istilzam eylediği şeref veya 
bitaraflık dairesinde vazife göremiyeceği tahkikat ile anlaşılan 
hâkimler, inzibat meclisi kararile rizalarına bakılmaksızın başka 
yere naklolunurlar. 

Madde 82 — Hâkim muavinlerile 7 nci dereceye geçmemiş 
olan hâkimler -şeref ve haysiyeti ve itimat ve emniyeti muhil 
sebeplerden dolayı inzibat meclisinin mütaleası alınarak ve 
üçüncü ve ikinci sınıf müddeiumumilerle muavinleri lüzum gö
rüldüğü takdirde vekâlet emrine alınabilirler ve haklarında 
memurin kanunu hükümlerine göre muamele olunur. 

B E Ş İ N C İ B A P 

İnzibatî hükümler 

B i r i n c i f a s ı l 

Nezaret hakk ı 

Madde 83 .— A d l i y e V e k i l i bütün hâkimler üzerinde neza
ret hakkını haizdir. 

A d l i y e V e k i l i her hangi bir hâkimi kendisine isnat olunan 
fiiller hakkında cevap vermek üzere nezdine çağırabilir. Hâkim, 
tayin olunan müddet içinde gelmeğe mecburdur. 

Madde 84 — 
A - Temyiz Mahkemesi bütün mahkemeler üzerinde; 
B - Temyiz Mahkemesi birinci reisi, Temyiz Mahkemesini 

teşkil eden bütün hâkimler üzerinde; 

C - Temyiz Mahkemesinin her dairesi reisi , ve Ağır ceza 
mahkemesi reisleri muhakeme ve müzakerenin selâmet ve inti-
zamile alâkadar olan hallerde o daireleri teşkil eden hâkimler 
üzerinde; 

Nezaret hakkını haizdirler. 
Madde 85 — Bütün müddeiumumilik teşkilâtı A d l i y e V e k i 

l inin idaresi altındadır. 
Başmüddeiumumî, dairesi muavinleri üzerinde ve Cumhu

riyet müddeiumumileri kendi muavinlerile, kaza daireleri için
deki müddeiumumiler üzerinde nezaret ve murakabe hakkını 
haizdirler. 

t k i n c i f a s ı l 

İnzibat cezaları ve mercileri 

Madde 86 — Bir inci sınıf hâkimlerle başmüddeiumumiden 
başka hâkimler ve müddeiumumiler ve muavinler hakkında 
tatbik olunacak inzibat cezaları şunlardır: 

A - ihtar, 
B - Maaş kesmek, 
C - Tevbih , 
D * - Derece indirmek, 
E - Meslekten çıkarmak. 
Madde 87 — İhtar, vazifede dikkate davettir. 
Doğrudan doğruya veya nezaret hakkını haiz olanların 

göstereceği lüzum üzerine A d l i y e V e k i l i tarafından verilir . 
İhtar olunan kimse meselenin vekillikçe bir daha tetkikini 

istiyebilir. İhtar sicille geçmez. 
Madde 88 — Maaş kesmek, mazeretsiz vazifeye gelmiyen-

lerin aylıklarından her gün için bir günlüğünün kesilmesidir. 
Fasılasız bir ay " veya fasılalı da olsa bir senede ik i ay 

kabule şayan'mazereti olmaksızın vazifeye gelmiyenler meslek
ten affolunurlar. 

Yukarıki fıkrada yazılı müddetten aşağı vazifeye gelmiyen
ler hakkında meslekten çıkarılmaktan başka derece gözetilmek
sizin diğer inzibatî cezalar tatbik olunabilir. 

Muayyen çalışma zamanında gelmemek de vazifeye devam-
sızlık sayılır. 

Maaş kesmek cezası doğrudan doğruya ve hizmetten af 
cezası inzibat y e d i s i kararile ' A d l i y e V e k i l i tarafından tatbik 
olunur. 

Madde 89 — Tevbih, muayyen bir fiil ve hareketten dolayı 
hâkimin muahazesidir. Tevbih sicille geçer. 

Madde 90 — Derece indirmek, hâkimin bulunduğu dere
cenin bir derece aşağısına indirilmesidir. 

B u ceza bir derecede üç, bir sınıfta dört defa tevbih ceza
sına uğrayanlar hakkında tatbik olunur. 

Madde 91 — Meslekten çıkarmak, bir daha mesleke 

alınmamak üzere vazifeye nihayet verilmesidir.Medde 92 — Alelıtlak ağır hapis, üç ay veya daha yukarı 
hapis cezalarından birile kat i mahkûmiyet meslekten çıkarıl
mağı müstelzimdir. 

B u halde meselkten çıkarma muamelsi doğrudan doğruya 
vekillikçe yapılır. 

Üç aydan aşağı hapis cezasile mahkûmiyet halinde kat ' i -
leşen hükmü havi ilâm inzibat meclisine tevdi olunur. 

Mahkûmiyeti mucip olan suç, ahval ve şerait itibarile 
hâkimin vakar ve haysiyetini bozan ve hâkimliğe olan umumî 
hürmet ve itimadı gideren mahiyette görülürse ceza miktarı ne 
olursa olsun mahkûm hâkimin meslekten çıkarılmasına karar 
veril ir . 

Yukarıki fıkralarda yazılı hapis müddetlerinin tavininde esas 
hükmolunan cezadır. 
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Cezanın tecili halinde yapılan fiilin mahiyetine göre mes
lekten çıkarmak cezasının tatbiki lâzımgelip gelmiyeceğine 
inzibat meclisi karar verir. 

Madde 93 — İhtardan ve maaş kesmeden maada inzibat 
cezaları 94 üncü maddede gösterilen inzibat meclisince verilir. 
Ceza görecek kimsenin müdafaası alınmadan ceza verilemez. 

İnzibat meclisinin kararlan Adliye Vekilliği tarafından 
tebliğ olunur. 

Madde 94 — İnzibat meclisi iki senede bir, Adliye Veki
lince Temyiz ikinci reislerinden intihap olunacak beş zat ile 
Teftiş Heyeti Reisi ve Ceza işleri Umum Müdüründen teşekkül 
eder. 

Meclise, temyiz reislerinden en kıdemlisi reislik eder. 
Bunlardan başka lüzumu halinde heyeti tamamlamak üzere 
temyiz hâkimlerinden iki ihtiyat aza intihap olunur. 

İnzibat meclisi beş kişinin toplanmasile karar verebilir. 
İttifak hâsıl olmıyan işler meclisin bütün azasile müzakere 
olunur ve ekseriyetle karara bağlanır. 

Müddetini dulduran azanın yeniden intihabı caizdir. 
Madde 95 — İnzibat meclisinin kararlarına, alâkadar hâki

me tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz olunabilir. Bu 
takdirde Temyiz- Mahkemesi Birinci Reisile Başmüddeiumumî 
ve ikinci reislerin hepsi birden toplanarak itirazın varit olup 
olmadığına ekseriyetle karar verir. 

Meslekten çıkarılmağı istilzam eden içlerin itirazen tetki
kinde müddeiumumilik vazifesi Başmüddeiumumî tarafından 
yapılır. Muteriz isterse müdafaasını bizzat hazır bulunarak veya 
vekil göndererek yapar. 

Adliye Vekili inzibat meclisi kararını umumî heyete tetkik 
ettirebilir. 

Meslekten çıkarma kararına itiraz, kararın infazını dur
durmaz. 

Üçüncü fasıl 

Haysiyet divanı 

Madde 96 — Temyiz ikinci reislerile temyiz azalarının 
hâkimlik vakar ve şerefine ve şahsî haysiyetlerine dokunan 
veya vazife icaplarına uymıyan ihtiyarî fiil ve hareketlerinden 
dolayı temyiz birinci reisinin reisliği altında başmüddeiumumî 
ile daire reislerinden ve her daire namına kur'a ile seçilecek 
birer azadan kurulacak haysiyet divanı tarafından haklarında 
aşağıdaki muameleler tatbik olunur: 

A - Tavsiye, 
B - İstifaya davet. 
Madde 97 — İstifaya davete karar verilen zat mezun 

sayılır ve kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde istifa 
etmediği veya tekaüdünü istemediği takdirde vekillikçe istifa 
etmiş addolunur. 

Madde 98 — 96 nci maddede yazılı fiil ve hareketlerin 
vukuunda Adliye Vekili 83 üncü maddedeki nezaret hakkını 
kullanarak veya temyiz birinci reisinin doğrudan doğruya 
yahut daire reisinin vereceği takrire mütaleasını da ilâve 
suretile vukubulacak iş'arına bakarak işi haysiyet divanına 
sevkeder. 

Bu takdirde divan reisi tarafından yazılacak bir tezkere ile 
hareketinden şikâyet olunan hâkimden keyfiyet sorulup müda
faası alınır. Hâkim, isterse, müdafaasını bizzat hazır bulunarak 
veya vekil göndererek yapar. 

Haysiyet divanının kararları heyetin üçte ikisinin bir reyde 
birleşmesile verilir. Aleyhine itiraz olunamaz. 

Dördüncü fasıl 

müşterek hükümler 

Madde 99 — Bir şahsın şikâyeti üzerine açılan inzibatî 
takibat şikâyetten vaz geçılse dahi durdurulamaz. 

Sureti mahsusada tahkik memuru gönderilmesini icap et
tirmiş olan bir şikâyetin mevzuu haksız olduğu sabit olan hal-

| lerde tahkiki için Devletçe yapılan masraflar hakkında Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun dört yüz on birinci madde
sinin ikinci fıkrası tatbik olunur. 

İnzibatî muameleyi istilzam edecek mahiyette olan ihbar 
veya şikâyetin sui niyetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu 
anlaşılan hallerde Adliye Vekilinin iznile takibat icra ve mah
kemece yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunmakla beraber Türk 
Ceza Kanununun 285 inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı 
ceza da hükmolunur. 

Bu gibi hallerde takibat icrası şikâyet olunan hâkim veya 
müddeiumuminin mensup olduğu mahkemeye en yakın ağır 
ceza mahkemesi merkezindeki C. müddeiumumisine ve muha
kemesi o ağır ceza mahkemesine aittir. 

Madde 100 — İnzibatî cezalara karar verecek heyete dahil 
olanların reddi istenebilir. Buna reddi istenilen azadan başka 
diğerlerinin iştirakile karar verilir. 

Madde 101 — İnzibat meclisi veya haysiyet divanı reis ve 
azalan, kendisine inzibatî muamele tatbikini müstelzim bir fiil 
isnat olunan kimsenin leh ve aleyhindeki delilleri serbestçe 
takdir ederler. 

Bu heyetler inzibatî muamele ve cezaların tatbikında, hâ
kimlik şeref ve itibarını kuvvetle muhafaza etmek vazifesinden 
ve mevcut delillerin vicdanlarında husule getirdiği samimî ka
naatten ilham alırlar. 

ALTINCI B A P 
Tahkik, takip 

ı Birinci fasıl 

Vazife ile alâkalı suçlar 
Madde 102 — Hâkim muavinlerile üçüncü ve ikinci sınıf 

hâkimlerin vazifeden doğan veya vazife sırasında işlenen suç
larından ve sıfat ve vazifeleri icaplarına uymıyan hal ve hare
ketlerinden dolayı haklarında tahkikat icrası, Adliye Vekilliğince 
memur edilecek yüksek dereceli hâkime veya Adliye Müfetti
şine ve birinci sınıf hâkimlerin vazifeden doğan veya vazife 
sırasında işlenen suçlarından dolayı haklarında tahkikat icrası 
Adliye Vekili tarafından tensip olunacak temyiz reislerinden 
birine aittir. 

Madde 103 — Müddeiumumilerle muavinlerinin vazifeden 
doğan veya vazife sırasında işlenen suçlarile sıfat ve vazifeleri 
icaplarına uymıyan hal ve hareketlerinden dolayı haklarında 
tahkikat icrası mafevk müddeiumumilere veya memur edilecek 
müfettişe aittir. Başmüddeiumuminin vazifeden doğan veya va-
zife sırasında işlenen suçlarından dolayı hakkında tahkikat 
icrası, Adliye Vekili tarafından tensip olunan temyiz reislerin
den birine aittir. 

Madde 104 — Üçüncü ve ikinci sınıflara mensup hâkim
lerle müddeiumumiler haklarında birlikte tahkikat yapılması 
icap eden hallerde tahkikat, Vekillikçe tensip olunacak müfet
tiş tarafından yapılır. 

Madde 105 — Yukariki maddelerde yazılı tahkikatın 
yapılması Adliye Vekilinin iznine bağlıdır. Ancak birinci sınıfa 
mensup hâkimlerle başmüddeiumumiden maadası hakkında 
müfettişlerin teftiş veya tahkik sırasında öğrenecekleri haller 
müstesnadır. Bu takdirde keyfiyet hemen Adliye Vekilliğine 
bildirilir. 
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Madde 106 — Tahkikat evrakı vekâlet ceza işleri müdür- | 
lüğüne tevdi olunur. Tetkikat neticesinde yazılacak mütalea 
üzerine takibat yapılmasına veya inzibatî ceza tayinine lüzum 
olup olmadığı Vekillikçe takdir olunarak evrak kanunî merci-
lere tevdi olunur veya muameleden kaldırılır. 

Madde 107 — Üçüncü ve ikinci sınıf hâkimlerle muavinleri 
ve başmüddeiumumiden başka müddeiumumilerle muavinleri 
hakkında Vekillikçe takibat icrasına lüzum görüldüğü takdirde 
evrak, hâkim veya müddeiumumilerle muavinlerin kazası dai
resinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine yakın bulunan ağır 
ceza mahkemelerinden birinin müddeiumumiliğine gönderilir. 

Müddeiumumi beş gün içinde iddianamesini tanzim ederek 
evrakı, son tahkikatın açılmasına veya muhakemenin men'ine 
karar verilmek üzere ağır ceza mahkemesi reisine verir. 

İddianamenin bir sureti ceza muhakemeleri usulü kanunu 
dairesinde, hakkında takibat yapılan kimseye tebliğ olunur. 
B u tebliğ üzerine alâkalı, kanunda yazılı müddet içinde bazı 
delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir talepte j 
bulunursa nazara alınır ve icap ederse tahkikat reis tarafından 
derinleştirilir. 

Madde 108 — Haklarında son tahkikatın açılmasına karar 
verilenlerden ikinci sınıflara mensup olanlarla ağır ceza mah-
kemeleri heyetlerine dahil bulunan hâkim ve müddeiumumi
lerin son tahkikatları Temyiz Mahkemesinin vazifeli ceza 
dairesinde görülür. 

Muavinlerle üçüncü sınıflara mensup hâkim ve müddei
umumilerin ağır ceza heyetlerine mensup olanlarından maadası
nın son tahkikatları kaza dairesi içinde bulundukları ağır ceza 
mahkemesinde yapılır. 

Madde 109 — 107 nci maddede yazılı mercilerin tevkif 
veya tahliyeye, yahut son tahkikatın açılmasına mahal olmadı
ğına dair olan kararlarına karşı müddeiumumi veya maznun 
tarafından umumî hükümler dairesinde itiraz olunabilir. 

Bu itiraz hâkimin kazası dairesinde bulunduğu ağır ceza 
mahkemesinden başka itiraz edilen kararı veren mahkemeye 
en yakın ağır ceza mahkemelerinden birinde tetkik olunur. 

İ k i n c i f a s ı l 

Şahsî suçlar 

Madde 110 — Muavinlerle üçüncü ve ikinci sınıflara mensup 
hâkim ve müddeiumumilerin şahsî suçları hakkında umumî 
hükümler dairesinde yapılacak takibat ve tahkikat maznun ağır 
ceza mahkemesi hâkimlerinden ise en yakın ağır ceza mahke
mesi müddeiumumisi ile sorgu hâkimine,değilse kazası daire
sinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi müddeiumumisi ile sorgu 
hâkimine ve son tahkikatı o ağır ceza mahkemesine aittir. 

Temyiz hâkimleri ile Başmüddeiumuminin yukarıdaki fıkra
da yazılı suçlarından dolayı ilk tahkikatın yapılması Temyiz 
birinci reisinin tensip edeceği Temyiz reislerinden birine ve 
son tahkikatı Temyiz ceza umumî heyetine aittir. Umumî heye
tin kararı k a f i d i r . 

Başmüddeiumumî hakkındaki i lk ve son tahkiklerde müd
deiumumilik vazifesi A d l i y e vekilince tensip olunacak Temyiz 
reislerinden biri tarafından yapılır. 

Ü ç ü n c ü f a s ı l 

Müşterek hükümler 

Madde 111 — Ağır cezayı müstelzim meşhut suçların 
hazırlık ve i k tahkikatı umumî hükümlere tâbidir. 

Madde 112 — Y e d i n c i dereceden yukarı derece veya 
sjnıfta bulunan hâkimlerin vazifelerinde devamı adliye kuvveti

nin nüfuz ve itibarına yahut tahkikatın selâmetine halci vereceği 
anlaşılırsa sınıfına göre inzibat meclisi veya haysiyet divanı 
kararile eli işten çektirilir. 

Muavinlerle üçüncü ve ikinci sınıf müddeiumumiler ve 
yedinci derece altında bulunan hâkimler hakkında bu m u a m e l e 
A d l i y e V e k i l i tarafından tatbik olunur. 

Madde 113 — E l i işten çektirildiler e maaşlarının yansı 
veril ir . Bunlardan beraet edenler memuriyetlerine iade veya 
muadil bir vazifeye tayin olunmakla beıaber kesilmiş olan 
maaşlarını da alırlar. 

Haklarında memuriyete mâni olmıyacak kazaî veya inzibatî 
bir ceza verilmiş olanlar vazifelerine iade veya muadil diğer 
bir vazifeye tayin olunurlar. 

Şu kadar k i kesilmiş olan y a n maaşlarını alamazlar. 
Madde 114 — Tahkikat sırasında tevkifine lüzum görülen 

muavinlerle hâkim, müddeiumumiler son tahkikatın açılmasına 
karar vermeğe salahiyetli merci tarafından tevkif olunabilir. 

Madde 115 — A d l i y e müfettişlerin tahkikata memur hâkim 
ve müddeiumumiler tahkikat sırasında lüzum gördükleri kimse
lerin ifadelerini yeminle alırlar. A r a m a yapaılar, sübut delille
rini ve bütün daire ve müesseselerden icap eden malûmatı 
toplarlar. 

Bu maddede yazılı salahiyetlere ait hususları alâkalı şahıs
larla daire ve müesseseler ifaya mecburdurlar. 

Madde 116 — Muavinlerle hâkim ve müddeiumumilerin 
takibatı müstelzim suçlarında iştiraki olanlar ayni tahkikat 
mercilerine tâbidir. 

Madde 117 — Bu kanun mucibince muhakeme altına alın
ması icap edenlerin tahkikat mercii erini tayinde esas, muhake
me altına alındıkları zamandaki sıfatlarıdır. 

Bu esasa göre tahkikatı yapacak meıci suçun işlendiği 
yerin kazası dahilinde bulunduğu nıercidir. Takip yapılmadan 
evvel hâkimlik veya müddeiumumilik vazifesinden ayrılanların 
ayrılma zamanındaki sıfatları mercii tayine esas tutulur. 

Veki l ler , asılların tâbi olduğu hükümlere tâbidir. 
Madde 118 — Muavinlerle hâkim ve müddeiumumilere ait 

davalar müstacel işlerden sayılır. Kanunî zaruretlerden doğan 
mâniler olmadıkça üç aydan fazla devam edemez. Müddeiumu
miler, nezdinde bulundukları mahkemelerde derdest bulunan 
bu kabil davaları ve bunların tahkikat safhalarını ve varsa 
gecikme sebeplerini her üç ayda bir A d l i y e Vekilliğine bildirme
ğe mecburdurlar. 

Madde 119 — Cezaî takibat, inzibatî muamelenin tatbik 
ve icrasına mâni teşkil etmez. 

Hüküm kat'ileştikten sonra işin dosyası görülüp iade edil
mek üzere A d l i y e Vekilliğine gönderilir. V e k i l ik icap ederse 
evrakı inzibat meclisine veya haysiyet divanına tevdi eder. 

Y E D İ N C İ B A P 

A d l i y e memurlarının intihap ve inzibat muameleleri 

Madde 120 — Temyizden başka bütün mahkemelere ve 
Adl iyeye bağlı dairelere mensup başkâtip, kâtip ve memurlar, 
dairesi âmirinin inhasile ağır ceza merkezlerinde müteşekkil 
adliye encümenlerince intihap ve memuriyetleri merkezde A d 
liye V e k i l i ve vilâyetlerde veki l namına valiler tarafından tasdik 
olunur. 

Tasdik işinde valilerle A d l i y e encümenleri arasında çıkacak 
ihtilâf, A d l i y e Vekilliğince halledilir. 

A d l i y e encümenleri en yüksek derecel i , hâkimin reisliği 
altında, mahallî müddeiumumisiie vekâletçe seçilecek mahallî 
hâkimlerden teşekkül eder. Bu heyeti teşkil eden reis ve aza
nın adedi beşi geçemez. 
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Madde 121 — Temyiz mahkemesi başmümeyyiz, mümey
yiz ve kâtipleri ile sair memurları, daireleri âmiri tarafından 
verilecek müzekkere üzerine birinci reis tarafından tayin ve 
vekâlete arzolunur. 

Madde 122 — İnzibatî cezalar şunlardır: 
1 - Tevbih; 
2 - Dörtte üçü geçmemek üzere aylıktan kesme; 
3 - Derece tenzili veya tahvil; 
4 - Azil. 
Bunlardan tevbih veya aylıktan kesme cezalarına memur 

veya kâtibin mensup olduğu daire âmiri karar verir. 
Bu veçhile tevbih veya aylıktan kesme cezası alanlar on 

beş gün içinde bu cezayi veren âmire müracaat ve esbabı 
mucibe göstererek cezaya itiraz edebilirler. İtiraz âmir tarafın
dan reddolunursa ceza kat'ileşır ve sicille geçer. 

Derece tenzili ve tahvil ile azil cezaları Adliye encümenleri 
tarafından tatbik olunur. Bu kısım inzibatî kararlar aleyhine 
alâkalı veya memurun âmiri tarafından on beş gün içinde itiraz 
olunabilir. Bu halde keyfiyet Adliye Vekilliği merkez inzibat 
heyetince tetkik olunur. Bu heyetçe verilen kararlardan dolayı 
artık hiç bir mercie müracaat olunamaz 

Bu maddede yazılı cezaların tayininde memurin kanununun 
yirmi altıncı maddesinde sayılan fiil ve sebeplerle bağlı olmak 
şart olmadığı gibi derece gözetilmeksizin bu cezalardan her 
hangi biri tatbik olunabilir. 

Madde 123 — Temyiz Mahkemesi başmümeyyiz, mümeyyiz 
ve kâtip ve memurları hakkındaki inzibatî cezalar birinci reisin 
reisliği altında başmüddeiumumî ve kıdem sırasile diğer üç ikinci 
reisten teşekkül eden inzibat heyetince tatbik olunur. 

Bu heyetin kararları kafi olup aleyhine hiç bir mercie 
müracaat olunamaz. 

Madde 124 — Hâkim namzetleri hakkındaki inzibat hüküm
lerinin tatbiki Adliye Vekilliğine aittir. 

Madde 125 — Bu bapta yazılı memurların vazifelerinden 
doğan suçlardan dolayı yapılacak takibat bulundukları mahal 
müddeiumumiliklerince ve usulî hükümler dairesinde icra olunur. 

Madde 126 — Görülecek lüzum üzerine Adliye Vekilliği 
ve Adliye müfettişleri tarafından, kâtip sınıfında bulunanlarla 
hapishane müdür ve memurları ve mübaşirler işlerinden çıkarı
labilir. Bu salâhiyeti mahallî Adliye encümenleri de haizdir. 

İşlerinden çıkarılanların yerlerine diğerleri tayin olunur. Me
muriyetlerinden çıkarılanlar tahkikat ve muhakeme neticesinde 
haklarında muamele tayinine mahal görülmediği, men'i muhake
me veya beraet kararı aldıkları takdirde eski memuriyetlerine 
muadil memuriyetlere tayin olunurlar. 

Madde 127 — Müfettiş ve muhakkikler teftiş ve tahkikatın 
selâmeti için lüzum gördükleri takdirde bu bapta yazılı memur
lara, teftiş ve tahkik neticesine kadar işten el çeki irebilirler. 

Madde 128 — Bu bapta yazılı hükümlerden gayri hallerde 
Memurin Kanunu hükümleri caridir. 

Muvakkat madde 
1 — 766 numaralı kanuna göre hâkim sınıfına dahil olanlarla 

diğer adlî vazifelerde bulunanlardan sicilleri veya ehliyetsizlik
leri itibarile vazifelerinde bırakılmaları caiz olmadığı Temyiz 
Mahkemesi reis ve azalarından Adliye Vekilince intihap edile
cek dört zat ile vekâlet Müsteşarı ve Hukuk, Ceza ve Zat İşleri 
Müdürleri ve Teftiş Heyeti Reisinden teşekkül edecek bir heyetin 
kararile anlaşılanlar hakkında bu kanunun mer'iyete gireceği 
tarihe kadar aşağıdaki hükümler tatbilk olunur: 

A - Sicilleri itibarile vazifelerinde bekaları caiz olmıyanların 
hizmetlerine nihayet verilir ve haklarında 1683 sayılı kanunun 
13 üncü maddesi hükümleri tatbik olunur. 

B - Ehliyetsizlikleri hasebile kendilerinden istifade edılemi-
yenler vazifesinden affedilir. Bu suretle vazifeden affedilenlerin 
hizmet müddetleri on beş sene veya daha fazla olursa bu müd

det nisbetinde tekaüt maaşına müstahik olurlar. Tekaüt müd
detini doldurmıyanlar taleplerile hâkimlik ve müddeiumumilik 
meslekleri haricinde diğer adlî vazifelere tayin edilebilirler. 

Bu madde hükmüne tevfikan verilecek kararlar üçte iki ek
seriyetle verilir. Bu kararlar aleyhine itiraz ve temyiz yollarına 
gidilemez. 

II — Meslek mektebinden mezun olupta bu kanunun me
r'iyete girdiği tarihte 1452 sayılı kanunun on birinci ve daha 
altındaki derecelerden maaş alan müstantikler sorgu hâkim ve
kili itibar olunur ve almakta bulundukları aylıkları alırlar. 

Bunlar bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren üç sene 
içinde birinci babın ikinci faslında yazılı hükümler dairesinde 
imtihan verdikleri takdirde 11 inci derecedeki sorguhâkimlikleri-
rine tayin olunurlar ve bu kanunda gösterilen usul ve şatlara 
göre yalnız sorgu hâkimliğinde terfi edebilirler. 

İmtihanda kazanamıyanlar veya makbul mazeretlerine bina
en giremiyenler hakkında 10' uncu madde hükmü tatbik olunur. 

III — Adliye Vekilliği bu kanunun namzetlik müddet ve 
imtihanına dair hükümlerinin yerine getirilmesini kadro vaziye
tinin icaplarına göre geri bırakabilir. Şu kadarki bu geri bırak
ma iki seneyi geçemez. 

IV — Adliye Vekilliği bu kanunun 26 ncı maddesinde 
yazılı ihtisas imtihanına ait hükümlerin yerine getirilmesini kad
ro vaziyetinin icaplarına göre üç sene geri bırakabilir. 

V — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte 766 sayılı Hâ
kimler Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı derecelerde bu
lunanlardan o dereceye tahsis olunan maaşı alanlar bu kanun
da o maaşın muadili olan derecelerde sayılırlar. 

VI — Bu kanunun mer'iyete konulduğu tarihte 766 sayılı 
Hâkimler Kanununa göre hâkimlik ve müddeiumumiliklerle 
müfettişliklerde ve vekâlet hizmetlerinde bulunanlardan her 
birinin terfi lâvhasındaki derecesile maaşını gösterir bir defter 
tanzim ve ayırma meclisine tevdi olunur. 

Ayırma meclisi altı ay içinde bunlardan her birinin derece
sini 40 ıncı madde hükmüne göre tayin ve tesbit eder. 

Şu kadarki ayni maaşta bulunanlardan tefrik encümenle
rince terfi lâvhalarına önce geçirilmiş olanlar kadronun müsa
adesi nisbetinde ve sicilleri itibarile terciha şayan oldukları tak
dirde sonradan o dereceye geçirilmiş olanlardan önce terfi 
ettirilirler. 

VII — Hukuk fakültesi veya mektebinden mezun olmıyanlar-
dan hâkimlik veya müddeiumumiliklerle Adliye Vekâleti hizmet
lerinde bulunmuş olupta her ne suretle olursa olsun bu vazife
lerden ayrılmış bulunanlar bir daha bu meslek ve memuriyet
lere tayin edilemezler. 

VIII — Bu kanunun mer'iyeti tarihinde inzibatî takibat al
tında bulunanlar hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

IX — Bu kanunun 126 ncı maddesinde yazılı hükümler Adliye 
Vekilliği merkez teşkilâtı kanunu tanzim olununcıya kadar 
vekillik kâtip ve memurları hakkında da tatbik olunur. 

Son maddeler 

Madde 129 — 20 mart 1926 tarih ve 766 sayılı Hâkimler 
Kanunu ile bütün zeyil ve tadilleri ve diğer kanunların bu ka
nuna uymıyan hükümleri mülgadır. 

Madde 130 — Bu kanun 1 kânunuevvel 1934 tarihinden itiba
ren mer'idir. 

Şu kadar ki, kanunun 120 den 128 inciye kadar olan ye
dinci babındakı maddelerile muvakkat maddenin I. VI, VII, ve 
IX uncu bentleri ahkâmı kanunun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 131 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

9/7/1934 

M m ak kat madde 
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Hâkimler kanununun 17 nci maddesinde 
yazılı (1) numaralı cetvel 

Hâkimlerin sınıfları, dereceleri ve maaşları 

Sınıfı Derecesi Memuriyeti Maaşı 

Muavinlik 11 
t 

10 

Üçüncü sı 
nıf hâkim-
lik. 

İkinci sınıf 
hâkimlik. 

Birinci sınıf 
hâkimlik. 

5 
4 

3 
2 
1 

Hâkim muavinliği, icra memurluğu, sor
gu hâkimliği, aza muavinliği. 

Sorgu hâkimliği sulh hâkim'iği, icra me
murluğu, icra muavin hâkimliği, hâkimlik. 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra me
murluğu, icra muavin hâkimliği, icra hâ
kimliği, mahkeme azalığı, hâkimlik. 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra mu
avin hâkimliği, icra hâkimliği, mahkeme 
azalığı, hâkimlik. 
Sorgu hâkimlığj sulh hâkimliği, icra mu-
vin hâkimliği, icra hâkimliği, hâkimlik, 
mahkeme reisliği, temyiz mahkemesi 
raportörlüğü, 
İcra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reis
liği temyiz mahkemesi raportörlüğü. 

İcra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği. 
Hekiml ik , mahkeme reisliği 

Temyiz mahkemesi azalığı. 
Temyiz mahkemesi ikinci reisliği. 
Temyiz mahkemesi birinci reisliği. 

Hâkimler kanununun 18 inci maddesinde 
yazılı (II) numaralı cetvel 

Müddeiumumilerin sınıfları, dereceleri ve maaşları 

Sınıfı Derecesi Memuriyeti 

Muavinlik 

Üçüncü s ı 
nıf müdde-
iumumilik 

İkinci sınıf 
m ü d d e i u -
mumilik 
Birinci sınıf 

müddeiu
mumilik 

11 Cumhuriyet müddeiumumiliği muavinliği. 

10 Cumhuriyet müddeiumumiliği muavinliği, 
Cumhuriyet müddeiumumiliği. 

9 Cumhuriyet müddeiumumiliği muavinliği, 
Cumhuriyet müddeiumumiliği, başmüdde-
iumumilik muavinliği. 

8 Cumhuriyet müddeiumumiliği muavinliği, 
Cumhuriyet müddeiumumiliği, başmüdde-
iumumilik muavinliği. 

7 Cumhuriyet müddeiumumiliği başmuavin-
liği, Cumhuriyet müddeiumumiliği, baş-
müddeiumumilik muavinliği, 

6 Cumhuriyet müddeiumumiliği, başmüd-
deiumumilik muavinliği. 

5 Cumhuriyet müddeiumumiliği, başmüd-
deiumumilik baş muavinliği. 

4 Cumhuriyet müddeiumumiliği. 

2 Başmüddeiumumilik. 

30 

35 

40 

45 

55 

70 

80 
90 

100 
125 
150 

Maaşı 

30 

35 

40 

45 

55 

70 

80 
90 

125 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 

Kanun No: 2559 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — Pol i s ; asayişi, amme, şahıs, tasarruf emniyetini 
ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını mu
hafaza ve ammenin istirahatini temin eder. 

Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, ali l ve 
acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine 
verdiği vazifeleri yapar. 

Madde 2 — Pol i s in umumî emniyete müteallik inzibatî 
vazifeleri ik i kısımdır: 

A ) Kanunlara ve nizamnamelere ve Hükümet emirlerine 
ve amme nizamına uygun olmıyan hareketlerin işlenmesinden 
evvel bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak. 

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında C e z a Muhakemeleri 
Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı vazifeleri yapmak 
polisin göreceği vazifelerde salahiyetli âmirden verilecek emir
lerde Memurin Kanununun 40 ıncı maddesi hükmü cari değildir. 

Madde 3 — Belediye zabıtası işleri Hükümetçe lüzum gö
rülen yerlerde polise gördürülür. 

Madde 4 — Polis hiç bir suretle vazifesinden başka bir 
işte kullanılamaz. 

Madde 5 — Polis aşağıda gösterilen kimselerin parmak 
izlerini ve fotoğrafilerini almağa salahiyetlidir: 

A ) Polis veya jandarma tarafından Cumhuriyet müddei
umumiliğine tahkikat evrakile birlikte veya doğrudan doğruya 
gönderilip mezkûr makamca yapılan tahkikat neticesinde Türk 
C e z a kanununa göre ağır hapis cezasını istilzam eden suçlarla 
ammenin itimadı aleyhine işlenmiş suçların maznun ve mah
kûmlarının; 

B) Yabancı memleketlerden Türkiyeye kaçanların memle
ket içinde bir yerden başka bir yere naklolunanların, memleket 
dışına çıkarılanların; 

C) Hüviyetlerini isbat edemiyenlerin; 
D) Fuhuşla veya fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarla mü

cadele nizamname ve talimanameleri hükümlerine göre kendi
lerine (umumî ev sahibi), (birleşme yeri sahibi) ve (umumî ka
dın) adı verilenlerin ve itiyat sebebile veya menfaat kastile 
kendilerini başkalarının zevkine terkedenlerin, fuhşa vasıtalığı 
itiyat edenlerin, beyaz kadın ticaretile meşgul olanların ve 
umumî kadın patronlarının; 

E) Cumhuriyet müddeiumumilikleri ve adlî ve askeri mahke
melerce bir meselenin tetkik ve tahkiki için parmak izlerinin, 
fonografilerinin alınmasına lüzum gösterilen kimselerin. 

Madde 6 — Hariçten gelen filimlerin gösterilmesi ve da
hilde yapılacak filimlerin çekilmesi polisin iznine bağlıdır. Pol is 
f.limlerin ve sanaryoların tetkik ve muayene işini alâkalı ma
kamlarla birlikte ve nizamnamesine göre yapar. 

Madde 7 — Otel , gazino, kahve, içki yerleri , bar, tiyatro, 
sinama, hamam ve plâj gibi umuma mahsus istirahat ve eğ
lence yerlerinin açılması önce polisin tahkiki üzerine o yerin 
en büyük mülkiye âmirinin vereceği izne bağlıdır. 

İzin alınmadan açılan bu gibi yerler polis tarafından ka
patılır. 

Madde 8 — Aşağıda yazılı: 
A ) Kumar oynanan umumî veya umuma açık yerleri ; 
B) Uyuşturucu maddeler kullanılan yerleri ; 
C) Mevcut hükümlere aykırı hareketleri görülen umumî 

evler, birleşme yerleri ve tek başına fuhuş yapanların evlerini; 
D) Ahlâka ve umumî terbiyeye uygun olmıyan veya Dev

letin emniyet ve siyasetine mazarratı dokunacak oyun oyna
tılan veya temsil verilen yerleri ; 

Pol is , kat'î deliller elde ettiği takdirde o yerin en büyük 
mülkiye âmirinin emrile, kapatabilir. 

Kapatmayı mucip sebepler suç teşkil ettiği takdirde tah
kikat evrakı derhal A d l i y e y e verilir . Mahkemeden aksine bir 
karar verilinciye kadar bu kapatma devam eder. 

Kapatmayı icap ettirecek sebep mahkemeye verilecek hal
lerden değilse, kapatma en çok üç ay devam edebilir. 
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Madde 9 — Polis: 
A ) Askere, zabitlere ve zabıta memurlarına mahsus silâh- j 

ları, harp tüfeklerini ve namlusu 15 santimetreden uzun olan ; 
tabancaları; 

B ) izinsiz taşınan her model çap ve büyüklükte silâh ve 
tabancalarla dinamit, bomba ve bunlara benzer yakıcı, öldürücü 
maddeleri ve zehirli gazlerle bunlara ait alet ve malzemeyi ve 
barut ve sair ateş alıcı eczayi ve yasak olan silâhlara ait 
fişekleri; 

C ) Üstünde bulundurduğu saldırma, kama, bıçak ve sustalı 
çakıları, amerikan yumruklarını, usturpa, matrakları, şişli bas
tonları ve buna benzer yaralayıcı aletleri; 

D ) Ammenin emniyeti için tehlikeli bir vasıta olarak kul-
lanılması muhtemel her türlü eşyayı; 

E ) Serseri ve sabıkalılarda bulunan ve suç işlemiğe yara- \ 
yan her türlü vasıtaları (Zabıta şüphe üzerine bu kabil eşhasın | 
üzerini arayabilir); f 

F ) Ahlâk ve umumî terbiyeye uygun olmıyan şarkı veya 
sözleri yahut amme emniyetini bozucu hitabeleri muhtevi bulu
nan gramofon plâklarını ve izinsiz gösterilen veya elde edilen 
filimleri ve bu kabil sair basma yazı ve resimleri; alır. Bunlar
dan suç mevzuu olanları evrakile Adliyeye ve diğerlerini ait ' 
olduğu makamlara verir. \ 

Madde 10 — Taşınması memnu olan kama, hançer, ve 
saldırmanın yapılması ve satılması da yasaktır. 

Eski eserlerden olupta kıymetli olanların, satışı bu hüküm-
den müstesnadır. 

Madde 11 — A r ve hayaya ve içtimaî nizam ve ahlâka 
uygun olmıyan harekette bulunanlarla bu yolda söz ve türkü 
söyliyen ve çalgı çalanları, kadın ve genç erkeklere söz atan- ! 
ları, sarkıntılık edenleri ve genç kimseleri her türlü ahlâksızlığa '' 
teşvik eyliyenleri polis meneder. Suçlular hakkında tanzim 
olunacak evrak yirmi dört saat içinde Adliyeye verilir. j 

Madde 12 — Kız ve kadınların gazino, bar, kafeşantan ve 
bunlara benzer içki? kullanılan yerlerle banyo, hamam ve plâj-
larda çalışabilmeleri o yerin en büyük mülkiye âmirinin iznine j 
bağlıdır. \ 

Yirmi bir yaşından küçük yaştaki kadın ve erkekler hiç 
bir suretle bu yerlerde çalıştırılamazlar. 

Bar, kafeşantan ve meyhanelere, yanlarında veli ve vasileri 
olsa bile, on sekiz yaşından aşağı küçüklerin girmesini polis 
meneder. 

Madde 13 — Polis halkın rahatını bozacak ve rezalet 
sayılacak surette Sarhoş olanlara sarhoşluk halinde başkalarına 
tecavüz edenleri ve mutlak surette ammenin istirahatini bozan
ları yakalar ve haklarında tanzim edeceği evrakile yirmi dört 
saat içinde Adliyeye verir. 

Madde 14 — Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde 
ve gerek dışında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa 
olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü 
yapanlar polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemiyenler hakkında 
Ceza Kanununun 546 ncı maddesine göre takibat yapılır. 

Zabıtadan izin alınarak yapılacak düğün ve müsamere ve 
balolar bu kayitten müstesnadır. 

Madde 15 — Polis; yaptığı tahkikat esnasında ifadelerine 
müracaat lâzımgelen kimseleri çağırır ve kendilerinden lüzumu 
olan şeyleri sorar. 

Madde 16 — Polis, aşağıda yazılı hallerde silâh kullanma-
ğa salahiyetlidir: 

A) Nefsini müdafaa etmek; 
B) Başkasının ırz ve canına vukubulan ve başka suretle 

men'i mümkün olmıyan bir taarruzu savmak için; 

C) Ağır cezayı müstelzim bir suçtan maznun olarak yaka
lanıp nezaret altında bulunan veya her hangi bir suçtan mah
kûm ve mevkuf olupta tutulması veya nakil ve şevki polise 
emir ve tevdi olunan şahısların kaçmaları veya bu maksada 
polise taarruzları halinde yapılacak ihtarlara itaat edilmemiş ve 
kaçmağa ve taarruza mâni olmak için başka çare bulunmamışsa; 

D) Muhafazasına memur olduğu mevki veya elindeki silâ
ha yahut kendisine verilmiş veya teslim edilmiş olan karakol-
hane ile şahıslara karşı vukubulacak taarruzu başka suretle defa 
imkân olmamışsa; 

E ) Ağır cezayı müstelzim ve meşhut cürüm halinde bulu
nan suçlarda suçlunun saklı olduğu yerin arandığı sırada 
o yerden şüpheli bir şahıs çıkarak kaçtığı ve dur emrine 
kulak asmadığı görülerek başka suretle ele geçirilmesine imkân 
hulunmamışsa; 

F) Ağır hapsi müstelzim bir suçtan dolayı maznun veya 
mahkûm olupta zabıtaca aranmakta olan bir şahsın yakalan-
masına teşebbüs edildiği sırada kaçar ve dur emrine de kulak 
asmıyarak başka türlü ele geçirilmesi kabil olmazsa; 

G) Vazife esnasında polise tecavüze veya karşı koymağa 
elverişli aletlerin ve silâhlann teslimi emredıldiği halde emrin 
derhal yerine getirılmiyerek karşı gelinmesi veya teslim edil-
miş silâh ve aletlerin zorla tekrar alınmasına kalkışılmışsa; 

H) Polisin vazifesini yapmasına yalnız veya toplu olarak 
filî mukavemette bulunulmuş veya taarruzla mümanaat edil
mişse; 

1 - Devlet nüfuz ve icraatına silâhlı olarak karşı gelinmişse; 

Madde 17 — Polisin: 
A) Kanun ve usul dairesinde verdiği emre itaatsizlik ve 

ittihaz eylediği tedbirlere riayetsizlik edenler; 
B ) Vazife yaparken polise mukavemette bulunan veya va

zifesinden alıkoymak maksadile polise zorla karşı koyan ve 
yakalanmadıkları takdirde' hareketlerinde devam etmeleri mel
huz bulunan şahıslar; 

Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak evrakla 
beraber yirmi dör t saat içinde Adliyeye verilirler. 

Madde 18 — Fevkalâde hallerde ve Devletin emniyet ve 
selâmetini ve içtimaî nizamı tehdit ve ihlâl kabiliyetini haiz 
vaziyetlerde bu hal ve vaziyetleri ihdas edeceklerinde veya de-
vamına müessir olacaklarına şüphe edilenleri, sebep ortadan 
kalkmaya kadar, polis nezaret altına, alabilir ve umumî ve 
hususî nakil vasıtalarına vaziyet edebilir. 

Bu hal ve vaziyetin ve devamının takdiri en büyük mül-
kiye-âmirine aittir. 

Madde 19 — Polis; sokak, meydan ve umuma mahsus 
yerlerde intizamı temin ve seyrüsefer talimatnamesindeki vasıf
lara uygun olmıyan nakil vasıtalarını işlemekten ve bu vasıta-
ları sarhoş olarak veya seyrüseferin intizam ve selâmetini bo
zacak surette idare edenleri çalışmaktan meneder. 

Madde 20 — Polis, aşığda yazılı hallerde evlere girebilir: 
A) İstimdat veya yangın, su baskını ve boğulma gibi bü

yük tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi halinde; 
B) Ağır cezayi müstelzim bir suçun işlenmesine veya ya-

pılmakta devam olunmasına mâni olmak için. 
Madde 21 — Bir neşir vasıtası için abone yazmak veya 

bunlar için yazı, resim, ilân gibi bir madde kabul etmek mak-
sadile Matbuat Kanununa göre alınmış vesikası olmaksızın 
idare evlerinin dışında dolaşanlar veya dolaştırılanlar şantajdan 
veya böyle bir hareketle dolandırıcılıktan maznun olarak taki-
bat altında bulunanlar; polisçe bu yolda çalışmaktan menedilir. 
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Madde 22 — Bu kanunda yazılı vazife ve salâhiyetlerin 
yapılması ve kullanılması için en büyük mülkiye âmirlerinin 
vereceği emirleri, Dahiliye Vekili resen verebilir. 

Madde 23 — Umumî ve hususî kanunlarla Polise verilen 
ve bu kanunda yazılı bulunmıyan vazife ve salâhiyetlerin hü
kümleri bakidir. 

Madde 24 — Mahsus zabıta teşkilâtı olan işlerde bu teş-
kilâta' mensup memur bulunmadığı yerlerde polis, bunlara ait 
inzibatî muameleleri yapmağa salahiyetlidir. 

Madde 25 — Polis teşkilâtı olmıyan yerlerde vilâyet ve 
kaza jandarma kumandanları bu kanunda yazılı vazifeleri ya
parlar ve salâhiyetleri kullanırlar. 

Madde 26 — Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir ni
zamname yapılacaktır. 

Madde 27 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 28 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 
9/7/1934 

İ L Â N L A R 

tç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebî şirketlerinden (Namloze Venotshap Sten-
kolen Maçhapey W . Hendrik van der zee - Namlooze Vennot-
schap Stenkolen Maatschappy W . Henderik van der zee) ano
nim şirketi bu kerre müracaatla şirketin Türkiye Umumî Vekil
lerinden Mr. Abram G . Roitman ile "Şarl de Racivonoviç-
Charles de Rodziwonowicz Efendilere evvelce verilmiş olan 
umumî vekâletnamelerin müddetsiz olarak temdit edildiğini ve 
bunlar da haiz oldukları salâhiyetlere binaen Piyero de Andiria 
ve Refael Tondera - Raphael Tondera Efendileri vekil tayin 
ettiklerini ve bunlardan Müsyö Piyero de Andria'nın münferiden 
ve müştemian ve Refael Tondera Efendinin de şirketin diğer 
imzaya mezun vekillerinden birisiie müştereken imzaya mezun 
bulunduklarını ve ayrıca da şirketin müşaviri Hakkı Şevki 
beyin de Türkiye dahiline şamil olmak ve münferiden imzaya 
selâhiyettar olmak üzere umumî vekil, tayin ettiklerini ve bun
ların cümlesinin yukarıda gösterilen şekiller dahilinde şirket 
namına yapacakları işlerden doğacak davalarda bütün mahke
melerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bu
lunmağa salâhiyettar olduklarını bildirmişler ve lâzımgelen ve
sikaları vermişlerdir. 

Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân 
olunur. 526 

§ 

30 İkinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan Ecnebi Şirketlerinden (Namloze Venotshap Sten
kolen Maçhapey W . Hendrik Van Der Zee - Namloze 
Vennootscahp Steenkolen Maatschappy W Hendrik Van Der 

Zee) Anonim Şirketi bu kerre müracaatla şirketin Türkiye 
Umumî Vekilleri bulunan Şarl de Racivonoviç - Charles de 
Rodzıwonowıcz ve Abram G . Roitman Efendilere evvelce 
verilmiş olan vekâletnamelerin müddetsiz olarak temdit 
edildiğini ve bunlarda haiz oldukları salâhiyetlere binaen şirketin 
izmir talî acenteliğine ikişer ik işer . imza koymağa selâhi
yettar olmak ve şirket namına yapacakları işlerden doğa
cak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçün
cü şahıs sıfatlarile hazır buiünmajc üzere Edvar Hanım Alyoti 
Eduard H . Aliott i /Rişar Rocio - Richard Reggio Efendilerle 
Matmazel Rene Topuz - Renes Tupuz'u tayin eylediğini bildir
miş ve lâzımgelen vesikaları vermiştir. Diğer taraftan mezkûr 
şirketin.müşaviri Hakkı Şevki Bey de Türkiye dahiline şalmil 
olmak ve münferiden imza koymağa ve şirket namına yapacağı 
işlerden doğacak dayalarda bütün mahkemelerde dava eden, 
edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazırbulunmağa selâhittar ol
mak üzere şirketin umumî Vekilliğine tayin edilmiştir. Keyfiyet 
kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. 

Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Çalışma ücretinden mütevellit 35 liranın ahverilmesini 
isteyen müddei Golavasmdarf Demir oğlu Kerim ile müddei-
aleyh ayni köyden Kürt Mehmet arasında gıyaben Ceyhan 
Sulh Hukuk Mahkemesinde devam eden muhakemede mevzu-
bahs 35 lira hakkında müddeaaleyhe yemin verilmesine mah
kemece karar verilmiş olduğundan mumaihyh Mehmedın yemini 
eda için 19 temmuz 1934 perşembe günü saat 8 de Ceyhan 
Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilân olunur. 
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ABONE ŞARTLARI İLAN ŞARTLARI 

Abone seneliktir. Abone bedeli 
Ankara için:'750 kuruş 
Vilayetler » : 900 » 
Ecnebi memleketler için • 1500 kuruş 

oo - -

- o — 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » • » W » 
ücret alınır. 

B M M DI o bir içtima senesİDe ait zabıt cerideleri bir 

»enelilc addolunur Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 

«bone Icaydolundugu surette gazete bedeli ild misline iblâj- olunur 
• 

oo 

Yevmi nüsha 100 paradır. 

Başvekalet Matbaam 
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İÇİNDEKİLER 

  

Sayfa 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

 

Kararnameler  

 
- Dahiliye Vekaletinden, Feke Kaymakamı Hüseyin Ferit Beyin Vekâlet  

Emrine Alınması Hakkında Kararname                                                                                 1 (3213)   
 
-    Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden, Umum Sıtma Mücadele Reisi 
 Dr. Asım İsmail Beyin,Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğünü de Fahriyen  
İfa Etmesi Hakkında Kararname                                                                                            1 (3213) 
 
Tamim     
 
- 1452 Numaralı Teadül Kanunu İzahnamesinin 4 üncü Maddesinin ( D )  
Fıkrasının Son Bendinin Tadili Hakkında Tamim                                                                 1 (3213)                                     
  
İlanlar                         2 (3214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                              İÇİNDEKİLER 
                                                                                                                                                                                                                              
Sayfa   

   
Kanunlar 
 
2556    Hâkimler Kanunu               1  
 
 
İlanlar               12 




