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Vazife 
Davaların birleş
tirilmesi ve ayrıl-

ması 

Murtabıt suçlar 

Tahkikat sırasında 
davaların birleşti-

rilmesi ve ayrılması 

Birlikle görülen 
davalarda muha 

keme usulü 

As! erlerin işlediği 
suçlar 

Ceza muhakemeleri usulü 

KANUNU 

Birinci kitap 
Umumi hükümler 

BİRİNCİ F A S I L 

Vazife 

MADDE 1 — Mahkemelerin vazifelerini kanun gösterir. 
MADDE 2 — Murtabıt ceza davalarının her biri muhtelif mahke

melerin vazifesi dahilinde olsa bile bunlar birleştirilerek yüksek vazifeli 
mahkemeye verilebilir. 

B u mahkeme birleştirilmiş olan ceza davalarının ayrılmasına da 
karar verebilir. 

MADDE 3 — Bir kimse bir kaç suçla maznun olur veya bir suçta 
her ne sıfatla olursa olsun bir kaç maznun bulunursa irtibat var sayılır. 

MADDE 4 — Tahkikata başlandıktan sonra dahi murtabıt ceza 
davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına Cumhuriyet müddei umu
misinin veya maznunun talebiyle yahut resen karar verilebilir. Bu kararı 
vermek hakkı yüksek vazifeli mahkemeye aittir. 

MADDE 5 — Davaların birlikte görüldüğü müddetçe takip olunacak 
muhakeme usulü bu davaları birlikte gören yüksek vazifeli mahkemenin 
tâbi olduğu muhakeme usulüdür. 

MADDE 6 — Askerlerin, askerlik vazifelerine veya suçlarına taallûk 
etmeyen yahut askerler aleyhine işlerimi; olmayan suçlarını umumî 
mahkemeler görür. 
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Besen vazife kararı 

Salâhiyet 

Hususî salâhiyet 

Yabancı memlekette 
işlenen suçlarda 

salâhiyet 

Deniz ve hava 
nakil vasıtalarında 
veya bu vasıtalarla 
işlenen suçlarda 

salâhiyet 

Murtabıt suçlarda 
salâhiyet 

Askerlerin vazifelerinden hariç suçlarda asker olmıyanların da alâ
kalan varsa bu gibi suçların muhakemesi umumî mahkemelerde görülür. 

Asker olmayanların muhakemelerine her halde umumî mahkeme
lerde bakılır. 

M A D D E 7 — Davaya bakan mahkeme, muhakemenin her hal ve 
derecesinde davayı görmek vazifesi olup olmadığına resen karar verebilir. 

İKİNCİ F A S I L 

Salâhiyet 

M A D D E 8 — Davaya bakmak salâhiyeti; suçun işlendiği yer mah
kemesine aittir. 

Teşebbüste son icraî hareketin vuku bulduğu ve mütemadi ve müte
selsil suçlarda temadi ve teselsülün bittiği yer mahkemesi salahiyetlidir, 

Suç, dahilde intişar eden bir matbua mündericatından ileri gelmişse 
salâhiyet matbuanın neşir merkezi olan yer mahkemesine aittir. 

Takibi şikâyetname verilmesine bağlı olan hakaret ve sövme suçla
rında matbua tecavüze uğrayan kimsenin ikamet ettiği veya sakin ol
duğu yerde tevzi olünmuşsa oradaki mahkeme dahi salahiyetlidir. 

M A D D E 9 — Suçun işlendiği yer belli değilse maznunun yakalandığı 
yer ve yakalanmamışsa ikametgâhı mahkemesi salahiyetlidir . 

Maznun Türkiyede ikamet etmiyorsa salâhiyet, maznunun Türkiyede 
en son sakin olduğu yer mahkemesinindir . 

İşe bakacak mahkemenin bu suretle dahi tayini mümkün olmazsa 
muhakeme usulüne ait ilk muamelenin yapıldığı yer mahkemesi 
salahiyetlidir. 

M A D D E 10—Yabancı memlekette işlenen ve ceza kanununun 4.5.6 
7 ve 8 inci maddeleri hükmünce Türkiyede takibi lâzımgelen suçlarda 
dahi salâhiyet, bundan evvelki maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre 
tayin olunur. 

Bununla beraber Cumhuriyet müddei umumisinin veya maznunun 
talebi üzerine Temyiz mahkemesi suçun işlendiği yere daha yakın olan 
yer mahkemesine salâhiyet verebilir. 

B u gibi suçlarda maznun Türkiyede yakalanmamışsa veya Türkiyede 
ikamet eylediği veyahut en son sakin olduğu yer yoksa salahiyetli 
mahkeme, Adliye Vekilinin talebi ve Cumhuriyet baş müddei umumisinin 
müracaatı üzerine Temyiz mahkemesi tarafından tayin olunur. 

Yabancı memleketlerde bulunupta muafiyet imtiyazlarından istifade 
eden türk memurlarının şahsî suçlarından dolayı salahiyetli mahkeme; 
Ankara mahkemesidir. 

M A D D E 11 — Suç açık denizlerde veya yabancı liman ve kara 
sularında türk bayrağını taşıyan deniz ve hava nakil vasıtalarında veya 
böyle bir nakil vasıtasiyle işlenmişse suçun işlenmesinden sonra vasıta
nın Türkiyede ilk uğradığı veya kayitli bulunduğu yerin mahkemesi 
salahiyetlidir. 

M A D D E 12 — Yukarıki maddelere göre her biri muhtelif mahke
melerin salâhiyeti dahilinde bulunan murtabıt ceza davaları bunlardan 
birine bakmağa salahiyetli mahkemelerden her hangi birinde birleştirilerek 
görülebilir. 

Murtabıt ceza davalarına başka, başka mahkemeler tarafından bakıl
mağa başlanmış olursa Cumhuriyet müddei umumiliğinin, taleplerine 
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Salâhiyette icabı 
ihtilâf 

Dava nakli 

Salâhiyetsizlik iddi-
asının zamanı 

tik tahkikattaki sa
lâhiyetin şümulü 

Salâhiyetsizlik kara-
rının verilmesi 

Salâhiyette selbî 
ihtilâf 

Salahiyetli olmayan 
mahkemenin tah-

kikatı 

Gecikmesinde zarar 
umulan tahkikat 

uygun olmak şartile mahkemeler arasında hâsıl olacak uyuşma üze
rine bu davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde bir
leştirilebilir . 

Uyuşulmazsa Cumhuriyet müddei umumisi veya maznun tarafından 
talep olununca müşterek yüksek vazifeli mahkeme birleştirmeğe mahal 
olup olmadığına ve mahal varsa hangi mahkemede birleştirileceğine 
karar verir. 

Birleştirilmiş olan davaların ayrılması dahi bu suretle olur. 
M A D D E 13 — Salâhiyet hususunda bir kaç hâkim veya mahkeme 

arasında icabî ihtilâf çıkarsa müşterek yüksek vazifeli mahkeme sala
hiyetli hâkim ve mahkemenin hangisi olduğunu gösterir. 

MADDE 14 — Davaya bakmağa salahiyetli mahkeme hukukî veya 
filî sebepler dolayısile kaza vazifesini ifa edemiyecek halde bulunur 
yahut muhakemenin o mahkemede icrası ammenin emniyeti için 
tehlikeli olur veya şüpheyi dai bulunursa yüksek vazifeli mahkeme 
tahkikatın ve davanın başka yerde bulunan ayni derecedeki bir 
mahkemeye nakline karar verir. 

Ancak davanın nakli talebi, ammenin emniyetini muhafazaya 
müstenit ise Adliye Vekiline aittir. Şüpheyi dai hallerden dolayı ise 
alâkadarlar talep edebilirler. 

MADDE 15 — Maznunun salâhiyetsizlik iddiasını ilk tahkikatın 
bitmesinden evel bildirmesi şarttır. İlk tahkikat yapılmamışsa 
maznunun bu iddiayı muhakemenin başlangıcında son tahkikatın 
açılmasına dair olan kararın okunmasından evel beyan eylemesi 
lâzımdır. 

M A D D E 16 — İlk tahkikattaki salâhiyeti tayin eden karar, son 
tahkikat noktasından dahi salâhiyeti belli etmiş sayılır. 

M A D D E 17 — Maznunun talebi üzerine verilecek salâhiyetsizlik 
kararı ancak son tahkikatın açılmasına dair olan kararın okunmasından 
evel verilir. Bundan sonra Cumhuriyet müddei umumisi artık 
salâhiyetsizlik iddiasında bulunmayacağı gibi mahkeme dahi resen 
karar veremez. 

M A D D E 18 — Salahiyetli mahkeme dahil olduğu halde başka başka 
mahkemelerce salâhiyetsizlik kararı verilmiş olunupta bu kararlar 
aleyhine kanun yollarına müracaat imkânı kalmamışsa davaya bakması 
icap eden mahkemeyi müşterek yüksek vazifeli mahkeme tayin eder. 

M A D D E 19 — Salahiyetli olmayan mahkemece yapılan tahkikat 
işleri mücerret salâhiyetsizlikten dolayı hükümsüz sayılmaz. 

M A D D E 20 — Bir mahkeme salahiyetli olmasa bile gecikmesinde 
zarar umulan hallerde kendi kazası dairesinde yapılması lâzım gelen, 
tahkikat işlerini yapar. 

Hâkimin davaya 
bakamayacağı 

haller 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 
Hâkimin davaya bakmaması ve reddi 

MADDE 21 — Hâkim aşağıda yazılı hallerde hâkimlik vazifesini 
yapmaz : 

1 — Suçtan kendisi zarar görmüşse 
2 — Sonradan kalksa bile maznun Veya mağdur ile aralarında 

evlilik veya vesayet rabıtası bulunmuşsa 
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Karara iştirak ede
meyecek hâkimler 

Hâkimin ret sebep
leri ve kimlerin 

talep edebileceği 

Bitarafl ığını şüp
heye düş/irecek se
beplerden dolayı 
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Hâkimin ret talebi 
nasıl yapılır ve 
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Hâkimi ret tale
bine karar verecek 

mahkeme 

Bet talebi üzerine 
verilecek kararlar 

ve müracaat edilecek 
kanun yolları 

3 -•- Maznun veya mağdurun nesepten veya sebepten usul veya 
füruu veya bunlarla evlât edinme rabıtası veyahut maznun veya 
mağdur ile aralarında üçüncü dereceye kadar ( bu derece dahil) 
nesepten veya kendisile sıhriyyetten hâsıl olan evlilik kalmasa bile 
ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sebepten civar hısımlığı 
olursa 

4 — Ayni davada Cumhuriyet müddei umumiliği, adliye zabıta 
memurluğu vazifesini yahut mağdur veya maznunun müdafiliğini 
yapmış bulunursa 

5 — Ayni davada şahit veya ehli hibre sıfatıyla dinlenmişse . 
M A D D E 22 — Aleyhinde kanun yollarından birine müracaat 

edilmiş olan bir hükme iştirak eyleyen hâkim mafevk mahkemesince 
bu hükme dair verilecek karara iştirak edemez. 

Karar hâkimi ile ilk tahkikatı yapmış olan müstantık o davanın 
muhakemesinde bulunamaz. 

M A D D E 23 — Hâkimin vazifesini yapmaktan memnu olduğu 
hallerde reddi istenebileceği gibi bitaraflığını şüpheye düşürecek diğer 
sebeplerden dolayı da reddi talep olunabilir. 

Cumhuriyet müddei umumisi, maznun ve davacı hâkimi ret 
talebinde bulunabilir. 

Bunlardan her hangi biri tarafından talep olunursa hükme iştirak 
edecek hâkimlerin isimleri kendilerine bildirilir . 

M A D D E 24 — Bitaraflığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı 
bir hâkimin reddi asliye mahkemesinde son tahkikatın açılmasına dair 
olan karar ve Temyiz mahkemesinde duruşmalı işlerde raportör aza 
tarafından yazılmış olan rapor okununcaya ve duruşmasız işlerde 
heyetçe temyiz tetkikatı başlayıncaya kadar istenebilir. 

M A D D E 25 — Hâkimin reddi mensup olduğu mahkemeye 
verilecek istida ile yahut bu hususta bir zabıt varakası tanzim edilmek 
üzere mahkeme kâtibine yapılacak beyanla olur . 

Reddi talep eden taraf ret sebebini ispat ile mükelleftir. Yemin 
delil olmaz. 

Mahkeme reddi istenilen hâkimden ret sebebi hakkında izahat 
isteyebilir. Hâkim de ret sebebleri hakkındaki mülâhazalarını 
bildirir . 

MADDE 26 — Hâkimin reddi talebine, mensup olduğu mahkemece 
karar verilir. Ancak reddolunan hâkimin müzakereye iştirak edememe
sinden mahkeme teşekkül edemezse karar itası; reddolunan hâkim 
asliye mahkemesine mensupsa bu mahkemenin kazası dairesinde 
bulunduğu ağır ceza işlerini gören mahkemeye, ve reddolunan hâkim 
ağır ceza işlerim gören mahkemeye mensupsa en yakın ağır ceza 
mahkemesine aittir. 

Ret talebi müstantık veya karar hâkimi aleyhinde olursa mensup 
oldukları asliye mahkemesi ve sulh hâkimi ve hâkimi münferit aleyhine 
ise kazası dairesinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi karar verir. 

Reddolunan hâkim ret talebinin muhik olduğunu tasdik ederse ret 
hakkında bir karar verilmez. 

MADDE 27 — Reddin kabulüne dair olan kararlar kafidir. Reddin 
kabul edilmemesine dair olan karar aleyhine acele itiraz yoluna müra-
caat olunabilir. 
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Reddi istenilen hâ
kimin yapabileceği 

muameleler 
Hâkimi resen ret 

kararı 

Zabit kâtiplerini 
ret 

Hâkimi ret talebinin esassız olduğuna dair verilecek karar aleyhine 
ancak esas hüküm ile birlikte kanun yoluna müracaat olunabilir. 

M A D D E 28 — Redd i istenilen hâkim ret hakkında bir karar veri
linceye kadar yalnız tehiri caiz olmayan muameleleri yapar. 

M A D D E 29 — Bi r hâkim reddini mucip sebepleri bildirir, yahut 
bazı haller, bir hâkimin hâkimlik vazifesini ifadan memnuiyeti 
zannını tevlit ederse bu bapta bir talep olmasa bile Temyiz mahke
mesi resen karar verir. 

M A D D E 30 — B u fasılda yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da 
caridir. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Kararların nasıl 
verileceği 

Sebebi yazılmak 
lâzım plan kararlar 

Kararın tefhim ve 
tebliği 

Müddei umumiye 
verilmesi icap edip 
etmiyen kararlar 
ve tebligat ile ka
rarların ifa ve 

infazı 

Tebligat usulleri 

Şahit ve ehli hibre-
nin alâkadar la-

rafıudau daveti 

Nesir ve ilân su
ret ile tebliğ 

Kararlar, tefhim ve tebliğ 

M A D D E 31 — .Davaya duruşma esnasındaki kararlar, iki taraf 
dinlendikten ve duruşma haricindeki kararlar Cumhuriyet müddei umu
misinin yazılı veya şifahî mütaleası alındıktan sonra verilir. 

M A D D E 32 — Aleyhine kanun yollarına müracaat mümkün olan 
veya bir talebin reddine dair bulunan kararların sebebi yazılmak 
lâzımdır . 

M A D D E 33 — Alâkdar tarafın yüzüne karşı ittihaz edilen kararlar 
kendisine tefhim olunur ve isterse karana bir sureti de verilir. 

Diğer kararlar tebliğ olunur. 
Alâkadar olan taraf mevkuf ise tebliğ edilen varaka talebi halinde 

kendisine okunup anlatılır . 
M A D E E 34 — Tepliğ veya infaz edilecek kararlar Cumhuriyet 

müddei umumisine verilir ; muddei nmumi tebliğ veya infaz için icap 
eden tedbirleri alır. 

Mahkemelerin dahilî muamelelerine veya muhakeme celselerinin 
inzibatına dair kararlar hakkında bu hüküm cari değildir. 

Müstantık ve sulh hâkimi her nevi tepligatı ve karar ve ceza 
kararnamelerini doğrudan doğruya ifa ve infaz edebilir. 

M A D D E 35 — Hukuk muhakeme usullerinin tebligata dair olan 
hükümleri ceza işlerinin tebligatında dahi caridir. 

M A D D E 36 — Bi r ceza davasında alâkadar olup doğrudan doğruya 
şahit ve ehli hibre davetine salahiyetli olanlar, bu kimseleri mahkeme 
mübaşiri marifetile davet ettirirler. 

M A D D E 37 — Türkiyede bulunupta mahkemede bulunması için 
henüz celpname tebliğ edilmemiş ve fakat kanunda yazılı hükümlere 
göre kendilerine tebligat yabılması imkânsız bulunmuş olan maznunlar 
ile yabancı memlekette bulunupta kanunda yazılı hükümlere göre 
kendilerine tebligat yapılması kabil olmayan veya böyle bir tebliğden 
netice hâsıl olacağı umulmayan maznunlara tebliğ olunacak varakanın 
bir Türk veya yabancı gazetesinde derç ve neşri ve bu tarihten itibaren 
en aşağı iki haftanın geçmesi tebliğ hükmünde tutulacağı gibi tebliğ 
edilmesi lâzım varakanın en aşağı iki hafta müddetle mahkeme divan
hanesinde yapıştırılarak ilânı dahi tebliğ yerine geçer. 

Gazetenin intihabı tebliği yaptırmakla mükellef makama aittir. 
Maznuna mahkemede hazır bakınması için celpname tebliğ edilir ve 
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Müddei umumiy 
tebliğ 

Günle ayin edilen 
mehiller 

Hafta veya ayla 
tayin edilen mehiller 

Mehle riayet imkân-
sisliği 

Eski hale getirme 
istidasının veril

mesi 

Eski hale getirme 
istidasının mercii 
ve bu husustaki 

kararlar. 

Eski hale getirme 
istidasının karara 

tesiri 

Şahitlerin celbi 

bundan başka tebligatta bulunulması lâzım gelipte bunun Türkiyede 
ifası mümkün olmazsa kendisine yapılacak bu yeni tebligatın iki hafta 
müddetle mahkeme divanhanesine yapıştırmak suretiyle ilânı lâzımdır . 

B u takdirde tebligat yapılmış sayılır . 
Hüküm ve kararın tebliğinde yalnız hüküm fıkrasının lâvhaya 

yapıştırılarak ilân edilmesi yeter. 
MADDE 38 — Cumhuriyet müddei umumiliğine yapılacak tebliğ, 

tebliğ olunacak varaka asimin kendisine gösterilmesiyle olur. B u tebliğ 
bir merde başlangıç olacaksa Cumhuriyet müddei umumisi gösterildiği 
günü varakanın aslına işaret eder . 

BEŞİNCİ F A S I L 
Mehiller ve eski hale getirme 

MADDE 39 — Gün ile tayin edilen mehillerde mehlin cereyanını 
istilzam eden tebliğ veya vakıa günleri hesaba katılmaz. 

MADDE 40 — Mehil, hafta veya ay olarak tayin edilmişse cereyana 
başladığı gün, son haftada isim, ve son ayda sayı itibariyle tekabül 
eden günün tatil saatinde ve şayet ay sonunda başlayupta nihayet 
bulduğu ayda sayı itibariyle mukabil gün yoksa ayın son gününde biter. 

Son gün cumaya veya her hangi bir tatile tesadüf ederse mehil; 
tatilin ertesi günü biter . 

Kendisine mehil verilen kimsenin ikametgâhı muamele yapacağı 
mahalden uzaksa hukuk muhakeme usulleri kanununun 164 üncü mad
desi hükümleri tatbik olunur . 

MADDE 41 — Mücbir sebepler veya beklenilmeyen veya sakınılması 
kabil olmayan hâdiseler neticesi olarak, bir mehle riayet imkânsızlığı 
hâsıl olursa, mehlin bitmesinden hâsıl olacak neticeye karşı eski hale 
getirme talep olunabilir. Yapılan bir tebliğden kusuru olmaksızın 
haberdar olmamak keyfiyeti beklenilmeyen ve sakınılması mümkün 
olmayan hallerdendir. 

MADDE 42 — Eski hale getirme istidası mâniin kalkmasından bir 
hafta içinde verilmek lâzımdır. B u istida, mehle riayet halinde usule dair 
muameleler hangi mahkemede yapılacak idise o mahkemeye verilir . 

Müsted'i mehle riayet etmemesinin sebeplerini ve delillerini bildirir. 
Ve usule dair yapmadığı muameleyi istidayı verdiği arıda yapar . 

MADDE 43 — Mehli içinde usul muamelesi yapılmış olsaydı 
esasa hangi mahkeme hükmedecek idise eski hale getirme istidası 
hakkında dahi o mahkeme karar verir. 

Eski hale getirme talebinin kabulüne dair olan karar kafidir . Ancak 
reddine dair olan karar aleyhine acele itiraz yoluna müracaat olunabilir. 

MADDE 44 — Eski hale getirme istidası kararın icrasını tehir 
etmez . 

Ancak mahkeme, icranın tehirine karar verebilir . 

A L T I N C I F A S I L 
Şahitler 

MADDE 45 — Şahitler celpname ile davet olunur . 
Davete itaat etmeyenlerin kanunî akıbetleri dahi celpnamede gösterilir. 
Şahitler mevkuflu veya müstacel hususlarda müzekkere ile de celb 

olunabilir . 
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Celpname filî hizmette bulunan askerlere bulundukları yerlerdeki 
askerî makamlar vasıtasıyle tepliğ olunur. 

Davete itaat etmeyen MADDE 46 — Usulü dairesinde davet olunupta gelmeyen şahitler 
şahitler bu hareketlerinin sebebiyet verdiği masraflarla beraber yirmi liraya 

kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler . Para cezası tahsil 
olunamazsa usulüne göre hapse çevril ir. Bu takdirde şahit ihzar 
müzekkeresi ile zorla getirtilebilir . 

Şahit ihzar müzekkeresi verilmeyipte yeniden celpname ile davet 
edilir ve yine gelmezse evvelce hükmolunan cezadan başka ayni suretle 
yine bir ceza hükmolunabilir . Şahidin gelmemesini mazur gösterecek 
kâfi sebepler bulunursa ceza ve masraflar hükmüne mahal olmadıği 
gibi mahkûmiyetten sonra dahi mazeretinin kâfi sebeplere müstenit 
olduğu anlaşılırsa aleyhine alman bütün tedbirler kaldırılır . 

Yukardaki fıkralar hükümlerinin tatbikma istinabe olunan hâkim 
ve naipler ve ilk tahkikat esnasında müstantık ve sulh hâkimleri dahi 
salahiyetlidir . 

Filî hizmette bulunan askerler hakkındaki ihzar müzekkeresi 
askerî makamlar vasıtasiyle infaz olunur . 

Şahitlikten çekinme MADDE 47 — Aşağıdaki kimseler şahitlikten çekinebilirler-: 
halleri 1 — Maznunun nişanlısı 

2 — Evlilik bağı kalmasa bile karısı veya kocası 
3 — Maznunun nesepten veya sebepten usul ve füruu yahut 

üçüncü dereceye kadar ( bu derece dahil ) nesepten veya kendisiyle 
sıhriyet hâsıl olan evlilik bağı kalmasa bile ikinci dereceye kadar 
( bu derece dahil ) sebepten civar hısımları ve maznun ile aralarında 
evlâtlık bağı bulunanlar. 

Yukarda yazılı kimselere dinlenmezden evel şahitlikten çekinmek 
hakları olduğu bildirilir . Bu hakkı istimalden vaz geçenler dinlenirken 
dahi vaz geçmelerini geri alabilirler . 

Meslek icabı şahit- MADDE 48—Müdafi ler bu sıfatları ve hekimler ile ebeler san'atları 
likten çekinme hal- icabınca vâkıf oldukları sırlar hakkında şahitlikten çekinebilirler. Ancak 

sır sahibi muvafakat ederse şahitlikten çekinemezler . 
Devlet esrarı hak- MADDE 49 — Devlet memurları memuriyetten çekildikten sonra 
kında alâkadar- bile , saklamakla mükellef oldukları vakıalar hakkında sırrın ait olduğu 

ların şahitliği makam âmirinin izni olmaksızın şahit sıfatiyle dinlenemezler . 
Bu gibi hallerde İcra vekilleri azası kakkında Reisicumhur, ve 

Büyük Millet Meclisi azası hakkında Meclis tarafından izin verilir . 
Şahitlik , devletin selâmetine zarar vercek derecede olmadıkça bu 

izin verilir . 
Reisicumhur mahremiyeti kendisi takdir eder ve şahitlikten 

çekinebilir . 
Bu hüküm , reisliği zamanında hadis veya reisliği sebebiyle 

malûmu olan vakıalardan dolayı eski Reisicumhurlar hakkında dahi 
caridir . 

Şahidin kendi veya MADDE 50 — Bir şahi t , kendisine sorulan ve vereceği cevap ile 
taallûkatı aleyhine kendisini veya 47 inci maddenin 1 , 2 , 3 üncü fıkralarında gösterilen 

şahitlikten çekinmesi taallûkatından birini ceza takibine uğratabilecek suaallere cevap 
vermekten çekinebilir . 

Şahitlikten çekinme MADDE 51 — 4 7 , 4 8 , 50 inci maddelerde gösterilen hallerde 
sebebinin bildiril- yapılacak talep üzerine şahit şahitlikten çekilmesinin sebebini bildirir 

mesi ye bu hususta dajyeminile tasdik olunur. 
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MADDE 52 — Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir : 
1 — Dinlenme sırasında on beş yaşını bitirmemiş olanlar, veya 

akıl ve fehim kuvvetlerinin tekemmül edememesinden veya zayıf 
bulunmasından dolayı yeminin mahiyet ve ehemmiyeti hakkında kâfi 
bir fikir sahibi olmayanlar . 

2 — Ceza müddetleri içinde umumî hizmetlerden memnu bulunanlar. 
3 — Tahkikatın mevzuu olan vakıalara iştirakten veya yataklıktan 

maznun veya bu sıfatlardan birile mahkûm olurlar . 
MADDE 53 — 47 inci madde mucibince şahitlikten çekinme hakkı 

olduğu halde çekinmeyen şahidin şahitliğinin yemin ile teyidi lâzım 
gelup gelmeyeceğini hâkim takdir eder . Bununla beraber şahit yemin 
etmekten çekinebilir ve bu hakkı kendisine bildirilir . 

MADDE 54 — Her şahit ayrı , ve sonradan dinlenecek şahitler 
yanında bulunmaksızın dinlenir. 

Son tahkikatın açılmasına kadar, tehirinde mazarrat umulan veya 
hüviyetin tayinine taallûk eden hallerden başkasında şahitler birbirlerile 
ve maznun ile yüzleştirilemezler . 

MADDE 55 — Hâkim lüzum görürse yeminden evvel şahide , 
ifasına davet olunduğu vazifenin ehemmiyetini münasip bir lisanla 
anlatır . 

MADDE 56 — Şahitler ayrı ayrı ve şahitlikten evel yemin ederler. 
Bununla beraber icabında ve hele bir kimsenin şahit sıfatiyle dinlenmesi 
caiz olup olmadığına tereddüt edilirse yemin, şahitliğinden sonraya 
bırakılabilir . 

MADDE 57 — Şahide teklif edilecek yemin şehadetten evel : ( Bi r 
şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak bir 
tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanına üzerine dosdoğru 
söyleyeceğime yemin ederim') ve şehadetten sonra ; (Bir şey saklamak
sızın, bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak 
bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söylediğime yemin 
ederim ) şeklinde olur . Yemin verilirken herkes ayağa kalkar . 

MADDE 58— Sabit yemin şeklini yüksek sesle tekrar ederek veya 
okuyarak yemin eder . 

Okuyup yazmak bilmeyen dilsizler işaretlerinden anlayan bir kimse 
vasıtasıyle ve işaretle yemin ederler. Okuyup yazmak bilen dilsizler 
yemin şeklini yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler . 

MADDE 59 — Hazırlık tahkikatı sırasında şahitlere yemin verilemez. 
Meğerki mazarrat umula. Yahut Cumhuriyet müddei umumisinin iddia
namesinin tanzimine ve verilmesine esas olan bir vakıaya dair hakikate 
muvafık bir şehadet elde etmek için bu rasimenin icrasında zaruret 
buluna . 

Hazırlık tahkikatı sırasında yemin ettirilmiş ise sebebi zabıt 
varakasına yazılır . 

MADDE 60 — Yemin ile dinlenen şahidin ayni tahkikat sırasında 
tekrar dinlenmesi lâzım gelirse hâkim ona yeniden yemin vermeyüp 
evvelki yeminini hatırlatmak ve bu şahitliğinin doğruluğunu o yeminin 
ahtinda bulundurmakla iktifa edebilir . 

MADDE 61 — Şahide şehadetinden evel ad ı , sanı, yaşı , işi , dini 
ve ikametgâhı sorulur. İktiza ederse şehadetine ne dereceye kadar 
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itimat edilebileceği hakkında hâkimi tenvir edecek hallere müteallik 
ve hele maznun veya mağdur ile münasebetlerine dair sualler, sorulur . 

MADDE 62 — Şahit dinlenmezden evel hâkim kendisine davayı 
anlatır, maznun hazır ise onu da gösterir ve şahit, şahitlik edeceği 
vakıalara ait bildiği şeyleri söylemeğe davet olunur. Şahit şahitliğini 
ederken sözü kesilmez . 

Şahitlik ettiği hususu tenvir ve ikmal etmek ve malûmatının 
müstenit olduğu halleri lâyıkiyle takdir edebilmek için şahide sual 
sorulabilir. 

MADDE 63 — Kanunî bir sebep olmaksızın şahitlikten veya yemın 
etmekten çekinen şahit bundan mütevellit masraflara ve 46 ıncı madde 
mucibince para cezasına mahkûm olur. 

Para cezası infaz olunamazsa usulüne göre hapse çevrilir. Bundan 
başka şahitliğe veya yemine cebriçin dinleneceği dava hakkında 
hüküm verilinceye kadar ve her halde altı ayı geçmemek üzre şahit 
hapsolunabilir. 

Kabahat davalarında bu müddet altı haftayı geçemez. 
B u tedbirleri ittihaza istinabe olunan hâkim ve naipler ve ilk 

tahkikat sırasında müstantık ve sulh hâkimleri dahi salahiyetlidir. 
Bir davanın görüldüğü sırada bu tedbirler ittihaz ve tatbik olun

duktan sonra o dava veya ayni işe ait diğer bir davada tekrar edilmez. 
MADDE 64 — Hâkim veya Cumhuriyet müddei umumisi tarafından 

davet olunan her şahidin, tarifeye göre kaybettiği vakit ile mütenasip 
bir tazminat istihsaline hakkı vardir. B u tazminat Devlet haznesinden 
verilir. Şahit hazır olmak için seyahat etmeğe mecbur olmuş ise yol 
masrafiyle şahitliğe davet olunduğu mahaldeki ikamet masrafını alır. 

YEDİNCİ F A S I L 
Ehli hibre ve keşif 

MADDE 65 — Altıncı faslın aşağıda yazılı maddelere mugayir 
olmayan hükümleri ehli hibre hakkında dahi caridir. 

MADDE 66 — Ehli hibrenin intihabı ve adedinin tayini hâkime 
aittir. Muayyen hususlarda hakkında rey ve mütalealarım beyan ile 
tavzif edilmiş resmî ehli hibre mevcut ise hususî sebepler olmadıkça 
başkası tayin edilmez. 

MADDE 67 — Ehli hibre hâkimin reddini mucip olan sebeplerden 
dolayı reddolunabilir. 

Şahitlik ehli hibre olmağa mâni değildir. Ret hakkı Cumhuriyet 
müddei umumisi ve davacı ile maznunundur. Hâkim tarafından tayin 
olunan ehli hibıenin isimleri mâni sebepler olmadıkça ret hakkını haiz 
olanlara bildirilir. 

MADDE 68 — Muayyen hususlarda rey ve mütalea beyaniyle 
resmen tavzif edilmiş olanlar yahut tetkikatın icrası için bilinmesi 
muktazi fen veya san'atla iştigali meslek edinenler veya meslek edin
meğe resmen mezun olanlar ehli hibre tayin edildikleri takdirde 
kendilerine verilen vazifeyi yapmağa mecburdurlar. 

Evvelce adliyeye müracaatle ehli hibrelik vezaifini ifaya hazır 
olduklarını bildirmiş olanlarda bu vazifeyi kabule mecburdurlar. 

Ehl i hibreye müracaatin sebebi, delil olabilecek geçmiş vakıa ve 
halin tesbiti ise haklarında şahide müteallik hükümler tatbik olunur. 
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MADDE 69 — Şahitlikten çekinmeyi mucip olabilen sebepler ehli 
hilrelikten de çekilmeyi mucip olabilir. Ehl i hibre makbul diğer 
sebeplere binaen dahi mutalea beyanına mecbur tutulmayabilir. 

Ehli hibre sıfatıyla dinlenmeleri mensup oldukları dairece memu
riyetin menfaat ve icaplarına halel vereceği beyan edilen Devlet 
memurları ehli hibre olarak dinlenemez. 

MADDE 70 — Bey vermekle mükellef olduğu ve usulü dairesinde 
davet edildiği halde gelmiyen veya gelipte yeminden ve rey ve mutalea 
beyanından çekinen ehli hibre bu hareketinin sebebiyet verdiği 
masrafları ödemekle beraber yirmi liraya kadar hafif para cezasına 
mahkûm edilir. 

Para cezası tahsil olunamadığı takdirde usulüne tevfikan hapse 
çevrilir. 

Ehli hibre yine gelmez veya vazife ifasından çekinirse para cezası 
tekrar hükmolunur, 

MADDE 71 — Hâkim lüzum görürse ehli hibrenin yapacağı 
tetkikleri kendisi sevk ve idare eder, 

MADDE 72 — Ehli hibre mutaleasını söylemezden veya raporunu 
vermeden evel ( bitarafane ve tamamen ilim ve fenne muvafık olarak 
reyini beyan edeceğine vicdanı üzerine ) yemin eder. 

Ehli hibre, kendisinden talep edilen neviden mutalea beyan etmek 
için evvelce umumî surette yemin ettirilmişse yeniden yemin verilmeye
rek evvelki yeminin ahdinde beyanı rey eylediğini kayit ve işaret eder. 

MADDE 73 — Ehl i hibre lüzum gösterirse raporunu tanzim için 
şahitleri dinlemek ve maznunu sorguya çekmek suretüe muhtaç olduğu 
mütemmim malûmatın istihsali temin olunabilir. Ayni maksatla ehli 
hibrenin kısmen veya tamamen dosyayı tetkik etmesine ve şahitlerin 
dinlenmesinde veya maznunun sorguya çekilmesinde hazır bulunmasına 
ve hatta bunlara doğrudan doğruya sual sormasına dahi müsaade 
olunabilir. 

MADDE 74 — Maznunun şuurunu tetkikte ehli hibrenin teklifi 
üzerine Cumhuriyet müddei umumisi ve müdafii dinlendikten sonra 
resmî bir müessesede göz altına alınmasına hazırlık veya ilk tahkikat 
sırasında karar hâkimi ve davaya duruşma sırasında mahkeme tarafın
dan karar verilebilir. 

Maznunun müdafii yoksa muzaheret zımnında resen kendisine bir . 
müdafi tayin edilebilir. 

Maznun bu baptaki kararname aleyhine acele itiraz yoluna 
müracaat edebilir. B u itiraz, kararın icrasını tehir eder. 

Resmî müessesede göz altında alıkoyma müddeti altı haftayı 
geçemez . 

MADDE 75 — Hazırlık ve ilk tahkikat sırasında ehli hibre 
mütalealarını yazı ile bildirirler. Ancak adi san'atlara taallûk eden 
işlerde ehli hibrenin şifahi mütalealariyle iktifa edilebilir; ve bu mutalea 
zapta dercolunarak imza ettirilir. 

MADDE 76 — Hâkim, verilen raporu kâfi görmediği takdirde ayni 
ehli hibre yahut tayin edeceği diğer ehli hibre tarafından yeni bir 
rapor tanzim edilmesini emredebilir. 

Raporunu itadan sonra ehli hibrenin reddi talep olunupta bu talep 
kabul edilmişse hâkim, yeni bir rapor tanzim etmek üzere başka ehli 
hibre tayin edebilir. 

Lüzum görülen hallerde, ihtisası haiz resmî dairelerin reyleri dahi 
alınabilir. 



20 nisan 1929 (Resmî Gazete ) 6973 

Ölünün muayenesi 
ve otopsi 

Ehli hibreye tazmi- MADDE 77 — E h l i hibre tarifeye göre kaybe t t iğ i vakit için a lacağ ı 
laf, masraf ve ücret tazminattan b a ş k a tetkikat ve seyahat masraf lar ını ve çal ışması la uygun 
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Keşif MADDE 78 — Keşi f , h â k i m veya naibi veyahut istinabe olunan 
h â k i m ile tehirinde mazarrat umulan hallerde Cumhuriyet m ü d d e i 
umumisi taraf ından yap ı l ı r . 

Keşif yapı ldığı vakit buna dair tanzim olunacak zabı t v a r a k a l a r ı n a 
mevcut olan hal ve vaziyetle hâd i sen in husus î mahiyetine göre v ü c u d u 
umulupta bulunamayan eserlerin ve izlerin y o k l u ğ u yaz ı l ı r . 

MADDE 79 — B i r ö lünün adlî muayenesi tabip huzurile yap ı l ı r . 
O tops i , h â k i m ve tehirinde mazarrat umulan hallerde Cumhuriyet 
m ü d d e i umumisi huzurunda birisi adlî tabip olmak şartile i k i hekim 
ta ra f ından yap ı l ı r . 

Zaruret halinde bu ameliye bir hek im ta ra f ından da yapı lab i l i r . 
B u ameliyeyi müteveffayı son has ta l ığ ında tedavi eden hekime 

y a p t ı r m a k memnudur . Bunun la beraber m ü d a v i hekim hasta l ığ ın seyri 
h a k k ı n d a m a l û m a t vermek üzere otopside haz ı r b u l u n m a ğ a davet 
olunabi l i r . 

G ö m ü l e n ö lünün muayenesine veya üze r inde otopsi ic ras ına l ü z u m 
görü ldüğü takdirde, ö lünün mezardan ç ıkar ı lmas ına m ü s a a d e olunur . 

Ölünün hüviyetini MADDE 80 — Mân i sebepler o lmadıkça otopsiden evel ö lünün 
hüviye t i her suretle ve bilhassa kendisini t an ıyan la ra gös ter i le rek 
bilgilerine m ü r a c a a t olunarak tayin olunur ve elde edilmiş bir maznun 
varsa ölü t a n ı n m a k üze re ona da göster i l i r . 

MADDE 81 — Otops i , ö lünün hal i müsai t o ldukça mutlak ( b a ş , 
göğüs ve k a r n ı ) nın açı lmasını icap ettirir . 

MADDE 82 — Y e n i d o ğ m u ş bir çocuk ö lüsünün aç ı lmas ında yap ı 
lacak fennî te tk ik ler , çocuğun bilhassa d o ğ u m u m ü t e a k i p yahut d o ğ u m 
esnas ında yaşayıp y a ş a m a d ı ğ ı n ı ve vaktinde doğup doğmadığ ın ı yahut 
vakitsiz d o ğ m u ş s a y a ş a y a b i l e c e k bir halde olup olmadığını tayine matuf 
o lur . 

MADDE 83 — Zehirlenme şüphes i olan hallerde ölüde yahut sair 
yerlerde b u l u n m u ş olan şüphel i maddeler, bir kimyager veya bu gibi 
hususat ile resmen tavzif edilmiş bir makam ta ra f ından tahlil olunur . 

H â k i m bu tahlilin bir hekim işt irakiyle veya idaresinde icras ını 
emredebilir . 

MADDE 84 — Ka lpazan l ık ve evrak ı naktiyeye ait sah tekâr l ık 
suç la r ında zaptolunan paralar ve evrak l ü z u m görülürse bun la r ın sabi
lerini t edavü le ç ıka ran makamlara tetkik ett ir i l i r . B u makamlar taklit 
veya sah tekâr l ığ ın ne suretle yapı lmış o lduğu ve eserleri neden ibaret 
b u l u n d u ğ u h a k k ı n d a rey beyan ederler. 

Y a b a n c ı pa ra l a r ı ve evrak ı için de salahiyetli T ü r k m a k a m l a r ı n ı n 
reyi a l ınmakla iktifa olunur . 

Vesikanın tetkiki MADDE 85 — B i r ves ikan ın doğ ru luğunu veya sahtel iğini tahkik 
suretleri etmek yahut failini meydana ç ıka rmak için ehli hibre marifetiyle yazı ve. 

m ü h ü r te tkikat ı yapı lab i l i r . 
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MADDE 86 — Tahkikat için sübut vasıtalarından olmak üzere 
faydalı görülen yahut müsadereye tâbi olan eşya muhafaza veya başka 
bir surette emniyet altına alınır . 

Bu eşya bir şahsın yanında bulunur ve bu şahıs rızasiyla teslimden 
kaçınırsa zaptolunabilir. 

MADDE 87 — Yukardaki maddede yazılı bir eşyayı yanında bulun 
duran şahıs talep üzerine bu eşyayı göstermek ve teslim etmekle 
mükelleftir. 

Kaçınma halinde bu eşyanın zilyedi hakkında 63 üncü maddenin 
cebre müteallik hapis hükmü tatbik edilir. 

Şehadetten çekinmeğe mezun olan şahıslar hakkında bu hüküm 
tatbik olunmaz. 

MADDE 88 — Resmî dairelerde saklı evrak ve sair vesikalar mün-
dericatının ifşası memleketin selâmetine zarar vereceği o dairenin en 
büyük âmiri tarafından beyan edilirse bu evrak ve vesikaların göste
rilmesi ve teslimi istenmez . Şukadarki bu beyan kâfi görülmezse o 
dairenin mensup olduğu vekâlete müracaat olanabilir. 

MADDE 89 — Maznun ile 47 ve 48 inci maddeler mucibince 
şahitlikten çekinme hakkı olan kimseler arasında teati olunan mektup
lar bu kimseler yanında bulundukça ve bunlar tahkikatın mevzuu 
olan vakıalara iştirak etmiş olmak veya yataklık etmek şüphesi altında 
olmadıkça zaptedilemez. 

MADDE 90 — Zapta karar vermek salâhiyeti hâkimindir. Ancak 
tehirinde mazarrat görülen hallerde Cumhuriyet müddei umumileri ve 
bunların muavini sıfatıyle emirlerini icraya memur olan zabıta memur
ları zabıt muamelesini yapabilirler. 

Hâkimin kararı olmaksızın yapılan zabıt muamelesinde alâkadar 
şahıs veya bunun mümeyyiz olan hısımlarından biri hazır bulunmamış 
veya bunlardan biri hazır bulunupta zabıt muamelesine açıkça itiraz 
etmişse zabıt muamelesini yapan memur bunu üç gün zarfında hâkime 
tasdik ettirmeğe mecburdur. 

Kendi nezdinde zabıt muamelesi yapılan kimse her nezaman isterse 
hâkimden bu husus hakkında karar ittihazını isteyebilir. 

B u bapta karar vermek salâhiyeti hukuku amme davası henüz 
açılmamış olan hallerde zabıt muamelesinin yapıldığı yerin sulh hâki
mine aittir. 

Zabıt muamelesi hukuku amme davasının açılmasından sonra 
Cumhuriyet müddei umumileri veya zabıta memurları tarafından 
yapılmış olduğu halde davaya bakmakta olan hâkim üc gün içinde bu 
muameleden haberdar edilir ve zaptedılen eşya emrine hazır bulun
durulur . 

Harp gemileri dahil olmak üzere askerî hizmetlere mahsus yerlerde 
yapılacak zabıt muamelesi hâkim veya Cumhuriyet müddei umumisinin 
talep ve iştirakile askerî makamlar tarafından ifa olunur. 

Ancak askerî hizmetlere muhsus yerler ordu ile alâkası olmayan 
kimseler tarafından münhasıran işgal edildiği takdirde askerî makam-
ların müdahalesine lüzum yoktur. 
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MADDE 91 — Maznuna gönderilen mektuplar ve sair mersule ve 
telgrafların posta ve telgrafanede zaptı caizdir. 

Maznun tarafından veya ona hitaben gönderildiği bazı hallerden 
anlaşılan ve tahkikat noktai narzarından mündericatının ehemmiyeti haiz 
olduğu tayin edilen mektuplar va sair mersule ve telgrafların dahi bu 
yerlerde zaptı caizdir . 

MADDE 92 — Bundan evvelki maddede yazılı olan zabıt muamelesi 
ancak hâkim tarafından yapılabilir. 

Tehirinde mazarrat umulan ve münhasıran kabahatlere müteallik 
bulunmayan hallerde bu muamelenin icrasına Cumhuriyet müddei 
umumileri dahi salahiyetlidir. 

Şukadar ki müddei umumiler kendilerine verilen şeyleri ve bilhassa 
mektuplar ve sair posta mersulelerini açmaksızın derhal hâkime tevdi 
etmek mecburiyetindedirler. 

Cumhuriyet müddei umumisi tarafından emrolunan zabıt muamelesi 
eşya henüz teslim edilmemiş olsa bile üç gün içinde hâkim tarafından 
tasdik olnnmadığı takdirde hükümsüzdür . 

Cumhuriyet müddei umumisinin verdiği emir üzerine yapılan zabıt 
muamelesiyle mektup ve sair posta mersulelerinin açılması hakkında 
karar itasi 90 ıncı madde mucibince salâhiyeli hâkimindir. 
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dan başka kimseler 
hakkındaki arama 

MADDE 93— Tahkikatın gayesine halel vermek ihtimali olmadıkça 
91 ve 92 inci maddelere göre alınacak tedbirler alâkadarlara bildirilir. 

Açılmasına karar verilmemiş olan mektup ve mersuleler derhal 
alâkadarlara teslim olunur. Açılıpta alıkonulması icap etmeyenler hak
kında da bu yolda muaınele edilir. 

Alıkonulan bir mektubun tahkikat için gizli tutulmasında fayda 
görülmeyen kısımlarının sureti mürselüileyhe gönderilir. 

MADDE 94 — Bi r suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık 
etmek şüphesi altında bulunan kimsenin evi ile ona ait sair mahallerde 
aranma yapılabileceği gibi gerek üzeri ve gerek eşyası dahi aranabilir. 

B u arama şüphe altında bulunan kimsenin yakalanması maksadiyle 
yapılabileceği gibi sübut delillerinin meydana çıkarılması umulan hal
lerde dahi yapılabilir. 

MADDE 95 — Yukardaki maddede yazılı kimselerden başkalarının 
gerek üzerlerinde ve gerek eviyle sair mahallerde arama, ancak maznunuı 
yakalanması veya suçun izlerinin takibi veya muayyen bazı eşyanın 
zaptı maksadiyle yapılabilir. 

B u hallerde aramanın yapılması, aranılan şahsın veya takip edilen 
izlerin yahut zaptedilecek eşyanın aranılacak şahıs veya mahallerde 
bulunduğunu istidlal ettirebilecek vakıaların vücudüne bağlıdır. 

B u takyit, maznunun içinde tutulduğu veya takibi sırasında girdiği 
mahallerle emniyeti umumiye idaresinin nezareti altında bulunan bir 
şahsın oturduğu mahaller hakkında cari değildir. 

Gece yapılacak ara- MADDE 96 — Meşhut cürüm ile tehirinde mazarrat görülen haller 
ma, gecenin tayini veya firar eden bir mevkuf veya mahpusun tekrar yakalanması hali 
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müstesna olmak üzre meskende veya iş mahalleri ile sair kapalı 
yerlerde gece vakti aranma yapılamaz. 

B u takayyüt emniyeti umumiye idaresinin hususî nezareti altında 
bulunan şahısların oturdukları yerlere geceleyin herkesin girip çıkabile
ceği mahaller yahut mahkûmların toplanma veya sığınma veya suç ile 
elde edilen eşyayı saklama mahalli veyahut gizli kumar yerleri veya 
umumhaneler gibi Polisçe maruf olan yerler hakkında cari değildir. 

Gece vakti, nisan iptidasından eylülün otuzuna kadar saat yirmi 
birden sabahın dördüne ve teşrinievelin birinden martın otuz birine 
kadar saat yirmi birden sabahın altısına kadar sürer. 

MADDE 97 — Aramaya karar vermek salâhiyeti hâkimindir. An
cak tehirinde mazarrat umulan hallerde Cumhuriyet müddei umumileri 
ve müddei umumilerin muavini sıfatile emirlerini icraya memur olan 
zabıta memurları arama yapabilirler. 

Hâkim veya Cumhuriyet müddei umumisi hazır olmaksızın sükna-
da veya iş görmeğe mahsus mahaller ile kapalı yerlerde aramada bu
lunabilmek için o mahal ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi 
bulundurulur. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen takayyüt 96 ıncı maddenin ikinci fık
rasında yazılı mahallere şamil değildir. 

Harp gemileri dahil olmak üzere askerî hizmetlere mahsus yerler-
de yapılacak zabıt muamelesi hâkim veya Cumhuriyet müddei umumi-
sinin talep ve ıştırakile askerî makamlar tarafından derhal ifa olunur 
Ancak askerî hizmetlere mahsus yerler ordu ile alâkası olmayan kim-
seler tarafından münhasıran işgal edildiği takdirde askerî makamların 
müdahalesine lüzum yoktur. 

MADDE 98 — Arama muamelesine tâbi yerlerin sahibi veya eş
yanın zilyedi aramada hazır buluna bilir. Kendisi bulunmazsa mümes-
sili veya mümeyyiz hısımlarından biri yahut kendisile birlikte sakin 
olan bir kimse veya komşusu bulundurulur. 

95 inci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hallerde zilyet ve bu
lunmazsa yerine davet olunacak kimse muameleye başlanmazdan evel 
aramanın gayesinden haberdar edilir. 

96 ıncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin zilyedi hakkında 
bu hüküm tatbik olunmaz. 

MADDE 99 — Aramanın hitamında aramaya maruz kalan kimse
ye talebi üzerine aramanın 94 ve 95 inci maddelere uyan sebeplerini 
ve 94 üncü maddede gösterilen halde cezalandırılması maksut olan fi-
lin mahiyetini mübeyyin bir varaka verilir. Yine talebi üzerine zabtolu-
nan veya emniyet altına alınan eşyanın müfredatını havi bir defter ve 
şayet şüpheyi dai bir şey elde edilmemiş ise bunu mübeyyin bir vesi
ka verilir. 

MADDE 100 — Arama neticesinde yapılmakta olan tahkikatla 
alâkası bulunmayan ve fakat diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandı-
rabileck olan eşya bulunursa bu eşya muvakkat olarak zaptolunur ve 
keyfiyet Cumhuriyet müddei umumiliğine bildirilir. 

MADDE 101 — Tevdi veya zaptolunan eşyanın tam bir defteri ya-
pılır. Ve karışmasının veya değişmesinin önü alınmak için bu eşya 
resmî mühürle mühürlenir veya bir işaret konulur, 
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Kuğuların tetkik MADDE 102 — Aramaya tâbi olan kimsenin kâğıtlarını tetkik salâ-
salahıyeti hiyeti hâkimindir. Diğer memurların elde edilen kâğıtları tetkik edebil

meleri zilyedinin rızasına bağlıdır. Rızası olmazsa bu memurlar tetkikinı 
lüzumlu addettikleri kâğıtları mümkünse zilyedinin huzurunda bir zarfa 
koyarak ve resmî mühürle mühürleyerek hâkime gönderirler. 

Kâğıtların zilyedi veya bunun mümessili kendi mührünü dahi vaz'a 
mezundur. İlerde mührün fekkine ve kâğıtların tetkikına karar verildiği 
takdirde bu muamelenin icrasında hazır bulunmak üzere zilyedi veya 
mümessili mümkünse davet olunur. Hâkim bir suça taallûk eden kâğıt-
ları Cumhuriyet müddei umumiliğine tevdi eder. 

Mağdurdan alınan MADDE 103 — Bir suçtan mağdur olan kimseden süç sebebile 
eşyanın iadesi alınmış olan eşya tahkikatın neticesile beraber ve hatta daha evel 

resen ve bu hususta ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın mağdura geri 
verilir. Meğer üçüncü şahıslar tarafından buna itiraz edile. 

Alâkadar şahıslar haklarını hukuk davası ikamesi suretiyle alabil
mek salâhiyetini muhafaza ederler. 

D O K U Z U N C U F A S I L 
Tevkif, muvakkat yakalama ve salıverme 

Maznunun tevkifini MADDE 104 — Suçu işlediğine dair aleyhinde kuvvetli emareler 
mucip haller elde edilen maznun aşağıda yazılı hallerde tevkif olunabilir : 

1 — Kaçma şüphesini uyandıracak vakıalar bulunursa. 
2 — Suçun izlerini yok etmeğe veya şeriklerim uydurma beyanata 

yahut şahitleri yalan şahitliğe veya şehadetten kaçınmağa sevk 
eyleyeceğini gösterir haller bulunursa. 

3 — Suç Devlet veya Hükümet nüfuzunu kıran veya memleketin 
asayişini bozan fiillerden bulunur veyahut adabı umumiye aleyhinde olursa. 

B u vakıalar ve haller kararda gösterilir . 
Aşağıda yazılı hallerde maznun daima kaçacak sayılır: 
1 — Tahkikatın mevzuu olan suçun ağır cezalı cürümlerden olması. 
2 — Maznunun ikametgâhı veya meskeni bulunmaması veya serseri 

veya şüpheli takımdan olması veya kim olduğunu ispat edememesi. 
3 — Yabancı olupta hâkimin davetine veya verilecek hükmün infazı 

için geleceğinde şüphe uyandıracak ciddi sebeplerin bulunması. 
Hafif hapisli suç- MADDE 105 — Hafif hapisli suçlarda maznunun ancak 104 üncü 

larda tevkif maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü numaralarında gösterilen 
kimselerden olupta ayni zamanda kaçması umulan yahut emniyeti umu
miye nezareti altında bulunan kimselerden olursa tevkif olunabilir. 

Maznunun tevkifi MADDE 106 — Maznunun tevkifi, hâkim tarafından verilen bir 
ve tevkif muzekke- tevkif müzekkeresiyle icra olunur . 

resinin şekli Tevkif müzekkeresinde, maznun mümkün olduğu kadar açıkça 
kim olduğu ve şekli ve aleyhine isnat edilen suç ve tevkifin sebebi 
yazılır. 

Tevkif müzekkeresi, maznunun yakalanması anında va bu mümkün 
olamazsa hangi suç için tevkif edildiği bildirilmekle beraber tevkifa-
neye konulduğunun nihayet tesi günü 33 üncü madde mucebince 
tebliğ edilir. 

Maznunun tevki- MADDE 107 — Tevkifin g vesini ihlâl etmemek şartiyle tevkif olu-
finden kimlere ha- nan maznun hısımlarına ve esaslı bir alâkası olan diğer kimselere tev-

her verebileceği kifini bildirmesine müsaade olur. Mevkuf isterse bunlara resmen dahi 
haber verilir, 
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MADDE 108 — Maznun tevkif müzekkeresi üzerine tutulduğunda 
derhal ve nihayet tutulduğu günü salahiyetli hâkim huzuruna çıkarılır. 

Hâkim hemen ve nihayet tutulduğunun ertesi günü maznunun zan 
altında bulunduğu husustan dolayı sorguya çeker. Maznuna sorgu 
sırasında aleyhindeki vaziyet ve hallerden haber verilir. 

Sorguya çekme , maznunun kendi lehine meydana koyacağı delillere 
mâni olmayacak tarzde cereyan etmelidir. 

MADDE 109 —Maznun tutulduğu günü, salahiyetli hâkim huzuruna 
gönderilmezse, isterse hemen ve en geç tutulduğu ayni günde en 
yakın sulh hâkimi huzuruna çıkarılır. 

108 inci maddenin iki ve üçüncü fıkraları hükümleri burada da 
caridir . 

sorguya çekilmede tevkif müzekkeresinin geri alındığı veya 
tutulan kimsenin tevkif müzekkeresinde yazılan şahıs olmadığı anlaşı
lırsa tutulan şahıs hemen salıverilir. 

MADDE 110 — Maznun bir cürümden dolayı verilmiş tevkif 
müzekkeresine istinaden mevkuf bulunuyorsa, tevkif müzekkeresinin 
ipkası veya geri alınması yahut 117 inci madde hükümleri daire
sinde muamele yapılması için, maznunun talebiyle karar hâkimi 
huzurunda duruşma yapılır. 

Maznun razı olmadıkça talep tarihinden bir hafta sonraya 
duruşma için gün tayin edilemez. 

Birinci ve ikinci fıkralara veya 112 inci maddeye göre evvelce 
duruşma yapılmış olsa bile maznunun talebi üzerine münasip 
görülürse duruşma icrasına karar verilir. 

MADDE 111 — Tevkifin tebliğinde tevkif kararına karşı itiraz 
hakkı olduğu maznuna bildirilir. 

Tevkif bir cürümden dolayı vukubulmuş ise itiraz yerine 110 uncu 
maddeye tevfikan duruşma yapılmasını talebe mezun olduğu dahi 
bildirilir. 

MADDE 112 — Maznun tevkifanede bulunduğu müddetçe 
muayyen mehiller içinde karar hâkimi mevkufiyet halinin devamına 
lüzum olup olmadığını resen tetkik eder. 

B u tetkik, tevkif tarihinden itibaren otuz gün hitamında derhal 
yapılmak lâzımdır. 

B u tetkik neticesinde karar hâkimi maznunu serbest bırakmadığı 
takdirde bu hususta yeni baştan ne zaman tetkikat yapılacağını 
da kararlaştırır. Bundan sonra vaki olacak tetkikler üç haftadan 
eksik ve iki aydan fazla olmayan mehiller içinde icra edilmek 
lâzım gelir. 

Mevkufiyet halinin tetkiki, maznunun talebi üzerine duruşma 
suretile icra olunur; maznuna bu hakkından haber verilir. Maznun 
böyle bir talepte bulunmazsa karardan evel kendisi dinlenir ve 
müdafii varsa onun dahi dinlenmesi lâzımdır. 

İkinci fıkrada muayyen mehil içinde tevkif kararma maznun 
itiraz ettiği veya 110 uncu madde mucibince duruşma talep eylediği 
yahut 200 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre tevkifin devamı 
kararlaşmış bulunduğu hallerde maznunun mevkufiyet halinin 
idamesine dair olan kararın kendisine tefhim veya tebliğile beraber 
mehil yeniden işlemeğe başlar. 

Üçüncü fıkraya göre karar hâkimi tarafından tayin edilen mehil 
içinde böyle bir karar verilmiş ise hâkim yeni bir mehil tayin eder. 
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M A D D E 113 — Son tahkikatın açılmasından sonra tevkif kararı 
hakkında duruşma yapılmaz . 

M A D D E 114 — Duruşmada , kanun yollarına müteallik 290 dan 
293 üncüye kadarki maddeler ve 295 inci maddenin ikinci fıkrası 
hükümleri tatbik olunur. 

Duruşma talebi tevkif kararma itiraz hakkını düşürür ve duruşma 
için gün tayini, evvelce edilen itirazın geri alınması hükmündedir. 

M A D D E 115 — Duruşmanın ne vakit yapılacağı Cümhuriyei 
müddei umumiliğine, maznuna ve varsa müdafiine haber verilir. 

Maznun duruşmaya gelmek hakkından vaz geçmiş veya bulunduğu 
mahallin uzaklığı veyahut defi mümkün olmayan sair mâniler sebebile 
getirilmesi imkânsız bulunmuş olmadıkça duruşmaya getirilir. Maznun 
duruşmaya gelmezse müdafii hukukunu müdafaa eder. 

Duruşma esnasında hazır bulunan alâkadarlar dinlenir. 
Delillerin mahiyet- ve şümulünü karar hâkimi alâkadarların talepler; 

ve evvelki kararlariyle mukayyet olmayarak takdir eder. 
Duruşma için bir zabıtname tanzim olunur ve bu hususta 264 ve 

265 ve 266 ıncı maddeler hükümleri tatbik olunur . 
Karar hâkimi duruşmanın hitamında ittihaz ettiği kararı bildirir. 

Karar derhal ve mümkün olamazsa nihayet bir hafta zarfında verilmek 
lâzımdır. 

M A D D E 116 — Tevkiî edilen kimse mümkün olduğu kadaı 
mahkûmlardan ayrı bir yere konulur ve ayrı bir odada bulundurulur. 
Mevkuf hakkında ancak tevkif ile gözedilen gayeyi ve tevkifanenin 
intizamını temin edecek kadar takyidatta bulunulur. Mevkuf tevki
fanenin intizam ve emniyetini bozmamak ve tevkifindeki gaye ile 
uygun olmak şartıyle servet ve vaziyetine göre kendi masrafıyla 
istirahat ve meşgalesini tanzim edebilir. 

Mevkuf tevkifanede ancak ciddî bir tehlike teşkil ettiği ve 
bilhassa diğer mevkufların emniyeti için zarurî görüldüğü veya intihara 
veya kaçmağa teşebbüs ettiği yahut bu hususta hazırlıkta bulunduğu 
takdirde demire vurulabilir . 

Mevkuf duruşmaya, bağlı olmayarak çıkarılır. 
B u tedbirler ancak hâkimin karariyle alınır. Acele hallerde diğer 

memurlar tarafından bu hususta alman tedbirler derhal hâkimin 
tasvibine arzolunur. 

M A D D E 117 — 104 üncü maddenin ilk fıkrasının ikinci bendi 
hükmü haricindeki sebeplerden dolayı tevkifine karar verilen maznunun 
kefalet vermesi şartıyle tevkifinden vaz geçilebilir. 

Mükerrirler bu madde hükmünden istifade ettirilmez. 
M A D D E 118 — Kefalet gerek para ve gerek Devlet esham ve 

tahvilleri tevdii suretiyle olabileceği gibi muteber kimselerin malî 
kefalet vermesiyle de olabilir . 

Kefaletin miktar ve nevini takdir hâkimindir. 
M A D D E 119 — Kefaletle salıverilmesini isteyen maznun Türkiyede 

oturmayorsa kendisine yapılacak tebligatı kabul için davaya bakacak 
mahkemenin kazası dairesinde ikamet eden bir kimseyi tevkil eder. 

M A D D E 120 — Maznun kaçmak hazırlığında bulunur veya usulü 
dairesinde davet emrine mazereti olmaksızın itaat etmez yahut tevkifini 

6979 
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Kefalete lüzum 
kalmaması ve kefa

letten kurtulma 

Kefalet parasının 
irat kaydi ve acele 

itiraz 

Tevkif müzekkeresi
nin yeri alınması 
ve hükmünün niha-

yet bulması 

Tevkif ve salıverme 
kararlarını vermek 

salâhiyeti 

Sulh hâkiminin tev-
kif müzekkeresi 

kesmesi 

müstelzim yeni sebepler elde edilirse verdiği kefalete bakılmaksızın 
yeniden tevkif olunur. 

MADDE 121 — Maznun yeniden tevkif edildiği veya tevkif 
müzekkeresi geri alındığı yahut maznun hakkında hürriyeti tahdit eden 
bir ceza hükmolunupta infazına başlandığı takdirde henüz hazineye 
irat kaydedilmemiş olan kefalete lüzum kalmaz. 

Kefalet etmiş olan kimse hâkim tarafından tayin olunan mehil 
içinde maznunu getirdiği veya maznunun firar niyetinde bulunduğunu 
gösteren vakıaları tevkifine müsait olacak kadar bir müddet evel haber 
verdiği takdirde kefaletten kurtulur. 

MADDE 122 — Maznun tahkikatta hazır veya hürriyeti tahdit eden 
bir ceza ile mahkûm olupta bu cezasının infazından kaçarsa kefalet 
karşılığı hazineye irat kaydolunur. 

B u hususta karar vermeden evel maznun ve kendisine kefalet 
etmiş olanlar izahat vermeğe davet olunur. B u karar aleyhine ancak 
acele itiraz yoluna müracaat olunabilir. B u itiraz üzerine bir karar 
verilmeden evel şifahî olarak iddialarını izah ve tesbit edilen vakıaları 
münakaşa etmek üzre alâkadarlara ve Cumhuriyet müddei umumisine 
müsaade olunnr. 

Kefalet karşılığının hazineye irat kaydine dair olan karar feshi 
kabil olduğu müddette maznuna kefalet etmiş olanlar hakkında muvak
katen icra olunabilir. İtiraz müddetinin geçmesiyle bu karar hukuk 
mahkemelerinden verilen ve kat'ileşen kararlar hükmünde olur. 

MADDE 123 — Tevkif müzekkeresi, tevkif sebeplerinin kalma-
masiyle geri alınacağı gibi maznunun muhakemesinin men'ine veya 
beraetine karar verilmek suretiyle dahi bu müzekkerenin hükmü 
nihayet bulur. 

Bir kanun yoluna müracaat maznunun salıverilmesini geri bırakmaz, 

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

Müstantık ilk tahkikat esnasında tevkif müzekkeresi vermeğe ve 
müddei umuminin muvafakatiyle bu müzekkereyi geri almağa ve yine 
müddei umuminin muvafakatiyle maznunun kefaletle salıverilmesine 
salahiyetlidir. 

Cumhuriyet müddei umumisi muvafakat etmez ve müstantık böyle 
bir muameleye lüzum görürse bir karar alınmak üzere derhal karar 
hâkimine müracaat eder. 

Cumhuriyet müddei umumisi salâhiyeti olan merciden maznunun 
tevkifini isteyebilir. B u merci ret veya kabul hakkında bir karar 
vermeğe mecburdur. 

Son tahkikat başladıktan sonra davaya vazıyet eden mahkeme 
reisi dahi acele hallerde ayni salâhiyettedir. 

MADDE 125 — Sulh hâkimi hukuku amme davası açılmazdan 
evel dahi tevkif müzekkeresi kesilmesini haklı gösterecek sebep varsa 
Cumhuriyet müddei umumisinin talebi üzerine veya tehirinde mazarrat 
umulan hallerde resen tevkif müzekkeresi verebilir. 

B u tevkif veya kefaletle sahvermeğe karar vermek hakkı suçun 
işlendiği veya maznunun yakalandığı mahal sulh hâkiminindir, 
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Tevkif müzekkeresi
nin geri alınması 

talebi ve C. M. V. 
sinin maznunu 

salıvermesi 

Meşhut cürümde ya
kalama 

Yakalanan kimse
nin sorguya çekil

mesi 

Yakalanan kimse
nin mahkeme veya 
mü-stantıka götü

rülmesi 

Şikâyete bağlı suç
larda maznunun 
yakalanmasından 

alâkadarlara ha
ber verilmesi 

Yakalama müzek
keresi ve sebepleri 

106 ıncıdan 123 üncüye kadar olan maddeler hükümleri bu 
hallerde de caridir . 

MADDE 126 — Hukuku amme davası henüz açılmamış ise 
Cumhuriyet müddei umumisinin talebi üzerine tevkif müzekkeresi 
geri alınır. Cumhuriyet müddei umumisi taleple beraber maznunun 
salıverilmesini emredebilir. 

MADDE 127 — Meşhut cürüm sırasında rastlanan veya meşhut 
cürümden dolayı takip olunan şahsın firarı umulur veya hemen hüvi
yetini tayin mümkün olmazsa tevkif müzekkeresi olmaksızın dahi o 
şahsı herkes muvakkaten yakalayabilir. Cumhuriyet müddei umumisi 
veya derhal âmirlerine müracaat imkânı olmayan hallerde zabıta 
memurları tevkif müzekkeresi kesilmesini müstelzim ve ayni zamanda 
tehirinde mazarrat umulan hususlarda mıznunu muvakkaten 
yakalayabilirler. 

Takibi şikâyete bağlı olup küçüklere yahut beden veya akıl 
hastalığı yahut maluliyet dolayısile kendisini idareden âciz bulunanlara 
karşı işlenen meşhut cürümlerde maznunun yakalanması şikâyete 
bağlı değildir. 

MADDE 128 — Yakalanan şahıs serbest bırakılmazsa hemen 
yakalandığı mahal sulh hâkimi huzuruna sevk ve hâkim tarafından 
da nihayet ertesi günü sorguya çekilir. 

Sulh hâkimi, yakalanmağı icap ettirir bir hal görmez ve ya ya
kalamağı istilzam etmiş olan sebepler kalmazsa yakalanan şahsın 
bırakılmasını emreder. Aksi halde vereceği tevkif müzekkeresi 
hakkında 126 ıncı madde hükmü cari olur. 

MADDE 129 — Yakalanan şahıs aleyhine evvelce hukuku amme 
davası açılmış ise bu şahıs hemen veya Önce sulh hâkiminin 
huzuruna götürülmüşse bu hâkimin kararnamesi ile salahiyetli 
mahkeme veya müstantıka götürülür . 

Mahkeme veya müstantık, o şahsın getirildiğinin nihayet ertesi 
günü ya bırakılmasına veya tevkifine karar verir. 

MADDE 130 — Takibi şikâyete bağlı olan suç hakkında 127 
inci maddenin son fıkrasına göre şikâyetten evel fail yakalanmış 
olursa şikâyete salâhiyeti olan kimseye ve bunlar birden fazla ise 
hiç olmazsa birine yakalama keyfiyetinden haber verilir. 

Bü hususta dahi 126 ıncı madde hükmünün tatbiki kabildir. 
MADDE 131 — Tevkif edilecek şahıs kaçak olur veya saklan

mış bulunursa tevkif müzekkeresine müsteniden Cumhuriyet müddei 
umumisi ve zaruret halinde hâkim tarafından hakkında yakalama 
müzekkeresi verilebilir. 

Evvelce verilmiş bir tevkif müzekkeresi olmaksızın bir şahıs 
hakkında yakalama müzekkeresi verilmesi ancak hapishaneden yahut 
yakalanmış iken muhafızların elinden kaçması hallerinde mümkündür . 
B u takdirde zabıta idareleri dahi yakalama müzekkeresi verebilirler. 

Yakalama müzekkeresi tevkif edilecek şahsın mümkün olduğu 
kadar açıkça kendini ve şeklini ve kendisine atfedilen suçu Ve nereye 
gönderileceğini muhtevi olur. 

108, 109 uncu maddeler hükmü yakalama müzekkeresi 
tutulan şahıslar hakkında dahi caridir. 
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O N U N C U F A S I L 

Maznuna sorgu 

Maznunun celbi 

Maznunun ihzarı 

İhzar olunan maz
nunun sorguya çe

kilmesi 

Sorgunun tarzı 

MADDE 132 — Maznun sorgu için celpname ile davet olunur. 
Gelmezse zorla getirileceği celpnameye yazılabilir. 

MADDE 133 — Hakkında tevkif müzekkeresi kesilmesi için kâfi 
sebepler bulunan maznunun ihzarı emredilebilir. 

İhzar müzekkeresi, maznunun açıkça kim olduğunu ve şeklini ve 
kendisine atfedilen suçu ve zorla getirilmesi sebeplerini muhtevi olur. 

MADDE 134 — İhzar müzekkeresi ile yakalanan şahıs hâkim tara
fından hemen ve mümkün olmazsa nihayet yirmi dört saat içinde 
sorguya çekilir . Ve kendisi bu müzekkere ile ancak bu müddet içinde 
mevkuf tutulabilir. 

MADDE 135 — Sorgunun iptidasında kendisine isnat edilen suçun 
neden ibaret olduğu maznuna bildirilir . B u hususta cevap vermek 
isteyip istemediği sorulur . 

Sorgu maznuunn kendi lehine olup söyleyeceği delillere mâni 
olmamalıdır. 

Maznunun birinci sorgusunda kim olduğu ve şahsî halleri hakkında 
dahi malûmat alınır. 

ON BİRİNCİ FASİL 

Müdafaa 

MADDE 136 — Maznun tahkikatın her hal ve derecesinde bir veya 
birden fazla müdafiin yardımına müracaat edebilir. 

Maznunun kanunî mümessilleri varsa onlar da maznuna bir müdafi 
intihap edebilirler. 

MADDE 137 — Müdafi avukatlık veya dava vekilliği etmeğe kanunî 
salâhiyeti olan kimselerden intihap olunabilir . 

Mahkemece müdafi MADDE 138 — Maznun on beş yaşını bitirmemiş olur yahut sağır 
tayını veya dilsiz veya kendisini müdafaa edemeyecek derecede cismî veya 

dimağı maluliyeti bulunursa ve müdafii de yoksa kendisine mahkemece 
bir müdafi tayin edilebilir . 

Maznunun müdafi 
tayini 

Müdafiler 

Mahkemece tayin 
edilen müdafiin 
vazifesinin nihayet 

bulması 

Mahkemenin intihap 
edebileceği müdafiler 

Müdafi vazifesini 
ifa etmediği tak
dirde yapılacak 

muamele 

MADDE 139 — Maznun sonradan bir müdafi intihap ve o da kabul 
ederse evvelce mahkemece tayin edilmiş olan müdafiin vazifesi hitam 
bulur. 

MADDE 140 — Hâkim veya reis tarafından intihap olunacak 
müdafi mahkemenin bulunuğdu mahalde vekâlet eden avukat veya 
dava vekillerinden seçilir . 

MADDE 141 — 138 inci madde hükmüne göre tayin olunan müdafi 
duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya 
vazifesini ifadan kaçınırsa reis maznuna derhal diğer bir müdafi tayin 
edebilir. B u takdirde mahkeme duruşmanın talikına da karar verebilir. 

Eğer yeni müdafi müdafaasını hazırlamak için vaktin müsait olma
dığını beyan ederse duruşma tehir veya talik olunur . Müdafiin kusuru 
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neticesi olarak duruşmanın talik olunduğu hallerde müdafi hakkında 
tertip edilecek inzibatî cezalardan maada b u talikten mütevellit 
masarif dahi kendisine tahmil olunur. 

MADDE 142 — Birden fazla maznunların menfaatleri birbirine 
Uygun ise hepsinin müdafaası bir müdafie tevdi olunabilir. 

MADDE 143 — İlk tahkikatın neticesinde ve tahkikat yapıl
mışsa iddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra müdafi davaya 
müteallik her nevi evrak ve vesaiki tetkik etmek hakkını haizdir. 

Bundan evel dahi tahkikatın gayesine halel vermeyeceği anlaşılırsa 
tahkikata müteallik her nevi evrak ve vesaiki tetkik etmek için 
müdafie müsaade olunur . 

Maznunun sorgusunu havi zabıtname ile ehli hibre raporlarının ve 
maznunun hazır bulunmağa salâhiyeti olduğu sair adlî muamelelere 
müteallik zabıt varakalarının müdafi tarafından tetkikına hiç bir vakit 
muhalefet edilemez . 

Tahkikat dosyasının mahkemeye tevdiinden sonra müdafi, maznun 
birden fazla olsa dahi, bu dosyadan istediği evrakın birer suretini 
harçsız alabilir. 

Mevkufun müdafii MADDE 144 — Mevkuf bulunan maznun, müdafii ile her zaman 
ile görüşmesi görüşebilir ve muhabere edebilir. 

Son tahkikat açılıncaya kadar hâkim, maznunun muttali olması 
tecviz edilmeyecek hususatın kendisine bildirilmesini menedebilir. 
Tevkif sebebine göre lüzumu halinde son tahkikatın açılmasına kadar 
maznun ile müdafiin görüşmelerinde bizzat hâkim veya tayin edilecek 
naip yahut istinabe olunan hâkim hazır bulunabilir . 

MADDE 145 — Maznun olan bir kadına duruşma sırasında koca
sının müşavir sıfatıyla bulunmasına müsaade edilir ve dilerse dinlenir . 

B u hüküm maznunun kanunî mümessilleri hakkında dahi caridir. 
İlk tahkikat sırasında bu kimselerin müşavir sıfatiyle kabulü hâkimin 
takdirine bağlıdır. 

Birden fazla maz
nunların müdafaası 

Müdafiin dava ev
rakını tetkiki 

Duruşma sırasın
da maznuna mü

şavir olarak bulu
nabilecek kimseler 

Müdafi ücreti MADDE 146 — Mahkemece tayin edilen müdafie tarifesine göre 
Devlet hazinesinden ücret verilir. İleride mahkeme masraflariyle 
mahkûm olan maznuna hazinenin rücu hakkı vardır. 
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Tahkikatın açılması 
şartı 

Hukuku amme da-
vasını açmak vazifesi 

Yeni bir suçtan do
layı takibatın tatili 

ve yeniden başla
nabilmesi 

Tahkikat ve hük
mün hududu 

Suçların ihbarı 

ikinci kitap 
Muhakeme usulü 

BİRİNCİ F A S I L 

Hukuku amme davası 

MADDE 147 — İlk ve son tahkikatın açılması hukuku amme 
davasının açılmasına bağlıdır. 

MADDE 148 — Hukuku amme davasını açmak vazifesi Cumhu-
riyet müddei umumisinindir. 

Kanunda hilafı yazılı olmayan hallerde Cumhuriyet müddei 
umumisi, bir mahkûmiyeti ve adlî takibatı istilzam edebilecek hususatta 
kâfi emareler teşkil edecek vakıalar mevcut ise hukuku amme 
davasını açmak ile mükelleftir. 

Hukuku amme davası açmak için Adliye Vekili Cumhuriyet 
müddei umumisine emir verebilir. 

MADDE 149 — Maznuna takibat neticesinde verilecek cezanın 
maznunun diğer bir suçundan dolayı kat'ileşmiş bir hükümle mahkûm 
olduğu veya diğer bir suçtan dolayı göreceği cezaya bir tesiri yoksa 
hukuku amme davasının ikamesinden sarfınazar olunabilir. 

Hukuku amme davası evvelce açılmışsa Cumhuriyet müddei 
umumisinin talebi ile karar hâkimi davanın muvakkaten tatiline karar 
verebilir. 

Tatil karar ı , evvelce kat'ileşen mahkûmiyetten dolayı verilmiş ve 
bu ceza sakıt olupta aradan müruruzaman müddeti geçmemiş ise 
takibata yeniden başlanabilir. 

Muamele, işlenen bir suçtan dolayı verilecek ceza nazarı itibara 
alınarak muvakkaten tatil edilmiş ve bu arada mürurzaman da hâsıl 
bulunmamış ise bu hüküm kat'ileştiği tarihten üç ay içinde tekrar 
takibata başlanabilir. 

Muvakkaten tatil halinde takibatın tekrar açılması yeni bir karara 
bağlıdır . 

MADDE 150 — Tahkikat ve hüküm, yalnız iddianamede beyan 
olunan suça, ve zan altına alman şahıslara hasredilir. 

B u hudut dahilinde olarak, mahkemeler istiklâl ile hareket etmek 
hak ve vazifesini haiz olup ceza kanununun tatbikinde kendilerine 
arzedilen iddialar ile bağlı değildirler . 

İKİNCİ F A S I L 

Hukuku amme davasının hazırlanması 

MADDE 151 — Suçlara dair ihbarlar, şifahî veya yazılı olarak 
Cumhuriyet müddei umumiliğine, zabıta makam ve memurlarına ve 
sulh hâkimlerine yapılabilir. 

B u ihbarlar kanunî mercilere tevdi edilmek üzere Vali , Kayma
kam ve Nahiye müdürlerine de yapılabilir. 

Şifahî ihbarlar üzerine zabıt varakası tutulur. 
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Şüpheli ölümün ih
barı 

Bir suça muttali 
olan C. M. U. 

sinin vazifesi 

Adli vazifeler 

Sulh hâkiminden 
C. M. U. sinin 

tahkikat talebi 

Saça karşı zabıta
nın vazifesi 

Takibi şikâyete bağlı olan suçlarda bu şikâyet, yazı ile veya bir 
zabıt varakasına dercedilecek beyan ile gerek mahkemeye ve gerek 
Cumhuriyet müddei umumiliğine yapılabileceği g ib i , yazı ile olmak 
şartıyla yukarda gösterilen makamlara da yapılabilir. 

Ceza kanununda yazılı şikâyet ve şahsî iddia tabirleri bir olup 
ayni hükümlere tabidir. 

MADDE 152 — Bi r ölünün tabiî sebeplerden ileri gelmediği şüphe
sini verecek emareler olur yahut meçhul bir şahsın ölüsü bulunursa 
zabıta ve belediye memurları veya köy muhtarları keyfiyeti derhal 
Cumhuriyet müddei umumiliğine veya sulh hâkimine bildirmekle mükel
leftirler . 

Defin ancak Cumhuriyet müddei umumisi veya sulh hâkimi tara
fından verilecek yazılı ruhsata bağlıdır. 

MADDE 153 — Cumhuriyet müddei umumisi ihbar veya her hangi 
bir suretle bir suçun işlendiği zehabım verecek bîr hale muttali olur 
olmaz hukuku amme davasını açmağa mahal olup olmadığına karar 
vermek üzre hemen isin hakikatini araştırmağa mecburdur . 

Cumhuriyet müddei umumisi yalnız maznunun aleyhine olan husus
ları değil, lehine olan cihetleri de arar ve kaybolmasından korkulan 
delillerin toplanmasına ve zabtına çalışır . 

MADDE 154 — Cumhuriyet müddei umumisi yukarıdaki madde-
lerde yazılı olan neticelere varmak için bütün memurlardan her türlü 
malûmatı isteyebilir, gerek doğrudan doğruya ve gerek zabıta makam 
ve memurları vasıtasıyle her türlü tahkikatı yapabilir . 

Ancak sabitleri yeminle dinleyemez . 
Bütün zabıta makam ve memurları Cumhuriyet müddei umumili

ğinin emirlerini ifa ile mükelleftir. B u emirler mühim ve müstacel 
hususlarda umum zabıta ve memurlarına şifahî ve bunlardan gayri 
ahvalde zabıta âmirlerine yazılı olarak verilir. 

Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendi-
lerinden istenilen adliyeye müteallik vazife veya işlerde sui istimali 
yahut ihmal ve terahileri görülen Devlet memurları ile Cumhuriyet 
müddei umumiliğinin şifahî veya yazılı talep ve emirlerini yapmakta 
sui istimal veya ihmal ve terahileri görülen zabıta âmir ve memurları 
hakkında müddei umumilikçe doğrudan doğruya takibatta bulunulur. 

Ancak zabıta âmirleri hakkında , hâkimlerin vazifelerinden dolayı 
tâbi oldukları muhakeme usulü tatbik olunur. 

V a l i , Kaymakam ve Nahiye müdürleri hakkında memurin muha-
kematı kanunu hükmü caridir. 

MADDE 155 — Cumhuriyet müddei umumisi ancak hâkim tara
fından yapılabilecek olan bir tahkik muamelesine lüzum görürse talep
lerini bu muamelenin cereyan edeceği mahallin sulh hâkimine bildirir. 
Sulh hâkimi istenilen muameleye, işin vaziyetine göre kanunen cevaz 
olup olmadığını tetkik eder . 

MADDE 156 — Zabıta makam ve memurları suçları aramakla ve 
işin tenviri için lâzım gelen acele tedbirleri almakla mükelleftir . B u 
makam ve memurlar tanzim ettikleri evrakı hemen müddei umumiliğe 
gönderirler. 

Ancak hâkim tarafından derhal icrası muktazi tahkik muamele
lerine lüzum varsa bu evrakın doğrudan doğruya sulh hâkimine gönde
rilmesi caizdir. 



6986 ( Resmî Gazete ) 20 nisan 1929 

Vak'a mahallinde 
memurun emirlerine 

muhalefet 

Tahkikatın 
ifası 

resen 

Maznun lehindeki 
delillerin toplan-

ması 

C. M. U. sinin 
salâhiyeti 

MADDE 157 — Vak'a mahallinde vazifesine ait muamelelere baş
layan memur, bu muamelelerin icrasını kasten ihlâl eden veya salâhi
yeti dahilinde olarak aldığı tedbirlere muhalefet eyleyen şahısları tevkif 
etmek ve muamelelerin hitamına kadar bunları mevkuf tutmak ikti
darını haizdir. Şukadar ki bu tevkif müddeti yirmi dört saati geçemez. 

MADDE 158 — Tehirinde zarar umulan hallerde müstantık veya 
sulh hâkimi lüzum görülen bütün tahkik muamelelerini resen ifa etmek 
salâhiyetini haizdirler. 

MADDE 159 — Maznun, müstantık veya sulh hâkimi tarafından 
sorgusu sırasında masumiyetim izhar için bazı deliller gösterir ve 
müstantık veya sulh hâkimi, bu delilleri varit görür ve bunların 
ziyamdan korkar veya bu deliller maznunun serbest bırakılmasını istilzam 
edecek mahiyette bulunursa onları toplar. 

Şayet bu delillerin başka bir mahkemenin kazası dairesinde toplan
ması icap ediyorsa bu muamelelerin icrası o yer müstantık veya sulh 
hâkiminden istenebilir. 

MADDE 160 — 158 ve 159 uncu maddelerde yazılı hallerde 
müteakip işlerin yapılması salâhiyeti Cumhuriyet müddei umumisinindir. 

Hazırlık tahkika- MADDE 161 — Müstantık veya sulh hâkimi tarafından idare 
tında müstantık ve ifa olunan tahkikat işlerinin resmen tesbit ve tevsiki ve kendilerine 

sulh hâkiminin tabı bir zabıt kâtibinin refakat etmesi hususları ilk tahkikat için mer'i 
olduğu hükümler , ., , .. , 

hükümlere ve kaidelere göre yapılır. 

Müddei umuminin 
iştiraki 

Hukuku amme da
vasının açılması 

suretleri 

Müddei umuminin 
takibata mahal gör

memesi 

Müddei umuminin 
kararına itiraz 

MADDE 162 — Cumhuriyet müddei umumisi ilk tahkikatta cari 
hükümlere göre hâkimin muamelelerine iştirak eyler. 

B u hükümler, hâkim tarafından maznun sıfatıyle sorguya çekilmiş 
olan veya mevkuf bulunan kimse ile intihap eylediği müdafi ve ehli 
hibre hakkında dahi caridir. 

MADDE 163 — Yapılan hazırlık tahkikatı hukuku amme davasının 
açılmasını haklı göstermeğe kâfi ise Cumhuriyet müddei umumisi bu 
davayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında müstantıka bir talepname 
veya karar hâkimine bir iddianame vermek suretile açar . 

Aks i halde Cumhuriyet müddei umumisi takibata mahal olmadığına 
karar verir ve bu kararından, evvelce hâkim tarafından sorguya çekil
miş olur veya hakkında bir tevkif müzekkeresi verilmiş bulunursa 
maznuna da haber verir. 

MADDE 164 — Cumhuriyet müddei umumisi hukuku amme dava
sının açılması talebini havi olarak kendisine verilmiş olan bir istida 
üzerine keyfiyeti takibe değer görmez veya yapılan hazırlık tahkikatı 
neticesinde takibata mahal olmadığına karar verirse bu kararı sebebiyle 
beraber müsted'iye bildirir . 

MADDE 165 — Müsted'i ayni zamanda suçtan zarar gören kimse ise 
kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde bu kararı 
veren müddei nmuminin mensup olduğu ağır ceza işlerini gören mahke-
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İtirazın tetkiki ve 
tahkikatın tevsii 

İtirazın reddi 

me dairesine en yakın bulunan ağır ceza işlerini gören mahkeme 
reisine itiraz edebilir. 

İtiraz istidasında hukuku amme davasının açılmasını haklı göstere
bilecek vakıalar ve deliller beyan edilmeli ve varsa bir avukat veya 
dava vekili tarafından imza edilmiş bulunmalıdır. 

MADDE 166 — Ağır ceza reisi talep ederse Cumhuriyet müddei 
umumisi o zamana kadar yaptığı bütün muameleleri havi evrakı 
kendisine gönderir. 

Reis , bir diyeceği varsa bildirilmesi için bir müddet tayin ederek 
istidayı maznuna tebliğ edebilir. 

Reis, kararını vermek için tahkikatın tevsiine lüzum görür ise bu 
hususun tasrihile beraber icrasına mahallî müstantık veya sulh hâkimini 
memur edebilir. 

MADDE 167 — Hukuku amme davasının açılması için kâfi 
sebepler bulunmazsa reis istidayi ret ve keyfiyeti müsted' iye, 
Cumhuriyet müddei umumisine ve maznuna bildirir. 

İstida reddedildikten sonra hukuku amme davası ancak yeni 
vakıalara ve yeni delillere müsteniden açılabilir. 

MADDE 168 — Reis, istidanın varit ve haklı olduğuna kanaat 
getirirse hukuku amme davasının açdmasma karar verir . 

Cumhuriyet müddei umumisi bu kararı icra eder. 

MADDE 169 — Reis istida hakkında karar vermezden evel gerek 
istida ve gerek tahkikatın istilzam eyleyeceği işlere ait olarak tahmin 
edilecek masrafların hazineye ve maznuna karşı temini için bir kefalet 
verilmesini müsted'iden talep edebilir. Kefalet para veya devlet esham 
ve tahvilâtı vermek suretiyle olur . Kefalet miktarım reis tayin edeceği 
gibi ayni zamanda kefaletin verilmesi için dahi bir mehil tayin eyler. 

Muayyen müddet içinde kefalet verilmezse istida geri alınmış 
sayılır. 

İtirazın masraflar MADDE 170 — 167 inci madde ile 169 uncu maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı hallerde istidaya müteallik usul işlerinin masrafları 
o müsted'inindir. 

İtirazın kabulü 

Muterizden kefalet 
alınması 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

İlk tahkikat 

İlk tahkikatın mec- MADDE 171 — Ağır ceza işlerinde ilk tahkikat mecburîdir. 
burî olduğu haller. Diğer işlerde : 

1 — Cumhuriyet müddei umumiliğince talep edilirse, 
2 — Maznun tarafından 194 üncü maddeye göre ilk tahkikatın 

açılması talep edilipte müdafaasını hazırlamak için böyle bir tahkikat 
yapılmasını lüzumlu gösterecek kâfi sebepler dermeyan olunursa ilk 
tahkikatın yapılması mecburî olur. 

Ancak, irtibat dolayısile muhtelif davaların birleştirilmesi hali 
müstesna olmak üzre sulh mahkemelerinin göreceği işlerde ilk tahkikat 
yapılmaz, 
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İlk tahkikatın ta- MADDE 172 — ilk tahkikatın açılması lüzumuna dair Cumhuriyet 
lepnamesı müddei umumiliğince tanzim edilecek talepname maznunun kim 

olduğunu ve kendisine isnat olunan suçun neden ibaret bulunduğunu 
muhtevi olur. 

Talepnamenin reddi 

İlk tahkikatın açıl
masına maznunun 

muhalefeti 

Karar hâkiminin 
ret kararma acele 

itiraz: 1 

İlk tahkikatın ya
pılması 

İlk tahkikatın diğer 
mercileri 

Hâkimler hakkında 
tahkikat 

Tahkikat sırasında 
miistantıkın yanın
da bulunabilecekler 

MADDE 173 — B u talepname, mahkemenin salâhiyeti bulunmaması, 
hukuku amme davasının kabule şayan olmaması veya işin ilk tahkikata 
tâbi mevattan bulunmaması yahut suçun cezayı müstelzim olmaması 
sebeplerinden birine müsteniden reddolunabilir. Ret kararı karar 
hâkimi tarafından verilir. 

Karar verilmezden evel maznun dinlenebilir. 

MADDE 174 — Cumhuriyet müddei umumiliğinin talepnamesi 
üzerine müstantık tarfından ilk tahkikatın açılmasına dair ittihaz 
olunupta 185 inci maddeye göre bildirilecek olan karara maznun bundan 
evvelki maddenin birinci fıkrasında yazılı sebeplerden birine istinat ile 
muhalefet edebilir. 

B u muhalefetin yerinde olup olmadığına karar hâkimi karar verir. 
İlk tahkikatın açılmasına evvelce karar hâkimi tarafından karar 

verilmiş ve karardan evel maznun dinlenilmiş ise işbu hüküm tatbik 
olunmaz, 

MADDE 175 — Maznun 173 üncü maddenin ikinci ve 174 üncü 
maddenin birinci fıkrasında yazılı hallerde salâhiyetsizlik hakkındaki 
talebini reddeden karar hâkiminin kararı aleyhine acele itiraz yoluna 
müracaat edebilir. 

Diğer hallerde maznun tarafından dermeyan edilen muhalefetlerin 
reddine ve yahut ilk tahkikatın açılmasını mutazammın olan karar 
hâkiminin kararı aleyhine hiç bir kanun yoluna müracaat olunamaz . 

MADDE 176 — İlk tahkikat açılması hakkında Cumhuriyet müddei 
umumiliği veya maznun tarafından dermeyan edilen talebin reddine 
mütedair olan karar hâkiminin kararı aleyhine acele itiraz yoluna 
müracaat edilebilir. 

MADDE 177 — İlk tahkikat müstantık tarafından açılır ve yapılır. 

MADDE 178 — İlk tahkikat" Cumhuriyet müddei umumisinin talebi 
üzerine karar hâkiminin karariyle bir sulh hâkimine verilebilir. 

Müstantık tahkikate müteallik bazı işlerin icrasını sulh hâkiminden 
veya diğer bir mahal müstantıkından talep edebilir. 

Sulh hâkiminin müstanlıkın bulunduğu yerde kaza salâhiyeti varsa 
yukarda yazılı olan hükümler tatbik edilmez. 

MADDE 179 — Hâkimler ile hâkim sınıfında bulunanlar hakkında 
gerek vazifelerinden ve gerek şahsî suçlarından dolayı takibat hâkimler 
kanununa göre yapılır. 

MADDE 180 — Müstantık maznunun sorgusu, şahitlerin veya 
ehli hibrenin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene icrası sırasında 
yanında bir zabıt kâtibi bulundurur. 

Acele hallerde yemin vermek şartıyle bir kimseyi zabıt kâtibi 
bifatıyle yanına alır. 
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Zabıt varakası ve 
tanzimi 

MADDE 181 — Her tahkik muamelesi bir zabıt varakası ile tesbit 
olunur. Zabıt varakası müstantık ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafın 
dan imza edilir . 

Zabıt varakası muamelenin nerde ve ne vakit yapıldığını ve bu 
muameleye iştirak eden veya bunda alâkası olan kimselerin isimlerini 
ve muhakeme usullerinin esaslı merasimine riayet edilip edilmediğinin 
anlaşılamasına müsait olacak izahatı da ihtiva eder. 

Muamelede hazır bulunan alâkadarca tasdik olunmak üzre zabıt 
varakasının kendilerine taallûk eden cihetleri okunur veya okunmak üzre 
kendilerine verilir. B u tasdik, zabıt varakasına yazılarak alâkası olanlara 
imza ettirilir. İmzadan kaçınılırsa sebepleri yazılır. 

Zabıtanın müstantık 
emirlerini icrası 

İlk tahkikatın ta-
zanımun ettiği 

MADDE 18 2 — Zabıta makam ve memurları müstantık 
emredilen tedbirleri ve araştırmaları icra ile mükelleftir. 

tarafından 

şeyler 

MADDE 18 3 — İlk tahkikat maznun hakkında son tahkikatın 
açılmasına veya muhakemesinin men'ine karar verebilmeğe müsait bir 
derecede bütün delillerin toplanmasını ve elde edilmesini tazammun eder. 

Muhakemeden evel ziyamdan korkulan veya maznunun müdafaasını 
hazırlamak için tesbiti zarurî olan delillerin her halde toplanması 
lâzımdır. 

Müstantıkın kendili- MADDE 18 4 — İlk tahkikat sırasında bu tahkikatın talepnamede 
gınden yapacağı zikredilmemiş olan bir şahıs veya suca teşmili iktiza ederse müstantık tahkik işleri

 acele hallerde icap eden tahkik işlerini kendiliğinden yapar. B u halde 
dahi müteakip işlerin icrası Cumhuriyet müddei umumisine aittir. 

İlk tahkikatta maz
nunun yeniden sor

guya çekilmesi 

MADDE 18 5 — Maznun ilk tahkikatın açılmasından evel sorguya 
çekilmiş olsa bile ilk tahkikat sırasında yeniden sorguya çekilir ve bu 
münasebetle tahkikatın açılması kararı kendisine bildirilir. 

Sorgu, Cumhuriyet müddei umumisi ve müdafii hazır bulunmaksızın 
icra olunur , 

Keşif ve  muaye
nede şahit ve ehli 
hibrenin dinlenme
sinde bulunabile

cekler 

Maznunun hazır 
bulunmaması kararıý 

MADDE 18 6 — B i r keşif ve muayenenin icrası sırasında Cumhuri
yet müddei umumisi, maznun ve müdafii hazır bulunabilir. 

Bir şahit veya ehli hibrenin duruşma sırasında hazır bulunmayacağı 
umulur veya meskeninin uzaklığı sebebiyle bulunması güç görülürse bu 
şahit veya ehli hibrenin dinlenmesinde dahi ayni hüküm caridir. 

B u işlerde hazır bulunmak hakkını haiz olanlar işin geri kalmasına 
meydan vermemek kaydile işlerin icrası gününden evvelce haberdar 
edilir. 

Maznun mevkuf ise ancak mevkuf tutulduğu yerdeki mahkme binası 
içinde yapılacak işlerde hazır bulunmağı isteye bilir . 

B u işlerde hazır bulunmağa mezun olan kimseler kendilerine ait 
mâni sebeplere istinaden isin başka güne tehirini isteyemezler , 

MADDE 18 7 — Maznunun huzuru, şahitlerden birinin hakikate 
muvafık sehadet etmesine mâni olacağından korkulursa hâkim o işte 
maznunun bulunmamasına karar verebilir, 
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Maznunun 
kibre celbi 

ehli 
hakkı 

MADDE 188 — Birden fazla ehli hibre iştirakiyle bir keşif ve mua
yeneye lüzum görülürse maznun duruşma sırasında celbettirmek niyetin
de bulunduğu ehli hibrenin dahi bu muamelenin yapılacağı güne davet 
edilmesini isteyebilir, talebinin hâkim tarafından reddedilmesi halinde 
maznun ehli hibreyi kendiliğinden davet ettirebilir . 

Maznun tarafından davet ettirilen ehli hibre, hâkimin tayin ettiği 
ehli hibrenin vazifesini güçleştirmemek knydile. keşif ve muayeneye ve 
tahkik işlerine iştirak ettirilir. 

Muddei umuminin MADDE 189 — Cumhuriyetumüddei umumisi, tahkikatın cereyanını 
dosyayı tetkiki geriletmemek şartıyle, dosyayı tetkik ederek tahkikatın hal va vaziyeti 

hakkında her vakit malûmat alabibr ve münasip gördüğü iddiaları 
dermeyan edebilir. 

Tahkikat gayesinin 
elde. edilmesi 

MADDE 190 — Müstantık ilk tahkikat gayesinin elde edildiği kana
atinde bulunursa iddiasını bildirmek üzre dosyayı Cumhuriyet müddei 
umumisine verir . 

Cumhuriyet müddei umumisi ilâveten bazı tahkikat icrası talebinde 
bulunupta müstantık bu talebi terviç etmezse, bu hususta bir karar 
verilmek üzre işi karar hâkimine verir. 

İlk tahkikatın bittiği maznuna bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ F A S I L 

Son tahkikatın açılması kararı 

Son tahkikatın açıl
masına veya tatiline 
yahut muhakemenin 

men'ine karar 
salâhiyeti 

İlk tahkikatsın işler
de hukult u amme 
davasının açılması 

İddianame 

İddianamenin maz
nuna tebliği 

MADDE 191 — İlk tahkikat yapılan işlerde son tahkikatın açılmasına 
veya maznunun muhakemesinin men'ine veyahut son tahkikatın muvakka
ten tatiline karar vermek salâhiyeti karar hâkiminindir . 

Cumhuriyet müddei umumisi, tahkikat evrakını iddiasiyle birlikte 
karar hâkimine verir . Son tahkikatın açılmasını istihdaf eden iddianın 
sebepleri açıkça gösterilmiş bir iddianame şeklinde olmak lâzımdır. 

MADDE 192 — Cumhuriyet müddei umumisi ilk tahkikat icra edil-
meksizin hukuku amme davasını açarsa iddianamesini dosyasiyle 
beraber sulh hâkimine ait işlerde bu hâkime ve diğer işlerde karar 
hâkimine verir 

MADDE 193 — İddianame maznuna isnat olunan suçun neden 
ibaret olduğunu ve bu suçun kanunî unsurlarıyle tatbiki icap eden 
kanun maddesini ve sübut sebeplerini ve duruşmanın hangi mahkemede 
yapılması lâzım geleceğini ihtiva eder. 

Asliye ve ağır ceza mahkemelerine ait işlerde hazırlık veya ilk 
tahkikatın verdiği esaslı neticeler dahi iddianameye yazılır. 

MADDE 194 — Karar hâkimi iddianamenin bir suretini maznuna 
tebliğ ile beraber ilk tahkikatın yapılmasını veya duruşmadan evel bazı 
delillerin toplanmasını talep yahut son tahkikatın açılmasına muhalefet 
edüp etmediğini üç gün içind bildirmeğe kendisini davet eder. 
İlk tahkikat yapılmış ise bu davet ona göre yapılır. 

B u baptaki talep ve muhalefetler hakkında karar vermek salâhiyeti 
karar hâkiminindir. 
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Karar aleyhine ancak 175inci maddenin birinci fıkrasına ve 176. ıncı 
maddeye tevfikan itiraz olunabilir. 

B u madde hükümleri sulh mahkemelerine ait işlerde tatbik olunmaz. 

Meselenin tenviri MADDE 195 — Karar hâkimi mes'elenin daha ziyade tenviri için 
için karar ve sulh ilk tahkikatın tevsiine ve böyle bir tahkikat yapılmamış ise ilk tahkikatın 
hâkiminin vereceği açılmasına veya bazı delillerin toplanmasına karar verebilir. 

karar I ar 
Sulh hâkimi dahi bazı delillerin toplanmasını karar altına alabilir. 
B u kararlar aleyhine itiraz olunamaz . 

Son tahkikatın açıl- MADDE 196 — İlk tahkikat ve böyle bir tahkikat yapılmamış ise 
ması kararı hazırlık tahkikatı neticesinde maznunun cezayı mucip bir suç işlediği 

zannını verecek kâfi sebepler görülürse karar hâkimi son tahkikatın 
açılmasına karar verir . 

Son tahkikatın açıl-
masına mahal ol

madığı kararı 

MADDE 197 — Karar hâkimi son tahkikatın açılmasına mahal 
olmadığına karar verirse, bu kararında filî veya hukukî sebeplerden 
hangisine istinat ettiğini gösterir . 

İlk tahkikat yapılmış ise karar hâkimi maznunun muhakemesinin 
men'ine karar verir. B u karar maznuna bildirilir . 

Son tahkikatın mu- MADDE 198 — Maznunun kaibolması veya suçu işledikten sonra 
vakkaten tatili bir akıl hastalığına uğraması sebebile son tahkikat yapılmasının imkân

sızlığı taayyün ederse karar hâkimi bu tahkikatın muvakkaten tatiline 
karar verir. 

Karar hâkiminin 
iddianame ile bağlı 

olmadığı 

Son tahkikatın açıl
ması kararı 

MADDE 199 — Karar hâkimi kararlarında 
umumisinin iddianamesiyle bağlı değildir. 

Cumhuriyet müddei 

MADDE 200 — Karar hâkimi tarafından son tahkikatın açılmasına 
dair verilecek kararda , maznuna isnat olunan suçun neden ibaret olduğu 
ve bu suçun kanunî unsurları ve tatbiki icap eden kanun maddesi ve 
duruşmanın hangi mahkemede yapılacağı gösterilir . 

Karar hâkimi maznunun tevkifine ve evvelce mevkuf ise mevkufiyet 
halinin devamına mahal olup olmadığına resen karar verir . 

Son tahkikatın açıl-
ması kararına müd-

dei umuminin te-
baiyeti re maznunun 

daveti 

MADDE 201 — Cumhuriyet müddei umumiliğince maznunun muha
kemesinin men'i talep edilirde karar hâkimi son tahkikatın açılmasına 
karar verirse ; Cumhuriyet muddei umumisi işi iddianame ile mahkemeye 
vermeğe mecburdur . 

194 üncü madde hükümleri bu halde dahi tatbik olunur. 
Ancak maznuna yapılacak davet duruşmanın açılmasından evel 

bazı delillerin toplanmasını isteyip istemediğini bildirmesi lüzumundan 
ibaret olur. 

Son tahkikatın açıl
ması kararında 

mahkeme merciinin 
tayini 

MADDE 202 — Karar hâkimi salahiyetli herhangi mahkeme huzu
runda son tahkikatın açılmasına karar verebilir . Ancak hâkim davaya 
bakmağa Temyiz mahkemesinin salâlüyeîli olduğunu görürse icap eden 
muamele yapılmak ve karar verilmek üzre evrakı Cumhuriyet müddei 
umumiliği vasıtasıla merciine gönderir. 
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Son tahkikatın acıl-
ması kararı aleyhi

ne itiraz hakkı 

Tekrar dava açıla
bilmesinin şartı 

Sulh mahkemeleri
nde doğrudan doğ
ruya duruşma ya

pılabilen haller 

Sulh hâkimi kendisine verilen davanın vazifesi haricinde olduğunu 
görürse iktiza eden karar verilmek üzre evrakı Cumhuriyet müddei 
umumiliği vâsitasıle karar hâkimine gönderir. 

MADDE 203 — Son tahkikatın açılmasına dair verilen karar 
aleyhine maznun tarafından itiraz olunamaz . 

Son tahkikatın açılmasına mahal olmadığına veya davanın iddiana
mede gösterilen mahkemenin madunu olan bir mahkemeye verilmesine 
dair karar hâkimi tarafından verilen karar aleyhine Cumhuriyet müddei 
umumisi tarafından acele itiraz yoluna müracaat edilebilir. 

MADDE 204 — Karar hâkimi son tahkikatın açılmasına mahal 
olmadığına bir karar veripte bu karar kat'ileştikten sonra dava ancak 
yeni vak'aların veya yeni delillerin meydana çıkması halinde tekrar 
açılabilir. 

MADDE 205 — Aşağıda yazılı hallerde iddianameye ve son tahki
katın açılması kararına hacet kalmaksızın sulh mahkemeleri huzurunda 
doğrudan doğruya duruşma yapılabilir. 

1 — Maznun kendiliğinden gelirse . 
2 — Yakalanarak mahkemeye verilmiş olursa. 
3 — Takibat kabahate taallûk ederse. 

maznun kendiliğinden gelir veya yakalanarak mahkemeye çıkarılırsa 
davanın esaslı nuktaları mahkeme zabıtnamesine yazılır. Diğer hallerde 
keyfiyet maznuna gönderilecek celpnameye yazılır. 

Duruşma günü 

Celpnamenin yazıl-
'ması ve tebliği ve 
sıibut vasıtalarının, 

nakli 

Son tahkikatın açıl
ması kararının maz

nuna bildirilmesi 
Mevkuf olan veya 
olmayan maznunun 

daveti 

Tebliğ ile duruşma 
arasındaki mehil 

BEŞİNCİ F A S I L 
Duruşma hazırlığı 

MADDE 208 — Duruşmanın yapılacağı gün mahkemenin reisi 
tarafından tayin olunur. 

Devlet ve Hükümet nüfuzunu kıran ve adabı umumiye aleyhinde 
olan suçlar ile yağma ve yol kesmek Ve adam kaldırmak ve Öldürmek 
cürümleri diğerlerinden önce görülür. 

MADDE 207 — Cumhuriyet müddei umumiliği duruşma için icap 
eden celpnameleri yazar ve tebliğ eder ve suçun sübutuna yardım 
edecek eşyayı mahkemeye verir . 

Maznun veya şahit yahut ehli hibre çok olmasından veya maznunun 
sorgusunun uzaması ihtimalinden dolayı duruşmanın bir günde bitmeye
ceği anlaşılırsa reis şahitlerle ehli hibrenin hepsini veya bir kısmını 
sonraki duruşmalara davet ettirebilir. 

MADDE 208 — Son tahkikatın açılmasına dair olan karar celpna
meden evel ve nihayet ceblpname ile birlikte maznuna bildirilir. 

MADDE 209 — Mevkuf olmayan bir maznuna tebliğ olunacak celp
nameye mazereti olmaksızın gelmediği halde tevkif olunacağı veya 
zorla getirileceği yuzılır. Ancak 225 inci maddede beyan olunan halde 
bu ihtar yazılmaz. Mevkuf bulunan bir maznunun daveti 33 üncü madde 
mucibince duruşma gününün tebliği suretile olur. Ayni zamanda maz
nun duruşmada kendisini müdafaa için bir talepte bulunup bulunma
yacağı ve bulunacaksa neden ibaret olduğunu bildirmeğe davet olunur. 
B u muamele mevkufun mahkeme kâtibi yanına getirilerek bir zabıt 
varakası tutmak suretile yapılır. 

MADDE 210 — Yukarıdaki madde mucibince celpnamenin tebli
ğiyle duruşma günü arasında en aşağı bir hafta geçmek icap eder. 
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Müdafii davet 

Maznunun müdafaa 
delillerinin toplan

ması talebi 

Daveti reddolunan 
kimsenin maznun 
tarafından doğru
dan davet ettiril -

mesı 

B u mehle riayet edilmemiş ise son tahkikatın açılmasına dair olan 
karar okunmazdan evel maznun duruşmanın talikinı isteyebilir. 

MADDE 211 — Müdafi gerek mahkemece tayin edilmiş olsun 
gerek maznun tarafından intihap edilipte mahkemeye haber verilmiş 
bulunsun maznun ile birlikte davet olunur . 

MADDE 212 — Maznun şahit veya ehli hibrenin davetini yahut 
müdafaa delillerinin toplamasını istediğinde bu delillerin taallûk ettiği 
vakıaları göstermek suretiyle bu baptaki istidasını duruşma gününden 
en aşağı beş gün evel mahkeme reisine verir 

B u istida üzerine verilecek karar derhal kendisine bildirilir. 
Maznunun kabul edilen talepleri Cumhuriyet müddei umumi

liğine de bildirir. 

MADDE 213 — Reis bir kimsenin daveti hakkındaki istidayı red 
deylediği takdirde maznun o kimseyi doğrudan doğruya davet ettirebi
leceği gibi evvelce bir istida vermeksizin dahi o kimseyi getirebilir. 

Doğrudan doğruya davet olunan kimse, yol masrafiyle kaybede
ceği vakit için tarifeye göre verilmesi muktazı tazminat, celpnamenin 
tebliği sırasında kendisine verilir veya mahkeme kalemine yatırıldığı 
bildirilirse hazır bulunmağa mecburdur. 

Doğrudan doğruya davet olunan kimsenin beyanatı duruşma 
sırasında hâdisenin tenvirine yararsa mahkeme talep vukuunda, 
yukardaki fıkrada yazılı masraf ve tazminatın Devlet hazinesinden 
verilmesine karar verir. 

MADDE 214 — Mahkeme reisi dahi resen şahit ve ehli hibre 
celbine-ve başkaca sübut sebeplerinin toplanmasına karar verebilir . 

MADDE 215 — Maznun doğrudan doğruya davet ettirdiği veya 
duruşma sırasında getireceği ehli hibre Ve şahitlerin isimleriyle mesken 
veya ikametgâhlarını Cumhuriyet müddei umumisine vaktü 
zamanıyle bildirir. 

Cumhuriyet müddei umumisi dahi iddianamede gösterilen veya 
maznunun talebi üzerine davet olunan şahitler ve ehli hibre haricinde 
gerek reisin karariyle ve gerek kendiliğinden başka kimseleri davet 
ettirecek ise bunların isimleriyle mesken veya ikametgâhlarını maznuna 
yine vaktü zamaniyle bildirir. 

MADDE 216 — Hastalık veya maluliyet veya iktihamı mümkün 
olmayan başka bir sebeple bir şahit veya ehli hibrenin uzun veya 
gayri muayyen bir zaman için duruşmada hazır bulunması kabil 
olmayacağı anlaşılırsa mahkeme bir naip marifetiyle veya istinabe 
yolıyla onun dinlenmesine karar verebilir. Yemin verilmesi icap eden 
hususlarda yemin ettirildikten sonra dinlenir. 

B u hüküm meskenlerinin uzak bulunmasından dolayı celpleri 
müşkül olan şahit ve ehli hibrenin dinlenmesinde dahi caridir. 

Şahit ve ehli hibre- MADDE 217 — İşin gecikmesine sebebiyet vermeyecekse şahit 
nin dinleneceği gü- veya ehli hibrenin dinlenmesi için tayin olunan günden Cumhuriyet 

nün bildirilmesi müddei umumisine, maznuna ve müdafie haber verilir. Bunların din
lenme sırasında hazır bulunmaları şart değildir. Tutulan zabit 
varakası Cumhuriyet müddei umumisine ve müdafie gösterilir. 

Mahkeme reisinin 
resen daveti 

Davet edilen şahit-
lerin isim ve ika

metgâhlarının maz-
nuna ve müddei 

umumiye bildirilmesi 

Şahit ve ehli hibre 
nin naiple veya is-

tinabe yolıyla din-
lenmeleri 
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Mevkuf olan maznun ancak mevkuf bulunduğu mahaldeki 
mahkeme binası içinde yapılacak bu nevi işlerde hazır bulunmağı 
isteyebilir. 

Tekrar keşif ve MADDE 218 — Duruşmanın hazırlanması içi yeniden keşif ve 
muayene muayeneye ihtiyaç görülürse yine yukarıdaki madde ahkâmı tatbik 

olunur. 

A L T I N C I F A S I L 

Duruşma usulü 

Bir kaç miıddei 
umumi ve müdafiin 
duruşmaya iştirakleri 

Talik ve tehir talebi 
ve kararları 

Tehir müddeti 

Maznunun gelme-
mesi hali 

Duruşma sırasında 
maznunun mahke
meden uzaklaşması 

Maznun gelmese bile 
duruşma yapılabilen 

haller 

Maznunun talebi 
üzerine hazır bulun

duralamayacağı 
haller 

Davaya duruşma 

MADDE 219 — Duruşma hükme iştirak edeceklerin huzurile ara 
vermeksizin cereyan eder. Cumhuriyet müddei umumisinin ve zabıt 
kâtibinin bulunmaları şarttır. 

MADDE 220 — Cumhuriyet müddei umumiliği heyetinden bir kaç 
zat ve bir kaç müdafi ayni zamanda duruşmaya iştirak edebilecekleri 
gibi münavebe suretiyle işi aralarında taksim de edebilirler. 

MADDE 221 — Duruşmanın talikine dair taleplere mahkemece 
karar verilir. 

Kısa bir zaman için tehir kararı reis tarafından verilir . 141 inci 
maddede yazılı hal müstesna olmak üzre müdafiin manii çıkması talik 
talebi için maznuna bir hak vermez . 

210 uncu maddede muayyen olan müddete riayet olunmamış ise 
reis duruşmanın talikini istemeğe hakkı olduğunu maznuna bildirir . 

MADDE 222 — Tehir olunan duruşmaya tehir tarihinden itibaren 
nihayet sekizinci gün devam olunur. Aksi halde duruşmaya tamamen 
yeniden başlamak icap eder. 

MADDE 223 — Mahkemeye gelmemiş olan maznua hakkında 
duruşma yapılmaz. 

Gelmemenin makbul sebepleri ispat edilmezse maznunun hazır 
olması emrolunur veya hakkında tevkif müzekkeresi verilir. 

MADDE 224 — Mahkemeye gelen maznun duruşmanın devamı 
müddetince hazır bulunur, savuşmamasının önüne geçmek için 
mahkeme reisi lâzım gelen tedbirleri alır ve duruşma tehir olunduğu 
müddetçe maznunu nezaret altına dahi aldırabilir. 

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

MADDE 225 — Tahkikatın mevzuu olan suç gerek yalnız ve 
gerek birlikte olarak para cezasını, hafif hapis ve müsadere cezalarını 
müstelzim ise maznun gelmese bile duruşma yapılabilir. B u gibi 
hallerde maznuna gönderilecek celpnamede kendisi gelmese dahi 
duruşmanın yapılabileceği yazılır. 

MADDE 226 — Ağır cezalı cürümlerin maadasında maznunun 
talebi üzerine mahkeme; kendisini hazır bulundurmak mecburiyetinden 
vareste tutabilir. 
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'Maznunun müdafi 
gönderebilmesi 

Maznun hazır ol-
maksızın yapılan 

duruşmada eski hale 
getirme şartı 

Maznunun zorla 
getirilebilmesi 

Birden fazla dava
ların birleştirilmesi 

Reisin vazifesi 

Şahitlerle ehli hibe-
renin müddei umu-

mi ve maznun ta-
rafından dinlen-

meleri ve istizahları 

Mahkeme azasının 
sual sorması 

Dinleme ve istizah 
.müsaadesinin geri 

alınması 

B u takdirde maznun ilk tahkikat sırasında sorguya çekilmemiş 
ise davaya esas olan vakıalar üzerine istinabe suretiyle sorguya çekilir. 

Cumhuriyet müddei umumisiyle mülaf ie , maznunun sorgusu için 
tayin olunan gün haber verilir. Bununla beraber bunların sorguda 
huzurları zarurî değildir . 

Sorguyu mutazammın olan zabıt varakası duruşma sırasında 
okunur. 

MADDE 227 — Maznunun, hazır olmaksızın duruşma yapılabilecek 
olan davalarda müdafi göndermeğe salâhiyeti vardır. 

MADDE 228 — Duruşma, maznun hazır olmaksızın yapılırsa, 
hükmün kendisine tebliği tarihinden bir hafta içinde mehlin geçme
sinden mütevellit neticeleri bertaraf etmek için maznun kanunî sebep
lere istinatla o hüküm hakkında eski hale getirme talebinde bulunabilir. 

Şukadar ki maznun kendi talebi üzerine duruşmada hazır bulunmak 
mecburiyetinde tutulmamış yahut müdafi marifetiyle temsil edilmek 
salâhiyetini istimal etmiş olursa artık eski hale getirme talebinde 
bulunamaz . 

MADDE 229 — Mahkeme maznunun bizzat hazır bulunmasına 
ve ihzar veya tevkif müzekkeresiyle zorla getirilmsine her vakit karar 
verebilir. 

MADDE 230 — Mahkeme bakmakta olduğu bir kaç davalar 
arasında irtibat görürse bu irtibat 3 üncü maddede gösterilen neviden 
olmasa bile birlikte tahkik ve hükmolunmak üzre bu davaların birleşti
rilmesine karar verebilir . 

MADDE 231 — Reis duruşmayı idare eder ve maznunu sorguya 
çeker ve ikame edilen delilleri dinler. 

Duruşmada alâkadar olanlardan biri duruşmanın idaresine müteallik 
olarak reis tarafından emrolunan bir tedbirin kabule şayan olmadığını 
beyan ederse mahkeme bu bapta bir karar verir . 

MADDE 232 — Cumhuriyet müddei umumisi ile maznun tara
fından gösterilen şahitlerle ehli hibrenin dinlenmelerini ve istizahını, 
Cumhuriyet müddei umumisi ve müdafiin müttefıkan vaki talepleri 
üzerine mahkeme reisi kendilerine tevdi eder. B u takdirde müddei 
umumi tarafından gösterilen şahitleri ve ehli hibreyi evvelâ dinlemek 
ve istizah etmek hakkı müddei umumiye aittir . Maznun tarafından 
gösterilen şahitler ve ehli hibrenin d in lemiş inde ve istizahında ayni 
rüçhan müdafie aittir . 

Bundan sonra reis dahi şahitlere ve ehli hibreye mes'eleyi daha 
ziyade tenvir için lâzım gördüğü sualleri sorabilir . 

MADDE 233 — Reis talepleri üzerine mahkeme azasına dahi 
ehli hibre ve şahitlere sual sormağa müsaade verir . 

B u müsaade Cumhuriyet müddei umumisine, maznuna ve müda-
fie dahi verilir. 

MADDE 231 — 232 inci maddenin birinci fıkrasında gösterilen 
halde ehli hibre ve şahitlerin dinlenme ve istizahı hususunda kendi
lerine verilen müsaadeyi bir taraf sui istimal ederse reis bunu geri 
alabilir . 

232 inci maddenin birinci ve 233 üncü maddenin ikinci fıkralarinda 
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Sual sorulmasında 
tereddüt 

Şahit ve ehli hibre 
yoklaması ve son 
tahkikatın açılması 

kararının okunması 

gösterilen hallerde reis icapsız olan veya taallûku bulunmayan sual-
lerin sorulmasını menedebilir . 

MADDE 235 — Bi r sualin sorulması caiz olup olmadığında 
tereddüt edilirse mahkeme bir karar verir. 

MADDE 236 — Duruşmaya şahitler ve ehli hibrenin yoklama-
siyla başlanır. 

Bundan sonra maznunun, şahıs ve hüviyeti tesbit olunur. Bunu 
müteakip son tahkikatın açılmasına dair olan karar okutturulur ve 
135 inci madde mucibince maznun sorguya çekilir. 

Kararın okunması ve maznunun sorguya çekilmesi şahitler hazır 
bulunmaksızın yapılır. 

Delillerin ikamesi MADDE 237 — Maznunun sorguya çekilmesinden sonra delillerin 
ve bu baptaki talep ikamesi işine başlanır. 

ve kararlar Bir delilin iradına müteallik talebin reddi mevzuu bahsolur, yahut 
bazı delillerin iradına müsaade olunması muhakemenin talikini icap 
ettirirse, mahkeme bu bapta bir karar verir. 

Mahkeme vukubulan talep üzerine veya kendiliğinden şahit v e 
ehli hibre celbini ve başkaca sübut sebeplerinin ihzar ve iradını 
emredebilir. 

Delilleri ikamenin MADDE 238 — Delillerin ikamesi, davet edilen bütün şahitlerin ve 
şümulü ehli hibrenin dinlenmesi ve sair sübut vasıtalarının irat edilmesi 

demektir. 
Deliller davayı uzatmak maksadiyle ikame olunmaz. 
Duruşma celsesinde ilk defa olarak şahitlerin ve ehli hibrenin gel

meleri veya davetlerinin talep olunması veya diğer sübut vasıtalarıma 
irat edilmesi halinde de bu kaide caridir. 

Cumhuriyet müddei umumisi ile maznun ittifak ederlerse mahkeme 
şu veya bu delilden sarfınazar edebilir. 

Kabahate taallûk eden veya şahsî dava üzerine görülen işlerde 
mahkeme davaya ve feragate ve evvelce verilen kararlara bağlı olma-
yarak delillerin ne hudut dahilinde ikame edileceğini tayin eder. 

Delil ve vakıanın MADDE 239 — Bi r delilin veya ispat olunacak vakıanın geç irat 
geç ikame ve irat edilmesi, ikamesi talebinin reddine sebep olmaz. 

edilmesi Bununla beraber dinlenecek şahidin veya ehli hibrenin ismi hasma 
geç tebliğ edilmiş yahut ispat edilecek hâdise hasım tarafı için lâzım 
gelen malûmatı elde etmeğe vakit müsait olmayacak derecede geç 
bildirilmişse hasını tarafı delillerin ikamesi hitam bulmazdan evel ma
lûmat almak üzre duruşmanın talikim isteyebilir. 

Reisin veya mahkemenin emriyle davet olunacak şahitler ve ehli 
hibre hakkında Cumhuriyet müddei umumisi ve maznun dahi bu hakki 
haizdirler. 

B u talepler hakkında mahkeme kanaatine göre karar verir. 

Sorgu sırasında MADDE 240 — Maznunun yüzüne karşı şeriklerinden birinin veya 
maznunun mahke- bir şahidin hakikati söylemeyeceğinden korkulursa, mahkeme sorgu ve 
imden çıkarılabile- dinleme sırasında o maznunun mahkeme salonundan çıkarılmasını-

ceği haller emredebilir. 

Şukadar k i maznun tekrar getirildiği zaman gıyabında yapılan söz 
ve işlerin esaslı noktalan kendisine bildirilir. 
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Şahidin ve ehli hib-
renin dinlendikten 
sonra mahkemeden 

uzaklaşmaları 

Duruşma sırasında 
okunacak sübut se

bepleri 

Delilin bir şahitten 
ibaret olması 

Zabıt varakalarının 
okunmaslyle iktifa 
olunabilecek haller 

Şahitlikten çekinme 
hakkını sonradan 
kullanan şahidin 

ifadesi 

Şahit ve ehli hibre-
ye evvelce mazbut 

ifadelerinin okuna
bileceği haller 

Maznunun evvelce 
mazbut ifadesinin 

okunabileceği haller 

İfadelerin okundu
ğunun zapta yazıl

ması 

MADDE 241 — Şahitler ve ehli hibre dinlendikten sonra ancak 
reisin emir ve müsaadesiyle mahkemeden çıkabilirler. Bunun için evvel
ce Cumhuriyet müddei umumisine ve maznuna sorulur. 

MADDE 242 — Sübut sebepleri olarak kullanılacak senetler ve 
sair evrak duruşma sırasında okutturulur. 

Evvelce verilmiş olan mahkûmiyet ilâmlarıyla Adlî sicil hulâsaları 
ve şahsî ahval sicilleri hakkında dahi bu suretle muamele olunur. B u 
hüküm keşif ve muayeneyi tazammun eden zabıt varakaları hakkında 
da caridir. 

MADDE 243 — Bi r vakıanın delili bir şahidin şahsî malûumatından 
ibaret ise bu şahit duruşma esnasında dinlenir. 

Şahidin daha evvelce şehadetini ihtiva eden zabıt varakalarının ve 
yazılı beyanlarının okunması şifahî şehadet yerine geçemez . 

MADDE 244 — Bi r şahit veya ehli hibre yahut mazunun şerikle
rinden biri vefat etmiş veya akıl hastalığına tutulmuş veya meskeni 
bulunmamış olursa evvelce alman ifadesini havi zabıt varakasını okun-
masiyla iktifa olunabilir. Evvelce mahkûm olan şerik hakkında dahi hü
küm böyledir. 

216 ıncı maddede gösterilen hallerde dinlenme keyfiyeti şon tah
kikatın açılmasından sonra yapılmış yahut 186 ıncı maddede beyan 
olunan hallerde ilk tahkikat esnasında icra kılınmış ise bunu tazammun 
eden zabıt varakalarının okunmasıyla da iktifa olunabilir. 

Zabıt varakalarının bu suretle okunması ancak mahkeme kara-
riyla olur. B u kararda zabıt varakalarının okutturulmasmı icap ettiren 
sebepler ve ifadesi okutturulan şahsın evvelce yeminle dinlenmiş olup ol
madığı beyan olunacaktır. B u hükümler şahit ve ehli hibrenin yeniden 
dinlenmesi halinde yeminin lüzumuna dair olan hükümleri değiştirmez. 

MADDE 245 — Duruşmadan önce dinlenipte ilk defa olarak du
ruşma esnasında şahitlik etmekten çekinmek hakkını kullanan şahidin 
yazılı ifadesi dahi okunmaz. 

MADDE 246 — Şahitlerden veya ehli hibreden biri bir vakıayı 
hatırlayamadığını beyan ederse evvelki şehadetini muhtevi olan zabıt 
varakasının o vakıaya müteallik olan kısmı okunarak mes'eleyi hatırla
masına yardım edilir. 

Şahidin son şehadetiyle evvelki ifadesi arasında tenakuz bulunupta 
duruşmayı kesmeksizin başka suretle telif veya izalesi mümkün olmaz
sa mazbut ifadesi okunabilir. 

MADDE 247 — Maznunun hâkim tarafından tanzim kılınan zabıt 
varakasındaki ifadesi ikrarına delil olmak üzre okunabilir. 

Maznunun evvelki ve sonraki ifadeleri arasında tenakuz bulunupta 
duruşmayı kesmeksizin başka surele telif veya izalesi mümkün olmaz
sa mazbut ifadesi okunabilir. 

MADDE 248 — 246 ve 247 inci maddelerde beyan olunan haller
de okuma keyfiyeti ve bunu icab ettiren sebepler Cumhuriyet müddei 
umumisinin veya maznunun talebi üzerine zabıtnameye yazılır. 
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Raporların re diğer MADDE 249 — Maznunun tavru hareketine dair şehadetnameler 
evrakın okunması müstesna olmak üzre başka bir şehadetaame veya mutaleayı muhtevi 

olarak resmî dairelerden yazılın evrak ile nrıayeneyi havi tabip veya 
ehli hibre rapoaları okunabilir . 

Bu raporlar üzerine istizaha lüzun görülürse imza edenlerin yazılı 
veya şifahî olarak fennî mütaleaları alınır. Şukadar ki keşif ve muaye-
neye dair olan mütalealar bir heyet tarafından verilmişse mahkeme 
duruşma esnasında heyetin mütaleasını beyan etmek vazifesini azasın
dan birine vermeği o heyete teklif edebilir . 

Dinlenme ve okun- MADDE 250 — Şahidin, ehli hibrenin veya şerikinin dinlenme-
madan sonra maz- sinden ve her hangi bir varakanın okunmasından sonra banlara karşı 

nuna ne diyeceğinin bir diyeceği olup olmadığı maznuna sorulur. 

Müddei umuminin MADDE 251 — Delillerin ikame ve münakaşası bittikten sonra 
w maznunun iddia- mütalealarını ve iddialarını beyan etmek üzre söz Cumhuriyet müddei 

ları ve sözleri umumisine ve ondan sonra hemen maznuna verilir . 
Cumhuriyet müddei umumisi maznuna cevap vermek hakkını haiz

dir, en son söz mazunundur. 
Maznun namına bir müdafi tarafından müdafaada bulunulsa dahi 

müdafaalarına ilâve edecek başka bir şey olup olmadığı maznuna so-
rulur . 

Tercüman bulundu- MADDE 252 — Maznun türkçe bilmeyorsa bir tercüman vasıta-
rulacak haller sıla olmazsa Cumhuriyet müddei umumisinin ve müdafiin son id

dia ve müdafaalarının neticeleri kendisine anlatılır. 

Sağır veya dilsiz olan maznuna bunlar yazıyla bildirilemeyecek 
olursa 58 inci madde mucibince muamele olunur. 

Duruşmanın bitmesi 
ve linkimi 

MADDE 253 — Duruşma hükmün tefhimiyle biter. H ü k ü m , maz
nunun beraetine veya mahkûmiyetine veya duruşmanın tatiline yahut 
davarım düşmesine mütedair olur. 

Takibi şikâyete bağlı olan suçlarda şikâyet olunmamış veya olunup-
ta vaktinde geri alınmış yahut hukuku amme davasının açılması me
zuniyet veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda mezuniyet veya ka
rar alınmamış olarsa mahkeme duruşmanın tatiline veya davanın düş
mesiLe karar verir. 

DAılleı ı laldır sa MADDE 254 — Mahkeme irat ve ikame edilen delilleri duruşma-
lahıyetı , 

dan ve tahkıkattan edineceği kanaate göre takdir eder. 
-Tmlh M A D J ) E 255 - Bir vakıanın suç olup olmaması, adî hukuka 

, r , • 1 A müteallik bir mes'elenin halline bağlı ise ceza mahkemesi bu mes'eleye 
kemelerinin sala- ö 

uia.nia dahi ceza işlerindeki usul ve deliller için mer i kaidelere göre karar hiyeti 
ver i r . 

Bununla beraber mahkeme, muhakemeyi talik ve hukuk davası 
açılması için alâkadarlara bir mehil verebilir. 

Hukuk mahkemesinden bu bapta bir hüküm çıkmasını da bekleye
bilir . 

Hüküm ve karar MADDE 256 — Mahkemece hüküm ve kararlar ittifak veya ekse
riyetle verilir. 

Muhalefet sebeplerinin zahıtnamede gösterilmesi mecburidir. 

larda lâzım olan 
rey miktarı 



20 nisan 1929 ( Resmî Gezete ) 6999 

Hükmün mevzuu 
ve suçu takdirde 
mahkemenin salâ-

hiyeti 

Suçun mahiyet ve 
vasfının değişmesi 

Duruşma sırasında 
maznunun yeni bir 

uçunun meydana 
çıkması 

Hüküm esbabı mu-
cibesinde gösteril
mesi lâzım gelen 

noktalar 

MADDE 257 — Hükmün mevzuu, duruşmanın neticesine göre 
iddianamede gösterilen suçtan ibarettir . 

Suçu takdirde mahkeme , son tahkikatın açılması hakkindaki karar 
ve iddia ve müdafaalarla bağlı değildir . 

MADDE 258 — Maznun , suçun hukukî mahiyetinin değişmesinden 
önce haber verilipte müdafaasını yapabilecek bir halde bulundurulma-
dıkça son tahkikatın açılmasına dair olan kararda gösterilen kanunî 
unsuriarı muhtevi suçun temas ettiği kanun hükmünden başkasıyla 
mahkûm edilemez . 

Ceza kanununda tayin edilmiş olup cezanın artırılmasını icap edecek 
mahiyette bulunan hallerin ilk defa duruşma sırasında serdedilmesi 
halinde dahi ayni hüküm caridir . 

Maznun müdafaasını lâyıkıla hazırlayamadığından bahsile kendisini 
son tahkikatın açılmasına dair olan kararda yazılı kanun maddesinden 
daha ağır bir madde hükmüne maruz bırakan yahut ikinci fıkrada 
gösterilen mahiyette yeni dermeyan olunan hallerin mevcudiyetini 
bildirerek itirazda bulunacak olursa mahkeme, maznunun talebi üzerine 
duruşmanın başka güne talikma karar ve r i r . 

Bundan başka mahkeme vaziyette hâsıl olan değişiklikler netice
sinde iddia ve müdafaayı lâyıkıla hazırlamak için muhakemenin 
talikma lüzum görürse gerek talep üzerine ve gerek kendiliğinden 
muhakemeyi talik edebilir. 

MADDE 259 — Maznunun, son tahkikatın açilmasına dair olan 
kararda yazılı suçtan başka bir suç işlemiş olduğu duruşma sırasında 
meydana çıkarsa Cumhuriyet müddei umumisinin talebi ve maznunun 
muvafakatiyle her ikisi birlikte hükmolunmak üzre bu suç duruşulacak 
olan işle birleştirilebilir . 

Yeni suç ağır ceza işlerinden olur veya mahkemenin salâhiyeti 
haricinde bulunursa bu hüküm tatbik edilmez . 

MADDE 260 — Maznun mahkûm olursa hükmün esbabı mucibe 
sinde mahkemece suçun kanunî unsurları olmak üzre sabit ve 
muhakkak addedilen vakıalar gösterilir ; eğer delil başka vakıalardan 
istintaç edilmiş ise bunlar dahi hükümde söylenir . 

Duruşma sırasında ceza kanununda muayyen olup cezanın 
kaldırılmasını veya tahfif ve yahut teşdidini mucip olacak mahiyetteki 
hallerin vücudu serdedilmiş ise kükmün esbabı mucibesinde bu hallerin 
sabit addedilip edilmediği gösterilir . 

Bundan başka , mahkûmiyete dair hükmün esbabı mucibesi ceza 
kanununun tatbik olunan maddesini veya ceza miktarının tayinine 
hâkimi sevkeden halleri muhtevi olur . 

Ceza kanunu umumî surette daha hafif bir cezanın tatbikinı esbabı 
muhaffife vücuduna bağlı kılmış ise bu sebeplerin vücudu kabul veya 
reddolunduğu takdirde hükmün esbabı mucibesi bunlara müteallik 
kararları dahi gösterir . 

Kanun yollarına müracaate salâhiyeti olanlar bu haklarından vaz 
geçtiklerini beyan ederlerse suçun kanunî unsurlarını gösteren vakıaların 
ve tatbik edilen kanun maddesinin söylenmesi yeter . 

Beraet halinde hükmün esbabı mucibesi maznunua isnat oluna suçu 
işlediğinin sabit olmamasındanmı yoksa sabit ve mutehakkik addedilen 
suçun kanunda bir mahkûmiyeti istilzam edemediğindenmi beraetine 
hükmolunduğunu gösterir. 
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Hükmün ne suretle 
tefhim olunacağı 

Vazıfesizlik kararı 
verilmeyen hal 

Vazıfesizlik kararı 
verilmesi lâzım 

gelen hal ve 
neticesi 

Duruşma zabıtna
mesi 

Muhakeme zabıtna
mesinin ihtiva ede

ceği noktalar 

Zabıtnamede yazıla
cak dif/er noktalar 

MADDE 261 — Hükmün tefhimi, durulmanın hitamında ve nihayet 
duruşmanın bitmesinden bir hafta içinde hüküm fıkrasının okunması ve 
esbabı mücibesinin bildirilmesi suretiyle olur . Esbabi mucibenin bildi
rilmesi gerek okunmakla ve gerek başlıca noktalarının şıfahen beyanı 
ile olur . 

Hüküm fıkrasının okunması her halde esbabı mucibenin bildirilme
sinden evel olur . Hüküm fıkrası ayakta dinlenir . 

Hükmün tefhimi tehir olunmuş ise esbabı mücibesi tefhimden evel 
yazılır . 

Hükûmün tefhimi sırasında maznun hazır bulunur ve hüküm aleyhine 
kanun yollan varsa kendisine haber verilir . 

MADDE 262 — Mahkeme , davanın görülmesi derecesi dan bir 
mahkemeye ait olduğundan bahsile vazifesizlik kararı vermez . 

MADDE 263 — Duruşmalarda maznuna isnat olunan suçun davayı 
gören mahkemenin vazifesini geçtiği anlaşılırsa mahkeme bir kararla işi 
vazifeli mahkemeye gönderir. 

B u karar son tahkikatın açılmasına dair olan bir kararın bütün 
neticelerini hâsıl eder ve ayni şartlara tâbi olur . 

B u karar aleyhine ancak 203 üncü maddeye göre itiraz olunabilir. 
Eğer karar sulh mahkemesinden sadır olmuş ve evvelce ilk tahkikat 

yapılmamış ise maznun bu karar kendisine tebliğ olunduğu sırada tayin 
olunacak müddet içinde bazı delillerin duruşmadan evel toplanmasını 
isteyebilir. Davanın gönderildiği mahkeme reisi bu talep hakkında 
karar verir . 

MADDE 264 — Duruşma için zabıtname tutulur ve reis ile zabıt 
kâtibi tarafından imzalanır . 

Reisin mânii bulunursa zabıtname azanın en kıdemlisi tarafından 
imzalanır . 

MADDE 265 — Muhakeme zabıtnamesi : 
1 — Duruşmanın icra kılındığı yer vetarihi, 
2 — Hâkimlerin , Cumhuriyet müddei umumisinin , zabıt kâtibinin 

ve varsa tercümanın adını , 
3 — İddianamede tavsif edildiği gibi suçun ne olduğunu , 
4 — Maznunların, müdafilerin , davacıların adlarını, 
5 — Muhakemenin açık mı yoksa gizlimi olduğunu , 

ihtiva eder . 
MADDE 266 — Zabıtname kısaca duruşmama cereyanı ile netice

lerini ve muhakeme usulünün esaslı merasimine riayet olunduğunu 
vuzuhla gösterir . 

Duruşma esnasında okunulan evrak ve vesikaların neden ibaret 
olduğunu ve dermeyan edilen iddiaların hulâsalarını ve verilen kararlarla 
hüküm fıkrasını ihtiva eder . 

Duruşma bir sulh mahkemesinde cereyan etmişse zabıtname sor
gularla şahitlerin beyanatının hulsalarını da âihtiva eder. 

Duruşma sırasında hadis olan bir vakıayı tesbit etmek yahut bir 
şehadet ve beyanı tamamiyle yazmak iktiza ederse reis öylece yazılma
sını ve okunmasını emreder . Bunların okunduğu ve yazılan hususun 
tasdik olunduğu veya ne gibi itirazlar edildiği zabıtnameye geçirilir , 
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'Zabıtnamenin ispat MADDE 267 — Duruşmanın nasil yapılacağı hakkındaki kanunî 
kuvveti merasime riayet edilip edilmediği ancak zabıtname ile ispat olunabilir. 

Zabıtnamenin bu kısmına karşı yalnız sahtelik iddiası yapılabilir. 

Hükmün esbabı mu- MADDE 268 — Hükmün esbabı mucibesi tamamiyle zabıtnameye 
cibesi ve hüküm dercedilmemişse tefhimden üç gün içinde dava dosyasına raptolunur, 
fıkarsının ihtiva Hüküm ve kararlar buna istirak eden hâkimler tarafından 
edeceği noktalar imzalanır. 

Hükmün beyaz edilmesinde, hâkimlerden biri imza edemeyecek 
halde ise mâniin sebebi reis tarafından ve bununda bulunmaması halinde 
hükümde hazır bulunan hâkimlerin en kıdemlisi tarafından hükmün, 
altına yazılır. 

Hüküm fıkrası, celsenin tarihini ve bu celsede hazır bulunan 
hâkimlerin ve Cumhuriyet müddei umumisinin ve zabıt kâtiplerinin adını 
ihtiva eder. 

Hükümlerin ikinci nüshaları ve hulâsaları reis ve zabıt kâtibi 
tarafından imzalanır ve mahkeme mühriyle mühürlenir. 

Y E D İ N C İ F A S I L 

Gaiplerin muhakemesi 

(iaibin tarifi MADDE 269 — Meskeni bilinmeyen veya yabancı memlekette 
sakin olupta salahiyetli mahkeme huzuruna celbi mümkün olmayan yahut 
bu surette davetin neticesiz kalacağı kuvvetle anlaşılan maznun gaip 
sayılır. 

Gaip hakkında du- MADDE 270 — Bir gaibin aleyhinde tahkikata mevzu teşkil eden 
ruşma açılması suç para cezasını veya müsadereyi yahut her ikisini istilzam ederse 

duruşma açılabilir. 
B u bapta 271 den 277 inciye kadar olan madde hükümleri tatbik 

olunur. 

MADDE 271 — Meskeni bilinmeyen veya yabancı memleketten 
davet için mer'i hükümlere göre muamele mümkün olmayan yahut bu 
surette davetin neticesiz kalacağı kuvvetle anlaşılan maznunun duruş
maya daveti, celpnamenin en aşağı iki hafta müddetle mahkeme 
divanhanesindeki levhaya yapıştırılarak ilânı suretile olur. 

MADDE 272 — Celpname; maznunun adını, sanım, yaşını, işini 
ve malûm ise ikametgâh ve meskenini, isnat olunan suçu ve duruşma, 
günü ile saatini ihtiva eder. 

Bundan başka maznun mazereti olmaksızın hazır bulunmazsa 
duruşmanın yapılacağı ihtarı celpnameye ilâve olunur. 

MADDE 273 — Maznun namına bir müdafi duruşmaya gelebilir--
Kanunî hısımlarından bir kimse de onu temsil etmek üzre, kendisinden 
bir vekâletname aranmaksızın kabul olunabilir. 

MADDE 274 — Hükmün tebliği 37 inci maddenin ikinci fıkrasına 
göre cereyan eder. 

MADDE 275 — 273 üncü maddede gösterilen kimseler, maznun 
için açık bulunan kanun yollarına müracaat edebilirler. 

Davet müddeti ve 
ilânı 

Celpnamede yazıla
cak noktalar 

Maznun namına du-
rusmaya kabul olu-

nabilecek kimseler 

Hükmün tebliği 

Maznun namına ka-
nun yollarına mü-

racaat 
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Umumî haciz 

Muayyen eşyanın MADDE 276 — Hükmolunabilecek para cezasının en yüksek dere-
haczi cesini ve muhakeme masraflarını istifaya yetişecek miktarda maznunun 

muayyen malları icabında hâkim tarafından haczolunabılir. B u haciz-
hakkında icra kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Haciz vaz'ını icap ettiren sebepler kalmazsa haciz kaldırılır. 

MADDE 277 — Yukardaki maddeye göre haciz kabil olmaz veya 
haczolunacak mal yetmezse maznunun Türkiyede elde edilebilecek 
bütün mallan haczolunabılir. B u karar resmî gazete ile ve mahkeme 
tensip ederse diğer gazetelerle ilân edilir. 

Haciz kararının resmî gazete ile birinci ilânından sonra, maznunum 
haczedilen mallar üzerindeki temliki tasarufları Devlet hazinesi hakkında 
hükümsüzdür. 

Umumî haczi istilzam eden sebepler kalkar veya 276 ıncı madde 
mucibince bir malın haczi suretiyle hazinenin hukuku temin edilirse 
umumî haciz kaldırılır. 

Haczin vaz'ı hangi gazetelerle ilân edilmişse kaldırıldığı da o 
gazetelerle ilân olunur. 

Gaip hakkında du- MADDE 278 — Gaip hakkında duruşma yalnız 270 inci maddede 
ruşma açılmaması yazılı hallerde açılır. B u hallerden başkasında gaip aleyhinde vapılacak 
ve aleyhine yapıla- işler, ilerde hazır bulunursa delillerin halile muhafazasını temin içindir. 

cak işler işler, ilerde hazır bumnursa delillerin hahle muhafazasını temin içindir. 
B u işler 279 dan 287 inciye kadarki maddelere göre yapılır. 

MADDE 279 — İlk tahkikat sırasında maznunun gaip olması' 
müdafiin kabulüne mâni değildir. 

Maznunun kanunî hısımlarından olan kimseler dahi ona bir müdafi 
intihap etmek hakkını haizdirler. 

Şahitler ve ehli hibre yemin ile dinlenir. 

MADDE 280 — Gaip olan maznun kendisine tahkikat işlerinin 
cereyanından haber verilmesini asla talep edemez. 

Bununla beraber hâkim meskeni bilinen maznuna malûmat verebilir.. 

MADDE 281 — Meskeni bilinmeyen gaibe hâkim huzurunda ispatı 
vücut etmesi yahut meskenini bildirmesi gazetelerle ihtar olunabilir. 

MADDE 282 — Son tahkikat açıldıktan sonra maznunun gaip 
olduğu anlaşılırsa başkaca toplanılması icap eden deliller bir naip veya 
istinabe olunan hâkim vasıta siyle toplanır. 

MADDE 283 — Aleyhinde hukuku amme davası açılmış olan gaip 
tevkif müzekkeresi kesilmesini icap ettirecek kuvvetli şüpheler altında 
ise Türkiye dahilindeki malları karar hâkimi tarafından haczolunabılir. 

MADDE 284 — Haciz kararı , resmî gazete ile ve karar hâkimi, 
tensip ederse diğer gazetelerle de ilân olunur. 

MADDE 285 — Resmî gazete ile birinci ilândan sonra maznun 
haccedilen malları üzerinde ölüme bağlı tasarruflardan maada tasarruf-

Müdafi kabul ve 
intihabı 

Tahkikat işlerinden 
gaibe haber verilip 

verilmeyeceği 

Gaibe ihtar 

Gaip hakkındaki 
delillerin ne suretle 

toplanacağı 

Tevkif müzekkere
sini icap ettirecek 

hallerde haciz 

Haciz kararının 
ilân ı 

Maznunun memnu 
olduğu tasarruflar larda bulunamaz. 
ve idare makamı Haciz kararı gaiplerin mallarını idare eden makama tebliğ edilir. B i t 

makam malların idaresini temin için iktiza eden kanunî tedbirleri alir . 
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Haczin kaldırılması MADDE 286 — Komasını icap eden sebepler kalmazsa haciz 
ve ilâm kaldırılır. 

Haczin konduğu hangi gazetelerle ilân edilmişse kaldırıldığı da 
o gazetelerle ilân olunur . 

Gaip hakkında ya- MADDE 287 — Yukarda geçen işlerden başka hukuku amme 
puması lâzım yelen davasının açılması üzerine ilk tahkikatta yapılması lâzım gelen işler 

işler burada dahi yapılır . 
B u işler neticesinde 191 inci maddeye göre verilecek karar ayni 

zamanda konulan haczin bırakılmasını veya kaldırılmasını da ihtiva eder. 
Maznuna verilecek MADDE 288 — Mahkeme gaip olan maznun hakkında bir teminat 
teminat voralcası varakası verebilir . B u teminat şartlara bağlanabilir . 

Teminat varakası hangi suç için verilmiş ise maznunu yalnız ondan 
dolayı tevkiften masun bulundurur . 

Maznun hürriyeti tahdit eden bir ceza ile mahkûm olur veya kaçmak, 
hazırlığında bulunur yahut teminat varakasının bağlı olduğu şartlara 
riayetsizlik ederse teminatın hükmü kalmaz . 
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Üçüncü kitap 
Kanun Yolları 

BİRİNCİ F A S I L 

Umumî hükümler 

Kanun yollarına 
müracaat hakkı 

MADDE 289 — Adlî kararlar aleyhine gerek Cumhuriyet müddei 
umumisi ve gerek maznun için kanun yolları açıktır . 

Cumhuriyet müddei umumisi maznun lehine olarak da kanun yol
larına müracaat edebilir . 

Müdafiin müracaat MADDE 290 — Müdafi, maznunun açık arzusuna muhalif olmamak 
hakkı şartıyla kanun yollarına müracaat eyleyebilir . 

Kanunî mümessille-
'in ve kocanın mü

racaat hakkı 

Merkufun kanun 
yollarına müracaat 

usulü 

Kamın yolunun ta
yininde hata 

Müddei uınumirıın 
müracaatı neticesi

nin şümulü 

Müracaat hakkından 
vaz yerilmesi ve 

tesiri 

Duruşma başladık
tan sonra vaz ge

çilmenin şartı 

MADDE 291 — Maznunun kanunî mümessili ve maznun kadın 
ise kocası bunlara açık olan kanun yollarına müddeti içinde kendilikle
rinden müracaat edebilirler . 

Maznunun müracaatine müteallik h ü k ü n l e r . bunlar tarafından yapı
lacak müracaat ve onu takip eden muamele hakkıda dahi caridir. 

MADDE 292 — Mevkuf olan m i z a n ı tevkifanenin bulunduğu 
mahaldeki mahkeme kâtibine beyanatta bulunmak suretile de kanun 
yollarına müracaat edebdir . Kâtip bu bapta bir zabıt varakası yaparak 
hâkim veya reise tasdik ettirir . 

Kanunî mehillere riayet edilmiş olmak için zabıt varakasının bu 
mehiller içinde yapılmış olması lâzımdır. 

MADDE 293 — Kabule şayan bir müracaatte kanun yolunun veya 
merciini tayinde yapılan bir hata müracaat edenin hukukunu ihlâl etmez. 

MADDE 294 — Cumhuriyet müddei umumiliği tarafından aleyhine 
kanun yoluna müracaat olunan karar maznun lehine bozulabileceği gibi 
tadil de olunabilir . 

MA DDE 295 — Kanun yollarına müracaatte bulunmak hakkının ıskat 
olunması veya vukubulmuş bir müracaatten vaz geçilmesi, bn müracaat 
için muayyen mehlin bitmesinden önce dahi muteber olur . Şukadar k i 
Cümhuriyat müddei umumiliği tarafından maznun lehine vuku bulmuş 
olan müracaat onun muvafakati olmaksızın geri alınamaz . 

Müdafiin vuku bulmuş bir müracaatten vaz geçebilmesi ayrıca 
hususî vekâleti haiz bulunmasına bağlıdır . 

MADDE 296 — Kanunun yoluna müracaat üzerine verilecek karar 
duruşma ile verilecekse, bu müracaatin geriye alınması ancak hasmın 
muvafakatiyle olabilir . 
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İKİNCİ F A S I L 

İtiraz olunabilen 
kararlat 

İtiraz olunabilen 
veya olunamayan 
mahkeme kararları 

İtirazın tetkiki mer
cileri ve usulü 

itiraz üzerine icra
nın tehiri 

itirazın hasma teb-
tıfıı reya tahkikat 

yapılması 

itiraz üzerine karar 

Kararın katiliği 
Acele itiraz usulü 

İtiraz 

MADDE 297 — Kanunda hilafı yazılmış olmadıkça karar hâkimi, 
müstantık , mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkimin kararıyle sullı 
hâkiminin dava neticesine taallûk etmeyen kararları aleyhine itiraz 
olunabilir. 

Şahit , ehli hibre ve diğer şahıslarda kendilerine müteallik kararlar 
aleyhine itiraz edebilirler. 

Temyiz teşklâtının tevsiine dair olan kanun hükmü müstesna 
olmak üzre Temyiz kararlarına karşı itiraz olunamaz. 

MADDE 298 — Mahkeme kararları aleyhine itiraz edilemez . 
Tevkife, hacze ve üçüncü şahıslara taallûk eden kararlar bu 

hükümden müstesnadır. 
MADDE 299 — Müstantık, karar hâkimi, sulh hâkimi ve mah

keme naibi ile istinabe olunan hâkim kararları aleyhine yapılacak 
itirazların tetkiki kazası dairesinde bulundukları asliye mahkemesine 
ve bu mahkemenin birden fazla dairesi varsa kukuk dairesine ve asliye 
mahkemesi ile reisi tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazlarla 
tetkiki kazası dairesinde bulundukları ağır ceza işlerini gören mahke
meye ve bu mahkeme ile reisi tarafından verilen kararlar hakkındaki 
itirazların tetkiki yine ağır ceza işlerini gören en yakın diğer mahke
meye aittir . 

Karar aleyhine yapılan itiraz, kararı veren makama verilecek bir 
istida ile veya o hususta bir zabıt varakası tutulmak üzre zabıt kâti
bine yapılacak bir beyan ile olur. Zabıt varakası reis veya hâkime 
tasdik ettirilir. 

Acele hallerde itiraz, tetkikatı yapacak makama da arzolunabilir. 
Kararma itiraz olunan makam, itirazı varit görürse o karan 

düzeltir. Aksi takdirde derhal ve nihayet üç gün içinde itirazı tetkika 
salâhiyeti olan mercie gönderir . 

MADDE 300 — İtiraz istidasının verilmedi, aleyhine itiraz olunan 
kararın icrasını tehir etmez. 

Şukadar ki kararma itiraz olunan makam veya bu itirazı tetkik 
edecek merci icranın tehirini emredebilir. 

MADDE 301 —• İtirazı tetkik edecek merci, yazı ile cevap vere
bilmesi için itirazı hasma bildirebilir. B u merci lüzum gördüğü tahki
katın yapılmasını emir veya kendisi ifa edebilir. 

MADDE 302 — Kanunda yazılı olan haller müstesna olmak üzre 
itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Şukadar k i 
icabında Cumhuriyet müddei umumisi dinlenir. 

İtiraz varit görülürse bunu tetkik eden merci ayni zamanda itirazın 
mevzuu olan mes'ele hakkında da karar verir. 

MADDE 303 — İtiraz üzerine verilen kararlar kat ' ıdir. 
MADDE 304 — Acele itiraz halinde aşağıda yazılı hükümler 

tatbik edilir: 
İ t iraz, 33 üncü maddeye göre alâkadarın kararı öğrendiği günden 

itibaren bir hafta içinde olmak lâzımdır. 
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Acelelik kabul edilmese dahi itiraz istidasının onu tetkik edecek 
mercie verilmesi bu mehlin muhafazasını temin eder. 

Hâkimler , aleyhine acele itiraz yoluna müıacaat olunan kararlarını 
kendileri değiştiremezler. 

DÖRDÜNCÜ F A S I L 

Temyizi kabil olan 
ne olmayan hüküm

ler 

Hükümden evvelki 

Temyiz 

MADDE 305 — Ceza mahkemelerinden verilen hükümler temyiz 
olunabilir. Ancak idam ve on beş sene ve ondan yukarı hürriyeti 
tahdit eden ceza hükümleri resen temyiz edilir. 

Yirmi liraya kadar olan (yiımi hra dahil) hafif para cezası 
hükümleri ile hususî kanunlar mucibince yirmi liraya kadar (yirmi 
lira dahil) verilen ceza hükümleri ve ceza kanununun üçüncü kitabında 
yazılı suçlar içinde idarei hususiye ve belediye işlerinde boğaz toklu
ğuna çalışmak cezasını müştekim olan ve sair hususî kanunlarda 
ka f i olduğu yazılı bulunan hükümler temyiz edilemez. B u suretle 
verilen hükümler tekerıüre esas olmaz. Ancak haklarında 343 üncü 
madde hükümleri dairesinde temyize müracaat olunabilir. 

MADDE 306 — Hükümden evel verilip hükme esas teşkil eden 
kararların temyizi kararlar dahi hükümle beraber temyiz olunabilir. 

Temyiz sebebi MADDE 307 — Temyiz ancak hükmün kanuna muhalif olması se
bebine müstenit olur. 

Hukukî bir kaidenin tatbik edilmemesi yahut yanlış tatbik edilmesi 
kanuna muhalefettir. 

Kanuna muhalefet 
halleri 

MADDE 308 — Aşağıda yazılı hallerde kanuna mutlaka muha
lefet edilmiş sayılır: 

1 — Mahkemenin kanun dairesinde teşekkül etmemiş olması, 
2 — Hakimlik vazifesine iştiıakten kanunen memnu olan bir hâki

min hükme iştirak etmesi, 
3 — Makbul şüpheden dolayı hakkında ret talebi vaki olupta bu 

talep kabul olunduğu halde hâkimin hükme iştirak etmesi yahut bu 
talebin kanuna mugayir olarak reddolurması suretiyle hâkimin hükme 
iştirak ettirilmesi, 

4 — Mahkemenin kanuna muhalif olarak davaya bakmağa kendini 
vazifeli veya salahiyetli görmesi, 

5 — Cumhuriyet müddei umumisi yahut kanunen vücudu lâzım 
ğer şahsın gıyabında duruşma yapılması, 

6 — Şifahî bir duruşma neticesi olarak verilen hükümde alenî 
muhakeme kaidesinin ihlâl edilmesi, 

7 — Hükmün esbabı mucibeyi ihtiva etmemesi, 
8 — Hüküm için mühim olan noktalarda mahkeme karariyle 

müdafaa hakkının tahdit edilmiş olması. 

Maznunun lehine 
olan kaidelere mu

halefet 

MADDE 309 — Maznunun lehine olan hukukî 
lefet, maznunun aleyhine hükmün bozdurulması 
müddei umumiliğine bir hak vermez. 

kaidelere muha-
için Cumhuriyet 
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Temyiz talebinin MADDE 310 — Davayi temyiz talebi hükmün tefhiminden bir 
gerait ve müddeti hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir istida verilmesi veya bu 

hususta zabıt varakası tutulmak üzre zabıt kâtibine yapılacak bir beyan 
ile olur, zabıt varakası reis veya hâkime tasdik ettirilir. 

Hükmün tefhimi maznunun gıyabında olmuşsa bu mehil tebliği 
tarihinden başlar. 

Kabahat işlerine taallûk etmeyen hükümleri temyiz edenlerin bir 
hafta içinde on lira depo etmeleri şarttır. Bu haftanın mebdei temyiz 
istidasının verildiği veya zabıt kâtibine beyanın yapıldığı günden başlar 

Tetkik neticesinde temyiz talebinin makbul veya haklı olnp olma
dığına göre bu depo olunan para ya geri verilir veya hazineye irat 
kaydolunur. 

Gümhuriyet müddei umumileri ile fakir olduklarına dair mahalle 
veya köylerinden ilmühaber getirenler para depo etmekten müstesnadır. 

Eski hale yetirme MADDE 311 — Maznun aleyhine gıyaben sadır olan hükümlerde 
müddeti içinde tem- eski hale getirme talebinin müddeti içinde temyiz müddeti de cereyan 
yız müddetinin ce- eder. Maznun eski hale getirme talebinde bulunur ise bu talebin reddi 

reyan ihtimalini nazara alarak müddeti içinde istidaname vermek veya zabıt 
kâtibine bir beyan yapmakla temyiz talebinde bulunmalıdır. B u halde 
temyize taallûk eyleyen karar eski hale getirme talebine karar 
verilinceye kadar tehir olunur. 

Temyiz lâyihası vermek ve para yatırmak şartları eski hale getirme 
talebinin veya acele itiraz yoluna müracaat edilmiş ise itirazın reddî 
kararma temyiz talebinde bulunanın 33 üncü madde mucibince 
ıttılaından bir hafta içinde yapılır . 

Eski hale getirme talebinde bulunmaksızın temyiz yoluna gidilmiş 
ise bu muamele, eski hale getirmek talebi hakkından vaz geçmeği 
gösterir. 

Temyiz istidasının MADDE 312 — Müddeti içinde verilen temyiz istidası hükmün 
tesiri kat'ileşmeşine mâni olur . 

H ü k ü m , temyiz eden tarafa esbabı mucibcsiyle tebliğ edilmemişse 
temyiz olunduğuna mahkemenin ıttılaından bir hafta içinde tebliğ edilir. 

geniyiz lâyihası ve MADDE 313 — Temyiz eden taraf hükmün hangi cihetine itiraz 
ihtiva edeceği nok- ve neden dolayı bozulmasını talep etmekte olduğunu esbabı mucibeli 

± 7 

tatar lâyihasında beyan eyler. 
Temyiz için istinat edilen esbapta muhakeme usulüne müteallik 

hukukî bir kaideyemi yoksa kanunî diğer hükümleremi muhalefet 
edilmiş olmasından dolayı itiraz olunduğu gösterilir. Birinci halde 
kanuna muhalif olan vakıalar izah olunur. 

Temyiz lâyihasının MADDE 314 — Temyiz lâyihasiyle müstenidatı hükmüne itiraz 
müddeti ve şekli olunan mahkemeye temyiz istidası için muayyen olan müddetin 

bitmesinden veyahut henüz hükmün esbabı mucibesi tebliğ edilmemiş 
ise tebliğinden bir hafta içinde verilir. 

Temyiz maznun tarafından yapılmış ise bu lâyihalar kendisi veya 
müdafii tarafından imza edilerek verilir. Müdafii yoksa maznun bu 
hususata bir zabıt varakası tutulmak üzre zabıt kâtibine yapdacak bir 
beyan ile esbabı mücibesini dermeyan edebilir. B u zabıt varakası reis 
veya hâkime tasdik ettirilir. 



700* ( Resmî Gazete ) 20 nisan 1929 

hükmü veren mah-
kemece reddi 

Temyiz talebinin MADDE 315 — Temyiz talebi kanunî müddetin geçmesinden sonra-
kabule şayan olma- yapılmış yahut lâyiha mehlin bilmesinden sonra verilmiş veyahut 314 

masından dolayı üncü maddenin ikinci fıkrasında gosterilen şekilde yapılmamış ve 
yahut müddeti içinde temyiz şaıtlarmdan olan para depo edilmemiş ise 
hükmüne itiraz olunan mahkeme bir karar ile kabule şayan olmama
sından dolayı temyiz istidasını reddeder. 

Temyiz eden taraf ıet kararının kendisine tebliğinden itibaren bir 
hafta içinde Temyiz mahkemesinden bu hususta bir karar talep edebilr, 
B u takdirde dosya Temyiz mahkemesine gönderilir. Şukadar k i bi l 
sebepten dolayı hükmün icrası tehir olunamaz. 

Temyiz istida ve 
lâyihnsının tebliği 

ve cevabı 

MADDE 316 — Temyiz istidası ve lâyihaları ve temyiz şartı olan 
para müddeti içinde verilmiş ise temyiz lâyihasının bir sureti temyiz 
talebinde bulunan tarafın hasmına tebliğ olunur. Hasım tarafı bir hafta 
içinde y azıyla cevap verebilir. 

Temyiz eden tarafın hasmı maznun ise bu hususta bir zabıt 
varakası tutulmak üzre zabıt kâtibine yapılacak bir beyan ile de 
cevabını verebilir. Cevap lâyihası verildikten veya bunun için muayyen 
müddet bittikten sonra dava dosyası Cumhuriyet müddei umumisi 
tarafından Temyiz mahkemesine verilmek üzere Cumhuriyet baş müdcei 
umumiliğine gönderilir. 

Temyiz talebinin MADDE 317 — Temyiz mahkemesi temyiz istidasının veya lâyih-
temyiz mahkemesince asının veya depo parasının yatırılmasına müteallik kanunî hükümlere 

riayet edilmemiş olduğunu görürse temyiz istidasını reddeder. 
Aks i takdirde t e t k i k a t ı n ı yapar. 

reddi 

Ağır ceza hüküm
lerinin tetkikinde 

duruşma 

Duruşmada usul 

MADDE 318 — Ağır cezaya müteallik hükümlerde Temyiz mahke^ 
mesi tetkikatmı maznunun temyiz istidasmdaki talebi üzerine veya 
dilerse resen duruşma icrası suretile yapar. Duruşma gününden 
maznuna veya talebi üzerine müdafiine haber verilir. Maznun duruş
mada hazır olabileceği gibi kendisini vekâletnameyi haiz bir müdafi ile 
de temsil ettirebilir. 

Maznun mevkuf ise bizzat ispatı vücui etmek talebinde bulunmaz. 

MADDE 319 — Temyiz mahkemesinde duruşma raportör aza 
taraflndan işin izahı ile başlar. B u azanın duruşmadan önce raporunu 
tanzim ve imza ile dosyaya koymuş olması lâzımdır. 

Raportör azanın izahatını müteakip Cumhuriyet baş müddei umu
mis i , maznun ve müdafii iddialarını beyan ve bunları izah için söz 
alır lar . Bunlar arasında temyizi talep etmiş olan taraf önce dinlenir. 
Son söz maznunundur. 

Temyiz mahkeme- MADDE 320 — Temyiz mahkemesi, temyiz istida ve lâyihasında 
since tetkik edilecek irat olunan hususlar ile temyiz talebi usule ait noksanlardan dolayı 

olmuş ise temyiz istidasında bu cihete dair beyan edilecek vakialar 
hakkında tetkikler yapabileceği gibi hükme tesiri olacak derecede 
kanuna muhalefet edilmiş olduğunu görürse talepte mevcut olmasa 
dahi bu hususu tetkik eder. 

313 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen müstenedattan başka 
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Temyiz mahkeme
since hükmim bo-

ztdması 

Temyiz mahkeme
since davanin esa
sına hükmedilecek 
haller ve karar 

tashihi 

Vazifesizlik veya 
salâhiyetsizlik sebe
biyle bozulan hük
mün nereye gönde

rileceği 

Hükmün tefhimi 

Hükmün bozulma
sının diğer maznun

lara sirayeti 

temyiz müddeasını teyit için yeniden müstenedat göstermeğe lüzum 
yoktur. 

Bununla beraber böyle müstenedat arzolunmuşsa kabul olunur. 

MADDE 321 — Temyiz mahkemesi, aleyhine itiraz olunan hükmü 
hangi cihetten kanuna muhalif görmüşse o cihetten bozar. 

Hükmün bozulmasına sebep olan kanuna muhalefet keyfiyeti, bu 
hükme esas olarak tesbit edilen vakıalarda olmuş ise bu muameleler 
dahi ayni zamanda bozulur. 

MADDE 322 — Hükme esas olarak tesbit edilen vakıalara tatbi-
kinde kanuna muhalefet edilmesinden dolayı o hüküm bozulmuş ise 
temyiz mahkemesi aşağıda yazılı olan hallerde bizzat davanın esasına 
hükmeder. 

1 — Vakıanın daha ziyade tenvirine hacet kalmaksızın yalnız bera-
ete veya tahkikatın tatiline karar verilmesi iktiza ederse. 

2 — Temyiz mahkemesi Cumhuriyet baş müddei umumiliğinin iddi
asına mutabık olarak kanunda yazılı cezanın en aşağı derecesini tatbik 
etmeği muvafık görürse, 

3 — Kanun yanlış tatbik edilmişse. 
Sair hallerde temyiz mahkemesi işi yeniden tetkik ve hükmolunmak 

üzre hükmü bozulan mahkemeye veya o derecede diğer civar bir mah-
kemeye gönderir. 

Cezayı müstelzim suç daha dun derecedeki bir mahkemenin vazifesi 
dahilinde ise Temyiz mahkemesi işi o mahkemeye gönderebilir. 

Cumhuriyet baş müddei umumisinin temyiz kararlarına karşı itiraz-
ve karar tashihi talep hakkı mahfuzdur. Şukadar k i bu maddede yazılı 
dört nevi karar hakkında Cumhuriyet baş müddei umumisi yalnız itiraz 
edebilüp karar tashihini isteyemez. 

MADDE 323 — Hüküm, mahkemenin haksız olarak kendisini vazi-
feli veya salahiyetli görmesinden dolayı bozulmuşsa Temyiz mahkemesi 
ayni zamanda işi vazifeli veya salahiyetli mahkemeye gönderir. 

MADDE 324 — Hüküm, 261 inci madde hükmüne tevfikan tefhim 
edilir. 

MADDE 325 — Hüküm, cezanın tatbiknıda kanuna muhalefet edil
mesinden dolayı maznun lehine olarak bozulmuşsa ve bozulan cihetlerin 
temyiz talebinde bulunmamış olan diğer maznunlarada tatbiki kabil 
olursa bu maznunlar dahi temyiz talebinde bulunmuşcasına hükmün 
bozulmasından istifade ederler. 

Davaya yenidinni MADDE 326 — Yeniden görülmek ve hükmedilmek üzre davanın 
bakacale mahkemen gönderildiği mahkeme, temyizin bozma kararma uyar. 

hak ve mecburiyet- Ancak duruşmasız tetkikler neticesinde verilen bozma kararma 
mahkemelerin ısrar hakkı vardır. Israr üzerine Temyiz umumî heyetinden. 
verilen kararlara uymak mecburîdir. 

Hüküm yalnız mahkûm tarafından veya onun lehine Cumhuriyet 
müddei umumisi veya 291 inci maddede gösterilen kimseler tarafından 
temyiz edilmişse yeniden verilen hüküm evvelki hükümle tayin edilmiş 
olan cezadan daha ağır olamaz. 
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Dördüncü Kitap 
BİRİNCİ F A S I L 

Muhakemenin iadesi ve yazılı emir 

Mahkûmun lehine MADDE 327 — Kat'ileşen bir hükümle neticelenmiş olan bir dava 
muhakemenin iadesi aşağıda yazılı hallerde mahkûmun lehine olarak muhakemenin iadesi 

sebepleri yolıyla tekrar görülür : 
1 — Duruşmada ihticaç olunan ve hükme tesir eden bir vesikanın 

tasnii veya tagyir ve tahrifi suretiyle sahteliği tebeyyün ederse, 
2 — Yemin verilecek dinlenmiş olan bir şahit veya ehli hibrenin 

hükme müessir olacak surette mahkûm aleyhine kast veya ihmal ile 
hakikat hilâfında şahitlikte bulunduğu veya rey verdiği anlaşılırsa , 

3 — Bizzat mahkûm tarafından sebebiyet verilmiş olan kusur müs
tesna olmak üzre hükme iştirak etmiş olan hâkimlerden biri aleyhine 
ceza tatbikatını ve kanunî bir ceza ile mahkûmiyeti istilzam edecek 
mahiyette olarak vazifelerini ifada kusur etmişse , 

4 — Ceza hükmü, hukuk mahkemesinin bir hükmüne müstenit 
olupta bu hüküm kat'ileşmiş olan diğer bir hüküm ile bozolmuş ise, 

5 — Yeni vakıalar veya yeni deliller dermeyan edilipte bunlar 
yalnız başına veya evvelce irat edilen delillerle birlikte nazara alındık
ları takdirde maznunun beraetirıi veya daha hafif bir cezay ı havi kanun 
hükmünün tatbiki ile mahkûm olmasını istilzam edebilecek mahiyette 
olursa. 

Şukadar ki kabahat hükümleri hakkında ancak evvelce mahkûm 
tarafından öğrenilmemiş olan veya kendi kusuriyle olmayarak evvelce 
hat edilememiş bulunan vakıalar veya deliller derıneyan olunabilir . 

İcranın tehiri 

Muhakemenin iade
sine mâni olmayan 

haller 

Mahkûmun aleyhine 
muhakemenin iadesi 

sebepleri 

MADDE 328 — Muhakemenin iadesi talebi hükmün icrasını tehir 
etmez . Şukadar ki mahkeme icranın tehir veya tevkifine karar verebilir. 

MADDE 329 — Hükmün icra edilmiş olması ve hatta mahkûmun 
ölümu muhakemenin iadesi talebine mâni olmaz. 

Olü-jı halinde ölenin karısı veya kocası, usulü, füruu , erkek veya 
kız kardeşleri muhakemenin iadesi talebinde bulunabilirler. 

MADDE 330 — Kat'ileşen bir hüküm ile neticelenmiş olan bir 
dava aşağıda yazılı hallerde mahkûmun aleyhine olarak muhakemenin 
iadesi yolıyla tekrar görülür : 

1 — Duruşmada mahkûmun lehine ihticaç olunan ve hükme mües 
sir olmuş bulunan bir vesikanın tasni veya tağyir ve tahrif suretile 
sahteliği tebeyyün ederse . 

2 — Yemin verilerek dinlenmiş olan bir şahit veya ehli hibrenin 
hükme müessir olacak surette mahkûm lehine kast veya ihmal ile 
hakikat hilâfında şahitlikte bulunduğu veya rey verdiği anlaşılırsa . 

3 — hükme iştirak etmiş olan hâkimlerden biri aleyhine ceza tat
bikatını ve kanunî bir ceza ile mahkûmiyeti istilzam edecek mahiyette 
.olarak vazifelerini ifada kusur etmişse . 
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4 — Maznun beraet ettikten sonra suça müteallik olarak itimada 
şayan bir ikrarda bulunmuşsa . 

Muhakemenin iadesi MADDE 331 — Kanunun ayni maddesinde münderiç hudut içinde 
caiz olmayan hal olmak üzre cezanın tadili maksadile muhakemenin iadesi caiz değildir. 

İade sebeplerinden 
olan cezayı mucip 
bir suça istinat 
eden iade taleple
rinin kabulü şart

ları 

jade talebi hakkın
da tatbik olunacak 

hükümler 

İade talebinin ne
leri ihtira edeceği 
ve nasıl yapılacağı 

İade talebinin 
kabule şayan olma

dığı kavrarı ve mercii 

iade talebinin ka
bule şayan olma
ması sebepleri ve 
kabulü halinde ya
pılacak muamele 

MADDE 332 — Cezayı müstehzim bir suçun vücudüne istinat eden 
muhakemenin iadesi talebi ancak o suçtan dolayı kat'ileşmiş bir hüküm 
bulunduğu veya delillerinin yokluğundan başka sebepler yüzünden 
takibat ve tahkikatın icra ve devamı mümkün olmadığı takdirde kabul 
olunur. 

MADDE 333 — Kanun yollarına müracaat hakkındaki umumî 
hükümler muhakemenin iadesi talebi hakkında dahi caridir. 

MADDE 334 — Muhakemenin iadesi talebi bu talebin kanunî 
sebebleriyle sübut delillerim ihtiva eder. 

Maznun veya 329 uncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen 
kimseler muhakemenin iadesi talebim ancak bir müdafi tarafından 
imzalanmış bir istida ile yahut bu hususta bir zabıt varakası tutulmak 
üzre mahkeme kâtibine yapılacak bir beyan ile dermeyan edebilirler. 

MADDE 335 — Muhakemenin iadesi talebiyle hükmüne itiraz olunan 
mahkeme bu talebin kabule şayan olup olmadığına karar verir. 
Temyizi dava üzerine temyiz mahkemesince verilmiş olan bir hükmün 
mevzuunu teşkil eden davanın muhakemesinin iadesi talep olunupta 
gösterilen sebepler 327 veya 330 uncu maddelerin üçüncü numara
larında yazılı sebeplerden başkaları ise muhakemenin iadesi talebine 
karar vermek salâhiyeti evvelce hükmü temyiz edilmiş bulunan 
mahkemeye aittir. 

Muhakemenin iadesi talebinin kabule şayan olup olmadığına dair 
olan karar duruşma yapılmaksızın verilir. 

MADDE 336 — Muhakemenin iadesi talebi kanununda muayyen 
şekilde dermeyan edilmemiş veya muhakemenin iadesini icap ettirecek 
kanunî hiç bir sebep gösterilmemiş yahut bunu teyit edebilecek sübut 
delilleri beyan edilmemiş ise bu talep kabule şayan olmamak nokta
sından reddedilir. 

Aks i halde muhakemenin iadesi talebi, bir diyeceği varsa bildir
mek üzre bir mehil tayin edilerek hasım tarafına tebliğ olunur . 

Delillerin toplanması MADDE 337 — Mahkeme muhakemenin iadesi talebini esas 
itibariyle kabul ederse icabında delillerin toplanmasını bir naibe veya 
istinabe hâkimine havale eder. 

Dinlenecek şahitlere veya ehli hibreye yemin verilip verilmemesini 
mahkeme takdir eder. 

Delillerin toplanması sırasında alâkadarların huzuruna müteallik ilk 
tahkikatta cari hükümler tatbik olunur. 

Delillerin toplanması bittikten sonra Cumhuriyet müddei umumisi 
ve maznun tayin edilecek mehil içinde mütalea ve mülâhazalarını 
beyana davet olunur. 
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İade talebinin esas- MADDE 3 3 8 — Muhakemenin iadesi talebinde serdolunan iddialar 
siz olmasından do-teeyjüt etmez yahut 3 2 7 ve 3 3 0 uncu maddelerin birinci 

• • ' v e l k m c ı numaralarında yazılı hallerde işin vaziyetine nazran bunların taktirde duruşma 

Duruşma yapılmak
sızın iade talebinin 

tetkiki 

İade talebi üzerine 
verilecek karar a-
leyhine acele itiraz 

Yeniden duruşma-
neticesinde verilecek 

hüküm 

Haksız çıkandan 
alınacak para cezası 

Yazılı emir il 
bozma 
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evvelce verilmiş olan hükme hiç bir tesiri olmadığı anlaşılırsa muha
kemenin iadesi talebi esassız olması noktasından duruşma yapılmak
sızın reddedilir. 

Aks i halde mahkeme muhakemenin iadesine ve yeniden? 
duruşmanın icrasına karar veıir . 

MADDE 339 •— Mahkûm vefat etmişse mahkeme yeniden duruşma 
yapmaksızın ve fakat icabında iktiza eder debileri topladıktan sonra; 
ya mahkûmun beraetine veya muhakemei-in ı. desinin reddine karar 
verir . 

Sair hallerde dahi mahkeme bu husufa kâfi delil varsa yine 
duruşma yapmaksızın mahkûmun derhal beraetme karar verir. 

Şukadar ki takibat hukuku amme davasının t çalması suretiyle 
vuku bulmuşsa zikredilen karar ancak Cumhuriyet müddei umumisinin 
muvafık mütaleasıyla verilebilir. 

Mahkeme beraet kararıyla beraber evvelki hü lmün iptalini de 
karar altına alır. 

Muhakemenin iadesi talebinde bulanan kimse isterse, masrafı 
hazineye ait olmak üzre evvelki hükmün iptali resmî gazete ile ilânr 
olunacağı gibi mahkemenin tensibine göre diğer gazetelerle de ilân 
edilebilir . 

MADDE 340 — Muhakemenin iadesi talebinin kabule şayan olup 
olmadığına müteallik kararlar aleyhine acele itiraz yoluna müracaat" 
edilebilir. 

MADDE 341 — Yeniden yapılacak duruşma neticesinde mahkeme, 
ya evvelki hükmü tasdik eder veya iptal ile dava hakkında yeni baştan? 
hüküm verir. 

Muhakemenin iadesi talebi yalnız mahkûm tarafından olur yahut 
mahkûmun lehine olarak Cumhuriyet müddei umumisi veya 291 inci 
maddede gösterilen kimseler tarafından yapılırsa yeniden verilecek 
hüküm evvelki hüküm ile tayin edilmi olan cezadan daha ağır bir 
cezayı ihtiva edemez. 

MADDE 342 — Muhakemenin iadesi talebinde bulunan mahkûm 
haksız çıkar ve talebi sui niyete müstenit bulunursa beş liradan yüz 
liraya kadar para cezası hükmolunur. 

MADDE 343 — Hâkim ve mahkemelerden verilen ve Temyiz 
mahkemesince tetkik edilmeksizin kat'ileşen karar ve hükümlerde 
kanuna muhalefet edildiğinden haber alırsa Adliye Vek i l i , o karar 
veya hükmün bozulması için Temyiz mahkemesine müracaat etmesi 
hakkında Cumhuriyet baş müddei umumiliğine yazılı emir verebilir. 
B u emirde bozulmayı müştekini kanunî sebepler gösterilir. 

Cumhuriyet baş müddei umumisi tebliğnamesine yalnız bu sebepleri 
yazar ve dosyayı Temyiz mahkemesine verir. 

Temyiz mahkemesi dermeyan olunan sebepleri varit görürse karar 
ve hükmü bozar. 

Mahkemelerden davanın esasına da şamil olarak verilen hükümlerin-
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bu suretle bozulması alâkadar kimseler aleyhine tesir etmez . 
Bozulma, bu kimselerin lehine ise aşağıda yazıldığı gibi muamele 

olunur: 
1 — Varit görülen bozma sebepleri mahkûm olan kimsenin ceza

sının tamamiyle kaldırılmasını müstelzim ise, Temyiz mahkemesi evvel
ce hükmolunan cezanın çektirilmemesini kararında ayrıca yazar. 

2 — Varit görülen bozma sebepleri mahkûm olan kimsenin ceza
sının tamamile kaldırılmasını müstelzim olmayupta hafif bir cezanın tat
bikim mucip ise, Temyiz mahkemesi tatbiki iktiza eden cezanın neden 
ibaıet olduğunu da kararında gösterir . 

Eğer bozma davanın esasını halletmeyen mahkeme veya karar hâ
kimi kararları hakkında ise, yeniden yapılacak tetkik ve tahkik netice
sine göre icap eden karar verilir. 
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Besinci Kitap 

Suçun salısı dava 
açmakla talibi hal

leri 

Bir suçtan dolayı 
birden fazla kimse
lerin şahsî dai'a 
halılarını nasıl 
kullanacakları 

Ammenin menfaati 
noktasından Cumhu-
riyet müddei umu-

misnin dava hakkı 

Suçlan mağdur olan kimselerin davaya iştiraki 
B İ R İ N C İ F A S I L 

Şahsî dava 

MADDE 344 — Aşağıda yazılı hallerde önce Cumhuriyet müddei 
umumisinin iştirakini tahrike hacet olmaksızın zarar gören kimse şahsî 
dava açmak suretiyle suçu doğrudan doğruya takip edebilir: 

1 — Ceza kanununun 191 inci maddesinin son fıkrasında yazılı 
tehdit . 

2 — Ceza kanununun 193 üncü maddesinin birinci fıkrasında ya
zılı haneye taarruz. 

3 — Ceza kanununun 195 ve 197 inci maddelerinde yazılı gayrın 
sırrını ifşa. 

4 — Ceza kanununun 456 inci maddesinin son fıkrasında ve 
459 uncu maddesinin bir numarasında yazılı müessir fiiller. 

5 — Ceza kanununun 480 ve 482 inci maddelerinde yazılı hakaret 
ve sövme. 

(Şukadar ki bu suçlar ceza kanununun 164 ve 166 ıncı maddele-
rinde yazılı mahiyette olursa usulü dairesinde Cumhuriyet müddei umu
mileri tarafından takip olunur.) 

6 — Ceza kanununun 516 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ve 
518 inci maddesinde yazılı ızrar ve tahrip . 

7 — Ticaret kanununun 64 ve 65 inci maddelerinde yazılı gayri 
kanunî rekabet, 

8 — Hususî nizamlar ve kanunlarda yazdı edebî ve sınaî milkiyet-
lere ve güzel san'atlar milkiyetine müteallik suçlar, 

Mağdur olan kimsenin kanunî mümessili varsa şahsî dava açmak 
ona aittir. 

Mağdur bir cemiyet veya şirket olupta hukuk işlerinde bu sıfatla 
dava açmak ehliyetini haiz ise dava salâhiyeti bu cemiyet veya şirketi 
temsil edenler tarafından kullanılır . 

MADDE 315 — B i r suçtan dolayı birden fazla kimselerin şahsî 
dava açmağa hakları varsa bu haklarını yekdigerinden ayrı olarak 
kullanabilirler. 

Bununla beraber şahsî dava alâkadarlardan biri tarafından açılmışsa 
diğerleri o davaya girebilirler ve girdikleri zamanda dava ne halde ise 
ancak o halde iştirak ederler. 

İşin esasına ait olsa bile sadır olan bütün kırar lar şahsî dava aç
mamış olan ve ayni vaziyette bulunan alâkadarlara karşı dahi maznun 
lehine tesir eder. 

MADDE 346 — 344 üncü maddede gösterilen suçlardan dolayı 
icap ederse ammenin menfaatleri noktasından Cumhuriyet müddei 
umumisi tarafından hukuku amme davası açılır. 
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Şahsî dava muha-
kemesinde Cumhu-
riyet muddei umu-
misinin vaziyeti 

Davacının yarımda 
müdafi bulundur
ması veya kendini 
temsil ettirmesi 

Davacının teminat 
vermezi 

Şahsî dam ikamesi 

Maznıi'ria, mesul 
bilmale ve müddei 
umumiye tebligat 

Karar hâkiminin 
vereceği kararlar 

Davanın açılması 
üzerine yapılacak 

muamele 

MADDE 347 — Şahsî bir dava üzerine açılan muhakemeye Cum
huriyet müddei umumisi iştirake mecbur değildir. 

Cumhuriyet müddei umumisi işin her halinde ve hüküm kat'ileşin-
ceye kadar bir beyan ile takibata başlayabilir. 

Cumhuriyet müddei ulnumisinin kanun yollarından birine müracaat 
etmesi, takibata başladığını gösterir. Cumhuriyet müddeiumumisi 
takibata başlarsa ondan sonra cereyan edecek muameleler, bu kitabın 
ikinci faslında yazılı ve mağdur şahsın müdahaleci sıfatılye müdahalesine 
müteallik hükümler dairesinde yürütülür. 

MADDE 348 — Davacı yalnız olarak veya kendisine yardım için de 
yanında bir avukat veya dava vekili bulundurarak hazır bulunabileceği 
gibi vekâletnameyi haiz bir avukat veya dava vekili tarafından da 
temsil edilebilir. 

B u için halde avukat veya dava vekiline yapılacak tebligat dava
cıya yapılmış gibidir. 

MADDE 349 — Hukuk muhakeme usulleri kanunu hükmünce 
müddeaaleyhin talebi üzerine masrafların verilmesi için davacının temi-

vermeğe mecbur olduğu hallerde davacı, Devlet hazinesine ve 
maznuna isabet etmesi ihtimali olan ması afların ödenmesi için kefalet 
vermekle mükelleftir. 

Kefalet para veya Devlet esham ve tahvilleri verilmesi suretile 
yapılır. 

Kefaletin miktarı ve bunun verilmesi için tayin edilecek mehil ve 
adlî müzaherete nailiyet hakkında, hukuk işlerinde cari hükümler tatbik 
olunur. 

MADDE 350 — Şahsî dava, bu hususta bir zabıt varakası tutul
mak üzre zabıt kâtibine yapılacak bir beyan ile veya karar hâkimine 
verilecek bir istida ile açılır. İstida 193 üncü maddenin birinci fıkrasında 
gösterilen şartlara göre yazılır. İstidanın iki sureti aslına raptolunur. 

Beyan ve istidada talep olunan şahsî hakkın neden ibaret olduğu 
gösterilir. 

MADDE 351 — Şahsî dava bundan evvelki maddede gösterilen 
hükümlere uygun olarak açılmış ise karar hâkimi tayin edilecek mehil 
içinde diyeceklerini bildirmek üzre bu beyan veya istidayı maznuna 
ve işte mes'ul bilmal bulunnpta onun hakkında dahi dava açılmışsa 

mes'ul bilmale v ttıla hasıl etmek üzre Cumhuriyet müddei umumi
sine tebliğ eder. 

MADDE 352 — Maznun ve varsa mes'ul bilmal mülâhazalarını 
bildirdikten veya mehil geçtikten sonra karar hâkimi Cumhuriyet 
müddei umumisinin doğrudan doğruya açacağı davada cereyan eden 
usule göre ya duruşmanın açılmasına veya davanın reddine karar 
verir. 

MADDE 353 — Bnndan sonraki usul muameleleri hukuku amme 
davasının cereyanına taallûk eden hükümlere uygun olarak yapılır. 

Şahsî dava yohyla takip olunan bir iş ağır ceza işlerini gören 
mahkemede takip olunan bir cürümle birleştirilemez . 
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Şahsî davacının MADDE 354 — Hukuku amme davasında Cumhuriyet müddei-
hakları umumisi nasıl dinlenilse şahsî davada dahi davacı celbolunarak öylece 

dinlenir. Hukuku amme davasında Cumhuriyet müddei umumisine 
tebliğ edilmek lâzım gelen her karar, şahsî davada da davacıya tebliğ 
olunur. 

Şukadar ki celpnameler zabıt kâtibi tarafından tebliğ edilir . 
Davacıya duruşma için tebliğ edilen celpname ile duruşma günü 

arasında en az bir hafta müddet bulunmalıdır. 
Davacı , avukatı veya dava vekili hâkimin müsaadesiyle mahkeme 

kâtibinin huzurunda dosyadan malûmat alabilirler . 

Çağırılması icap eden MADDE 355 — Mahkeme reisi kimlerin şahit ve ehli hibre olarak 
şahit ve ehli hibre- duruşmaya çağırılmaları icap edeceğini evelden tayin eder . 
nın taııın ve -celp T-, 1 ° , . , .. , , i , , „ , 

ve daveti .Davacı ve maznun ve varsa mes'ul bilmal doğrudan doğruya celp 
ve davet hakkını ayni derecede haizdirler . 

Maznunun yanında 
müdafi bulundur
ması veya kendini 

temsil ettirmesi 

Maznunun karşı
lıklı davası 

Mahkûmiyet kara
rıyla beraber şahsî 

dava üzerine verile
cek kararlar 

Usul muameleleri
nin durdurulması 

Davacının kanun 
yollarına müracaat 

hakkı 

MADDE 356 — Maznun yalnız olarak veya kendisine yardım için 
yanında bir avukat veya dava vekili bulundurarak hazır bulunabileceği 
gibi vekâletnameyi haiz bir avukat veya dava vekili tarafından kendi
sini temsil ettirebilir . 

Mahkeme gerek davacının ve gerek maznunun bizzat hazır bulun
malarını emredebilir ve maznun hakkında ihzar müzekkeresi dahi 
verilebilir. 

MADDE 357 — Şahsî dava açan mutazarrıra karşı maznun muka-
kemenin bittiği bildirilinceye kadar karşılıklı bir dava ile davacının 
mahkûmiyetini isteyebilir . 

B u takdirde asıl ve karşılıklı davalar birlikte hükmolunur . 
Asıl davadan vaz geçilmesi karşılıklı davanın görülüp hükmolun-

sma mâni olmaz . 

MADDE 358 — Maznun mahkûm olursa mahkeme şahsî hak talebi 
hakkında da hüküm verir. 

Şukadar ki zararın vücadüne veya miktarına ait tetkiklerin, duruş
manın uzamasını veya hükmün tehirini mucip olacağı anlaşılırsa mah
keme bu cihet hakkında davacının hukuk mahkemesine müracaat 
edebileceğine karar vererek hükmünü yalnız ceza tayinine hasredebilir. 

MADDE 359 — Davanın tahkik ve tetkikından sonra mahkeme 
sabit addedilen vakıaların bu fasılda münderiç muhakeme usulü tatbik 
olunmayacak suçlardan bulunduğunu görürse b ı sebepten dolayı usule 
ait muamelelerin durdurulmasına hükmeder ve dava evrakını Cumhu
riyet müddei umumiliğine verir. 

MADDE 360 — Şahsî dava açmakla takip ohı ıan işlerde davacı 
hukuku amme davasının açılmasıyle görülen işlerde Cumhuriyet müddei 
umum isinin müracaat edebileceği kanun yollarına gidebilir. 

330 uncu maddede gösterilen muhakemenin iadesi talepleri hakkında 
da ayni hüküm caridir. 

294 üncü madde hükümleri davacı tarafından yapılan müracaatlerde 
de tatbik olunur. 

Temyiz veya muhakemenin iadesi talebi davacı veya avukatı yahut dava 
vekili tarafından verilecek bir istida veya bir zabıt varakası tutulmak üzre 
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Davadan vaz geçil
mesi 

Vaz geçilen dava
mın açılamayacağı 
Mirasçıların takip 

hakkı 

Vaz geçmenin 
tebliği 

yapılacak beyan ile olur. B u zabıt varakası Reis veya Hâkime tasdik 
ettirilir . 

316 ıncı maddede yazılı olan evrak hukuku amme davası üzerine 
takip edilen usulde muayyen sekilere göre Cumhuriyet müddei umumi
sine verilir ve onun tarafından gönderilir . 

Temyiz lâyihası temyizi talep eden tarafın hasmına mahkeme kâtibi 
tarafından tebliğ edilir . 

MADDE 361 — Davacı hükmün tefhimine kadar davadan vaz geçe-
bilir . Şukadar k i ceza kanununun 460 ve 489 uncu maddeleri hükmü 
bakidir 

Davacı bizzat duruşmaya gelmez veya bir müdafi tarafından temsil 
edilmez yahut mahkeme bizzat huzurunu emretmişken duruşmanın her 
hangi bir celsesinde bulunmaz veyahut mahkeme kendisine bir mehil 
tayin edipte buna riayet olunmaması şahsî davadan vaz geçilmesini 
intaç edeceği bildirilmiş iken bu mehle riayet etmezse davadan vaz-
geçmiş sayılır. 

Davacı 41 ve 42 inci maddelerde gösterilen şartlar dairesinde gıya-
bında verilen hükmün tebliğinden bir hafta içinde eski hale getirme 
talebinde bulunabilir. 

MADDE 362 — Vaz geçilen dava bir daha açılmaz. 

MADDE 363 — Davaci ölürse mirasçıları takibata devam edebilir. 
Ceza kanununun hakaret ve sövme fiilleri hakkındaki hükümle 

mahfuzdur . 

MADDE 264 — Davadan 
bilmale tebliğ olunur. 

vaz geçilmesi, maznun ve mes'ul 

İKİNCİ F A S I L 

Müdahale yolda dava 

Hukuku amme da- MADDE 365 — 344 üncü madde mucibince şahsî dava açmağa 
vasına iltihak hakkı olan herkes muhakemenin her halinde müdahale tarikiyle hukuku 

amme davasına iltihak ve şahsî hukukunu talep edebilir. 
Hayata, sıhhate, hürriyete, ırza, şahsî haklara ve mallara taallûk 

eden suçlarda Cumhuriyet müeddei umumiliğine usulü dairesinde müraca-
atle hukuku amme davasını ahrik etmiş olanlar dahi ayni hakkı 
haizdirler. 

Müdahale usulü MADDE 366 — Müdahale, mahkemeye verilecek bir istida veya 
zabıt varakası tutulmak üzre zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla olur. 
B u zabıt varakası reis veya hâkime tasdik ettirilir. 

Mahkeme Cumhuriyet müddei nmumisini dinledikten sonra davaya 
müdahale talebinin kabule şayan olup olmadığına karar verir. 

Davaya müdahale eden kefalet vermekle mükellef değildir. 

Dahili davanın MADDE 367 — Müdahale talebi kabul edildiği anda dahili dava 
haiz olduğu haklar olan kimse şahsi dava müdeisinin haiz olduğu ayni haklardan istifade 

eder. 
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Müdahalenin dava-
lı durdurmayacağı 

Müdahaleden evvelki 
kararlara dahili 

davanın itirazı 

Hükmün dahili da
vaya tebliği 

Dahili davanın 
kanun yoluna mü-

racetati 

Müdahalenin hü
kümsüz kalması 

MADDE 368 — Müdahale davayı durdurmaz. 
Tarihi tayin edilmiş olan duruşma ve muhakeme usulüne müteallik 

sair muameleler — vaktin darlığından dolayı davaya dahil olan kimse 
celbolunamayacak veya haberdar edilemeyecek olsa bile — muayyen 
günde yapılır. 

MADDE 369 — Müdahaleden evel sadir olupta Cumhuriyet müddei 
umumisine tebliğ edilen kararların dahili davaya tebliğine ihtiyaç yoktur. 

B u karar aleyhine kanun yoluna müracaat için Cumhuriyet müddei 
umumisinin tâbi olduğu mehlin geçmesiyle davaya dahil olan dahi 
müracaat hakkım kaybeder. 

MADDE 370 — Davaya dahil olan kimse veya müdafii son tahki -
kata gelmezse sadır olacak hüküm davaya dahil olan kimseye tebliğ 
olunur . 

MADDE 371 — Davaya dahil olan kimse Cumhuriyet müddei 
umumisine bağlı kalmaksızın kanun yoluna müracaat edebilir. 

Kabul olunmayan karar, davaya müdahale edenin müracaati üzerine 
bozulursa Cumhuriyet müddei umumisi işi yeniden takibe mecburdur. 

MADDE 372 — Davaya dahil olan kimse vaz geçerse müdahale-
hükümsüz kalır . 
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Altıncı kitap 
Muhakemenin idaresi ve müzakere usulü 

Duruşmanın aleni-
yeti ve gizli yapıla-

bileceği haller 

Aleniyetin kaldırı-
lması hakkındaki 
duruşmanın gizli-

liği 
Mecburi gizlilik 

Gizlilik kararinin 
ve sebeplerinin yazıl-

ması 
Gizli duruşmalarda 
bulunabilmek mü-

saade 

Duruşmanın inzi-
batı 

İnzibatı cezalar 

BİRİNCİ F A S I L 

Duruşma celselerinin aleniyeti re inzibatı 

MADDE 373 — Duruşma alenî olur. Ancak umumî adap ve emni-
yeti muhafaza maksadıyle duruşmanın bir kısmının veya tamamının 
gizli olmasına mahkeme karar verebilir . 

Duruşmanın gizli olması kararı ve sebepleri alenî olarak tefhim 
du racağ ı gibi hüküm dahi her halde alenî tefhim olunur . 

MADDE 374 — Yukardaki maddede gösterilen hallerde aleniyetin 
kaldırılması talebine dair yapılacak duruşma talep üzerine veya mahke
mece tensip olunursa gizli olur. 

MADDE 375 -— On beş yaşını henüz bitirmemiş olan çocuklara 
ait duruşma mutlaka gizli olur . 

Hüküm dahi gizli tefhim olunur . 
MADDE 376 — Aleniyetin kaldırılması kararı , sebepleriyle beraber 

zapta yazılır. 

MADDE 377 — Gizli yapılan duruşmalarda mahkeme , bazi kimse
lerin hazır bulunmasına müsaade edebilir. B u halde reis , bunlara 
duruşmanın gizli olmasını istilzam eden keyfiyetlerin ifşa edilmemesini 
tenbih eder. 

Gizl i yapılan duruşmalarda icra kılınan muhakkmenin neşri 
memnudur . 

Alenî duruşmalarda cereyan eden muhakeme mazununun veya 
davacının haysiyet ve şerefine dokunur mahiyette bulunur veya umumî 
adap ve ahlâka mugayir ve efkârı müheyyiç görülürse mahkeme 
matbuatta neşrinin memnuiyetine karar verir ve alenen tefhim eder. 

nî ve gizli muhakemeleri memnuniyet hilâfına neşredenler bir 
haftaya kadar hafif hapis ile elli liraya kadar hafif para cezasına 
mahkum olurlar. B u karar kafidir. 

B u madde hükmü hukuk muhakeme usullerinde dahi caridir. 

MADDE 378 — Duruşmanın inzibatı reise aittir . 
Duruşmanın inzibatını bozan her şahsı reis . muhakeme salonundan 

çıkartır. 
Reis muhakemede bulunması muvafık görülmeyen küçüklerin mu

hakeme salonunda bulunmalarına müsaade etmez . 

MADDE 379 — Muhakeme sırasında bir kimse mahkemeye karşı 
münasip olmayan bir kavil veya fiilde bulunursa reis tarafından mah
keme kararıyla derhal tevkifaneye gönderilir ve yirmi dört saat içinde 
sorguya çekilerek inzibatî mahiyette olmak üzre bir haftaya kadar 
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hafif hapis veya yirini beş liraya kadar hafif para cezasiyle cezalan-
dırılmasına mahkemece karar verilir . B u karar kat'idir . 

Duruşma sırasında M A D D E 380 — Bir kimse duruşma esnasında bir suç işlerse mah-
işlenen suç hakkın- keme vakıayı tesbit ve bu hususta tanzim edeceği zabıt varakasını 

daki muamele salahiyetli makama gönderir , lüzum görürse failin tevkifine de karar 
verir . 

İKİNCİ FASIL 

Müzakere ve rey verme usulü 

Duruşma m karar- M A D D E 381 — Duruşma ve kararlarda kanunun tayin ettiği adette-
larda bulunabilecek hâkimlerin bulunması şarttır . 

Bir celsede bitmeyecek duruşmalarda mazerti dolayısıyla bulun
maması ihtimali olan azanın yerine g e ç m 3 k ve reye iştirak etmek üzre 
ihtiyat aza bulundurulabilir. 

Müzakereye iştirak M A D D E 382 — Müzakerede ancak hükme iştirak edecek hâkimler 
edecek halimler bulunur. 

Reis , mahkeme nezdinde sitaj yapmakta olan hukuk mezunlarının 
müzakere sırasında hazır bulunmalarına müsaade edebilir . 

Müzakerenin idaresi M A D D E 383 — Müzakerenin idaresi ve hallolunacak mes'elelerîa 
tertibi reise aittir . 

Meye iştirah, mec- M A D D E 384 — B i r mes'ele hakkında ekalliyette kaldığından bahsile-
bııtiyefı bir hâkim reye iştiraki en imtina edemez. 

Reylerin dağılması M A D D E 385 — Reyler dağıtırsa maznunun en ziyade aleyhine olan 
halinde ekseriyetin rey , ekseriyet hâsıl oluncaya kadar kendisine daha yakın olan reye 

temini ilâve olunur, 
Reis kıdemsiz azadan başlayarak ayrı ayrı rey toplar ve en sonra 

kendi reyini verir . 
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Yedinci kitap 
Hususi muhakeme usulleri 

Duruşma yapılmak
s ız ın verilecek ceza 

kararnameleri 

Duruşma yapılma
masının mahzurlu 

görülmesi 
Kararnamede yazıl
ması lâzım yelen 

hususlar 

İtıraz olunmayan 
ceza kararnamele-

nin h ı f deşmesi 

İti raz 

İtirazın reddi 

BİRİNCİ F A S I L 

Sulh hâkimlerinin ceza kararnameleri 

M A D D E 386 — Sulh mahkemelerinin vazifesi dahilinde bulunan ve 
kabahat nevinden olan suçlara sulh hâkimi duruşma yapmaksızın bir 
ceza kararnamesiyle karar verebilir. 

B u ceza karama mesile ancak hafif para cezasına veya nihayet üç 
aya kadar hafif hapis ve icabında muayyen bir meslek ve san'atın 
icrasının tatiline hüküm verilebilir . 

M A D D E 387 — Sulh hâkimi evel emirde duruşma yapmaksızın 
ceza tertibini mahzurlu görürse işin duruşması için bir gün tayin eder. 

M A D D E 388 — Ceza kararnamesi tertip edilmiş olan cezadan 
başka işlenmiş olan suçu, tatbik edilen kanun maddelerini, sübut 
delillerini ve kararnamenin tebliği tarihinden itibaren sekiz gün içinde 
sulh mahkemesine bir istida takdimi veya bu hususta bir zabıt varakası 
yapılmak üzre mahkeme kâtibine yapılacak bir beyan ile itiraz oluna
bileceği ve aksi halde ceza kar imamesinin icra edileceğini ihtiva eder. 
B u zabıt varakası hâkime tasdik ettirilir. 

Mahkûm , müddet bitmeden evel itirazından vaz geçebil i r . 

M A D D E 389 — Muayyen müddeti içinde aleyhine itiraz olunmayan 
ceza kararnameleri kat'ileşir. 

M A D D E 390 — İtiraz üzerine duruşma yapılır. Şukadar k i maznun 
duruşmadan evel itirazından vaz geçerse duruşmaya mahal kalmaz. 

Duruşmada mazunu müdafii temsil edebilir. Hâkim itiraz üzerine 
vereceği hükümde evvelki karar ile bağlı değildir. 

M A D D E 391 — Maznun, mazereti olmaksızın duruşmaya gelmez 
ve bir müdafi de göndermezse tetkika hacet kalmaksızın itiraz 
reddolunur. 

Ceza kararnamesi aleyhine itiraz müddetim geçirmesinden dolayı 
eski hale getirme talebi kabul edilmiş olan maznunun duruşmaya 
gelmemesi sebebile itirazı reddolunmuşsa buna kargı bir daha eski hale 
getirme talebinde bulunamaz 

İKİNCİ F A S I L 

usadere usulü 

Müsadere talebinin M A D D E 392 —Ceza kanununun 36 inci maddesiyle diğer maddele-
mercı rine ve sair hususî kanunlar hükmüne göre muayyen eşyanın müsa

deresi veya imhası yahut istimalden kaldırılması caiz olan hallerde 
—esasla beraber bu hususta bir karar verilmemişse— bu tedbirlerin her 
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türlü takiplerden ayrı olarak ittihazı hakkında Cumhuriyet müddei 
umumisi veya davacı tarafından yapılacak talep, esas davayı görmeğe 
salahiyetli olan mahkemeye arzolunur. 

Müsadere duruşması MADDE 393 — Duruşma ve karar hakkında duruşmaya müteallik 
ve karar hakkın- hükümler tatbik olunur. 

dakı hükümler Müsadere veya imha olunacak yahut istimalden kaldırılacak eşya 
üzerinde hakkı olan kimseler de mümkünse duruşmaya davet olunur. 
Bunlar maznunun haiz olduğu hakları kullanabilirler ve vekâletnameyi 
haiz bir müdafi ile kendilerini temsil ettirebilirler. 

Davete icabet etmemeleri muameleleri tehir etmez ve hükmün 
verilmesine mâni olmaz. 

Müsadere kararına 
karşı katımı yolla- M A D D E 394 — B u hükme karşı Cumhuriyet müddei umumisi, 

rina müracaat davacı ve 393 üncü maddede muayyen olan kimseler için kanun 
hakkın haiz yolları açıktır. 

olanlar 
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Sekizinci Kitap 
Cezaların infazı ve muhakeme masrafları 
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cezaların tehiri se
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infazın tehiri 

Sezasını çekmeğe 
gelmeyen veya kaça
cağından şüphe edi

len mahkûmlara 
yapılacak muamele 

Hükmün tefsirinde 
mya cezanın infa-

snnda tereddüt 

M A D D E 395 
namaz. 

B İ R İ N C İ F A S I L 

Cezaların infaz 

Mahkûmiyet hükümleri kat'ileşmedikçe icra olu-

M A D D E 396 — Cezanın infazı mahkemeden verilen ve aslına 
mutabık ve icrası kabil olduğu reis veya hâkim tarafından tasdik edi
len hüküm fıkrası sureti üzerine Cumhuriyet müddei umumisi tarafın
dan takip olunur. 

M A D D E 397 — Akıl hastalığına duçar olanlar iyileşmedikçe hak
larında ölüm cezası infaz olunmaz . 

M A D D E 398 — Ölüm cezası, mahkeme heyetinden bir zat ile Cum
huriyet müddei umumisi ve tabip ve zabıt kâtibi ve hapishaneler ida
resi memurlaaından biri hazır oldukları halde infaz olunur. 

Mahkûmun mensup olduğu dinin ruhanî sıfatını haiz bir zat ile 
mahkûmun müdafii dahi cezanın infazında hazır bulunabilir. 

Ölüm cezasının infazı sureti hakkında bir zabıt varakası tutulur. 
Zabıt varakası orada memur olarak bulunan zatlar tarafındam imza 
edilir. 

M A D D E 399 — Akıl hastalığına duçar olan mahkûmlar hakkında 
hürriyeti lahdit eden cezanın infazı iyileştikten sonraya bırakılır. 

Diğer bir hastalık dahi hürriyeti tahdit eden bir cezanın infazı ha
linde mahkûmım hayatı için kat'i bir tehlike teşkil ediyorsa o hastalık
ta dahi ayni hüküm tatbik olunur. 

Hürriyeti tahdit eden cezaların infazı doğurmak üzre bulunan ka-
dınlar hakkında münasip bir müddetle tehir olunur. 

M A D D E 400 — Ağır hapisten maada iki sene ve daha aşağı müd
detle hürriyeti tahdit eden cezaların derhal infazı, mahkûm veya ailesi 
için mahkûmiyetin gayesi haricinde ağır bir zararı mucip olacağı anla
şılırsa mahkûmun talebi üzerine cezanın infazı tehir olunabilir. Tehir 
müddeti dört ayı geçemez. 

Tehir talebinin tervici bir teminat gösterilmesine veya diğer bir 
şarta talik edilebilir . 

M A D D D E 401 — Mahkûm cezasını çekmek üzre yapılan davete 
icabet etmez veya kaçacağı hakkında şüphe oyandırırsa Cumhuriyet 
müddei umumisi hürriyeti tahdit eden cezanın infazını temin zımmmda 
bir] ihzar yahut bir tevkif müzekkeresi verebilir. 

Mahkûm kaçmış veya saklanmış ise Cumhuriyet meddei umumisi 
ayni maksatla bir yakalama müzekeresi verebilir. 

M A D D E 402 — Bi r mahkûmiyet hükmünün tefsirinde veya tayin 
olunan cezanın hesabında tereddüt edilir yahut cezanın kısmen veya 
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Birden fazla hü-
kümlerdeki cezala-

rın cem i 

Hastanede geçen 
mamüddetin cezaya 

mahsubu 

İnfaz sırasında ve
rilecek kararların 
mercii ve usulü, 

tamamen infazı lazım gelmeyeceği iddia olunursa bu bapta mahkeme
den bir karar istenir. 

399 uncu madde dairesinde cezanın tehiri talebinin reddi aleyhinde 
vukubulan muhalefetlerde ayni hükmn caridir. 

B u müracaatlar cezanın infazım tehir etmez. Şukadar ki mahkeme 
infazın tehirini veya tatilini emredebilir. 

MADDE 403 — Bir kimse hakkında-başka başka kafileşmiş hüküm
ler verilir ve mahkemece cezaların içtimai kaidesinin tatbik edilmemiş 
olduğu görülürse ceza kanununun bu hususa müteallik ahkâmı dahe-
sinde bir ceza tayini ıçın mahkemeden karar istenir. 

MADDE 404 — Cezanın infazına başladıktan sonra hastalık müna-
sebetimle mahkûmun hapishane hastanesinden başka bir hastaneye 
kaldırılması halinde hastanede geçirdiği müddet, cezadan indirilir. 

Şukadar kı cezanın infazını tatil için mahkûm hastalığını kendisi 
vücude getirmişse bu hükümden istifade edemez. 

B u son halde Cumhuriyet müddei umumisi mahkemeden bir karar 
almakla mükelleftir. 

MADDE 405 — Cezanın infazı sırasında mahkemeden alınması 
lâzım gelen kararlar (402—404 üncü maddeler) duruşma yapılmaksızın 
verilir. Karar verilmeden evel iddiaları neticesini bildirmek üzre Cüm-
huriyet müddei umumisi ve mahkûma müsaade olunur. 

403 üncü madde mucibince cezaların içtimai kaidesi veçhile bir 
ceza tayini lâzım geldiğinde bu bapta hüküm vermek salâhiyeti, en ağır 
neviden cezayı hükmetmiş olan, ve eğer cezalar ayni neviden ise en 
fazla cezayı hükmetmiş bulunan ve fakat bu halde birden fazla mahke
meler salahiyetli ise son hükmü vermiş olan mahkemeye aittir. 
Hükümlerden biri doğrudan doğruya Temyiz mahkemesinden verilmiş 
ise içtima kaidesinin tatbiki salâhiyeti Temyiz mahkemesine aittir. 

Temyiz mahkemesinden başka mahkemeler tarafından verilmiş olan 
bu kararlar aleyhine acele itiraz yoluna müracaat olunabilir. 

İ K İ N C İ F A S I L 

Muhakeme masrafları 

Muhakeme masraf- MADDE 406 — Hükümler ve kararnamelerle tahkikatın düşmesine 
kırının tayini dair olan kararlar muhakeme masraflarının dahi kime tahmil olunaca

ğını tayin eder. 
Masrafların miktarıyla iki taraftan birinin diğerine ödemesi lâzım 

gelen paranın miktarını hâkim veya reis tayin eder. 
Muhakeme masraflarıyla şahsî hukukun tahsiline müteallik karar

ların infazında İcra kanunu ahkâmı caridir. 
MADDE 407 - Mahkûmiyet halinde hukuku amme davasının 

hazırlanması ve cezanın infazı masrafları da dahil olmak üzre bütün 
masraflar mahkûma tahmil olunur. Hüküm kat'ileşmeden mahkûm 
ölürse mirasçıları masrafları ödemekle mükellef değildir. 

Mahkumun mükelle
fiyeti 
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Birden fazla suç
larda kısmen mah
kumiyette ve bir 
suçta birden fazla 
kimselerin mahkû

miyetinde masraflar 

M A D D E 408 — Birden fazla suçlardan dolayı aleyhinde takibat 
yapılmış olan kimse bunların bir kısmından mahkûm olmuş ise beraet 
ettiği suçların duruşmasının icap ettirdiği masrafları ödemekle mükellef 
değildir . 

Ayn i suçtan dolayı müşterek fail olmak üzre mahkûm olanlar 
muhakeme masrafından birbirine müteselsden kefil olarak mes'uldürler. 

Ancak ceza infazının ve tevkifin intaç ettiği masraflara bu hüküm 
tatbik olunmaz. 

Beraet ve muhakeme- M A D D E 409 — Beraetine yahut muhakemesinin men'ine karar 
nm men i halinde verilen kimse ancak kendisine isnat edilebilecek bir ihmalden ileri 

gelen masrafı vermeğe mahkûm olur. 
B i r kimsenin evvelce ödemek mecburiyetinde kaldığı masraflar 

Devlet hazinesine tahmil olunabilir. 

masraf 

Karşılıklı hakaret M A D D E 410 — Birbirine hakaret ve sövme davalarındaki 
davalarında masraf taraflardan birinin veya her ikisinin cezalarının düşmesi, bunlardan 

birinin veya her iki tarafın masrafları ödenmeğe mahkûm olmalarına 
mâni olmaz. 

Cürüm uydurma 
ve iftira gibi hal

lerde masraf 

Şahsî davadan vaz 

M A D D E 411 — Cürüm uydurma veya iftira suretiyle yahut ağır 
bir kayitsizlikle yalan ihbaratta bulunupta velevki adliye haricinde 
olsun bir tahkikat icrasını tahrik etmiş olan kimse mahkemece dinlen
dikten sonra bu tahkikatın Devlet hazinesine veya maznuna iras ettiği 
masrafları ödemeğe mahkûm edilebilir. 

Mahkeme davaya henüz vaz'iyet etmemiş ise bu hususta verilecek 
karar Cumhuriyet müddei umumisinin iddiası üzerine son tahkikatın 
açılmasını emretmeğe salahiyetli olan karar hâkimi tarafından verilir. 

B u husustaki karara acele itiraz olunabilir. 

M A D D E 412 — Doğrudan doğruya şahsî hukuk talebi üzerine 
geçme halinde masraf yapılan takibatta davacının vaz geçmesinden dolayı takibatın düşmesine 

karar verilirse masraflar davacıya yükletilir. 

Şahsî dava üzerine M A D D E 413 — Şahsî dava üzerine görülen işlerde mahkûm, 
mahkûmiyet halinde davacı tarafından yapılan lüzumlu masrafları ödemeğe de mahkûm olur. 

masraf Davacının şahsî hukukuna kısmen hükmolunmuş ise mahkeme, 
muhakemenin icap ettirdiği masraflarla davacı ve maznunun ödemek 
ıztırarında kaldıkları masrafları bu nisbette taksim eder. 

Maznunun muhakemesinin men'ine veya beraetine veya tahkikatın 
düşmesine karar verilirse maznunun ödemek mecburiyetinde kaldığı 
masraflar davacıya yükletilir. 

B i r davada birden fazla davacı ve birden fazla maznun bulunursa 
masrafların ödenmesinde bunlar bir birlerine müteselsilen kefd olarak 
mes'uldürler. 

B u maddede bahsedilen masraflar, şahsî hukukun ispatı zımnında 
mecburî seyahat için sarfedilen veya şahit ve ehli hibreye verilecek 
olan masraf ve tazminatı dahi ihtiva eder. Avukat ve dava vekilleri 
ücretleri dahi böyledir. 
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Şahsî dava ile hu- M A D D E 414 — 108 inci maddede beyan olunan halde hukuku 
kuku amme davası amme davası ikame olunupta neticede maznunun muhakemesinin 
ıkamesi neticesinde- men'ine veya beraetine veya tahkikatın düşmesine karar verilirse 413 

J üncü maddenin ikinciden beşinciye kadar olan fıkraları hükümleri 
müsted'i hakkında tatbik olunur. 

Bununla beraber mahkeme halin icabına göre müsted'inin kısmen 
veya tamamen masraftan mes'ul olmamasına karar verir . Mahkeme , 
masraflar hakkında karar vermezden evel müsted'iyi dinler, meğerki 
müsted'inin davaya dahil olmak hakkı olmaya. 

Kanun yollarına MADDE 415 — Kanun yollarından birine müracaat eden taraf, 
müracaat neticesinde hu müracaati geri almasından veya reddolunmasından ileri gelen mas-

masraf rafları öder. Kanun yollarına müracaat eden Cumhuriyet müddei 
umumisi ise maznunun ödemek mecburiyetinde bulunduğu masraflar 
Devlet hazinesine yükletilir. 

Kanun yoluna müracaat edenin talebi kısmen kabul olunmuş ise 
mahkeme münasip gördüğü veçhile masrafları taksim eder. 

Kat'ileşmiş bir hüküm ile neticelenen bir duruşma hakkındaki 
muhakemenin iadesi talebinden ileri gelen masraflar hakkında dahi 
ayni hüküm caridir. 

Eski hale getirme talebinden doğan masraflar hasım tarafının esassız 
muhalefetinden hâsıl değilse, bu talebi dermeyan edene yükletilir. 
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Dokuzuncu kitap 
Memnu hakların iadesi 

Merci M A D D E 416 — Memnu hakların iadesi istidası mahkûmun ikamet
gâhı olan yerin tâbi bulunduğu ağır ceza işlerini gören mahkemeye 
verilir . 

İstidaya raptolu- M A D D E 417 — İstidaya aşağıda yazılı evrak raptolunur : 
nacak evrak 1 •— Mahkûmiyeti gösteren kararın sureti, 

2 •— Müsted'inin mahkûm olduğu cezanın infaz edildiğim veya 
kanunî sebeplerden dolayı düştüğünü ve tarihlerini ve muhakeme 
masraflarıyla hükmolunmuş ise şahsî hakların ödendiğini müsbit evrak , 

3—Mahkûm olduğu cürümden pişman olduğunu ihsas edecek surette 
hüsnü hali görüldüğüne dair vesikalar . 

Tetkik ve karar M A D D E 418 — Mahkeme bu istida üzerine azasından birini rapor
tör tayin eder . Raportör aza mahkûmun adlî sicil kayitlerini celp ile 
beraber lüzum gördüğü malûmatı toplar ve ceza kanununun 122 ve 
123 üncü maddelerinde yazılı müddetlerin geçip geçmediğini hesap 
ettikten sonra evrakı Cumhuriyet müddei umumiliğine verir . 

Mahkeme Cümhriyet müddei umumisinin delilli mutaleanamesi üze
rine duruşma yapmaksızın kararını verir . B u karar aleyhine temyize 
müracaat olunabilir . 

Met ka ra r ı ve tale- M A D D E 419 — istida reddedilirse ret kararının kat'ileştiği tarihten 
bin tekrarı itibaren ceza kanununun 122 ve 123 üncü maddelerinde yazılı müddetler 

yeniden geçmedikçe memnu hakların iadesi tekrar istenmez . _ 
İstidanın reddi bazı evrakın noksan olmasından yahut yolunda 

tanzim edilmemesinden ileri gelmiş ise iade her zaman yeniden istenebilir. 

İade kararının ilânı MADDE 420 — Memnu hakların iadesine dair olan karar kat'ileş-
tikten sonra müsted'i isterse resmî gazete ile ilân olunur. 
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Son maddeler 
Bu kanuna göre M A D D E 421 — B u kanuna göre ağır ceza işlerinden maksat, ceza 

ağır ceza işleri kanunu hükmünce ölüm cezası, müebbet sürgün ve mutlak olarak ağır 
hapis ve beş sene veya daha fazla hapis cezalarını müstelzim cürümlere 
müteallik davalardır . 

İlga edilen kanunlar M A D D E 422 — Ağır cezayı müstelzim meşhut suçlarda bu kanunun 
hükümleri tatbik edilmek şartıyla usulü muhakematı cezaiye kanunu 
muvakkatinin dördüncü babının üçüncü fasıl birinci kısmına müzeyyel 
28 şubat 1327 tarihli maddei müzeyyele hükmü baki kalmak üzre 5 
recep 1296 tarihli usulü muhakematı cezaiye kanunu muvakkati ve 
zeyilleri mülgadır . 

Temyiz teşküâtına dair olan kanunun hükmü bakidir . Ceza kanu-
nunun mevkii mer'iyete vaz'ma müteallik 825 numaralı kanunun 29 uncu 
maddesinin temyiz kabüiyeti hakkındaki hükmü bu kanuna göre cari 
olmak üzre diğer hükümleri bakidir . 

Sulh hâkimleri kanunu ile tadil ve zeyillerinin ceza muhakemesi 
usulüne ait hükümleri mülgadır . 

Tatil M A D D E 423 — Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her 
sene temmuzun yirmisinden eylülün beşine kadar tatil olunur . 

Hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat ile mevkuflu eşhasa ait duruşma
ların ve sair acele sayılacak hususların tatile tesadüf eden zamanda 
ne suretle ifa edileceği Adliye Vekâleti tarafından yapılacak bir talimat-
name ile tayin olunur . 

İkinci fıkrada yazılı vazifelerin ifası için tatil zamanında hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu mucibince muayyen vazifeler ifa eden 
hukuk hâkim ve mahkemelerine Adliye Vekâletince 1 teşrinisani 339 
tarih ve 367 numaralı kanuna istinaden salâhiyet verilebilir . 

Tatil zamanında temyiz mahkemesi yalnız mevkuflu ve mevkuflu 
duruşmalı işlerin tetkikatmı icra eder. 

Tatil zamanına tesadüf eden mühletler işlemez . B u mühletler tatilin 
bittiği günden itibaren üç gün uzadılmış sayılır . 

M U V A K K A T M A D D E A — B u kanunda yazılı karar hâkimi 
teşkilâtı yapılıncaya kadar aşağıdaki hükümler caridir. 

1 — 110, 112, 115 inci madde hükümleri kendi verdikleri kararlara 
şamil olmak üzre sulh hâkimleri veya müstantıklar tarafından tatbik 
olunur . 

2 — 124 üncü maddenin müstantıklara verilen salâhiyetten bahse
den ikinci fıkrası yerine müstantıklarca Cumhuriyet müddei umumiliğinin 
tevkif talebine karşı maznunun mevkuf olmayarak tahkikatının icrasına 
ve tevkife ve tavkifin istirdadına ve kefaletle salıvermeğe ve muhake
menin men'ine dair verilecek kararlar mensup oldukları asliye mahkemesi 
reisi veya hâkiminin tasdikiyle tekemmül etmesi usulü konulmuştur. 

3 — 74, 163, 173, 176, 191, 192, 194, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202 , 203 , 204, 411 inci maddelerde yazılı karar hâkimle
rinin vazifelerini müstantıklar yapar. 

Sulh hâkimleri ile 
müstantıkların ve 
asliye reisi veya 
hâkiminin ve ağır 
ceza reislerimin 

vazifeleri 
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4 — 149, 175, 178, 190, 283, 284 üncü maddelerle 174 üncü 
maddenin ilk fıkrasında yazılı karar hâkimlerinin vazifeleri müstantıkm 
mensup olduğu asliye mahkemesi reisi veya hâkimi tarafından yapılır. 

5 — 350, 351, 352 inci maddelerde yazılı karar hâkimlerinin 
vazifesi asliye mahkemesine ait işlere münhasır olmak üzre müstan 
tıklarındır. Sulh mahkemesine ait işler hakkında bu maddelerde 
gösterilen merasim yapılmayarak doğrudan doğruya mezkûr hâkimliğe 
müracaat üzerine dava görülür. 

6 — 343 üncü maddede yazılı karar hâkimi kararlarından maksat 
yukardaki fıkralara göre vazifeli olanların kararlarıdır. 

7 — 299 uncu maddenin ilk fıkrasında gösterilen itiraz mercileri 
yerine aşağıdaki merciler tayin olunmuştur. 

A — Müstantık kararları aleyhine yapılan itirazlar, tasdik ile 
tekemmül etmeyen kararlar hakkında müstantıkın mensup olduğu asliye 
mahkemesi reisi veya hâkimi ve tasdik ile tekemmül eden kararlar 
hakkında müstantıkın mensup olduğu ağır ceza işlerini gören mahkeme 
reisi ve tasdiki yapan reis ağır ceza işlerini gören mahkeme reisi ise 
bu baptaki itiraz en yakın ağır ceza işlerini gören mahkeme reisi 
tarafından tetkik olunur. 

B — Sulh hâkimlerinin kararlarına karşı yapılan tirazların tetkiki, 
kaza dairesi dahüinde bulundukları asliye mahkemesi reisi veya 
hâkimine aittir. 

Sulh işleri asliye mahkemesinde görülüyorsa itirazın tetkiki 
salâhiyeti ağır ceza işlerini gören mahkeme reisinindir. Mürettep asliye 
mahkemesinde görülüyorsa itirazın tetkiki salâhiyeti en yakın ağır ceza 
işlerini gören mahkeme reisinindir. 

C — Mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkim kararları aleyhine 
yapılacak itirazların tetkiki mensup oldukları asliye mahkemesi reisine 
ve asliye mahkemesi reisi veya hâkimi tarafından verilen kararlar 
aleyhindeki itirazların tetkiki, kazası dairesinde bulundukları ağır ceza 
işlerini gören mahkemeye ve bu mahkeme ile reisi tarafından verilen 
kararlar hakkındaki itirazların tetkiki ise; yine ağır ceza işlerini gören 
en yakın mahkemeye aittir. 

8 — Sulh mahkemelerinde Cumhuriyet müddei umumisi bulunma 
yacağı gibi kabahat işlerinden başka 825 numaralı kanun mucibince 
sulh mahkemelerinin vazifesi dahilinde olan cürümler için de Cumhuriyet 
müddei umumisinin yazılı iddiasına ve son tahkikatın açılması kararına 
lüzum yoktur. 

Ancak sulh mahkemelerinden temyizi kabil olmak üzre verilen 
kararları kazası dairesinde bulundukları asliye veya ağır ceza mahke
meleri nezdindeki Cumhuriyet müddei umumileri bir ay içinde temyiz 
edebilirler. 

Bu kanunun mer'- M U V A K K A T M A D D E B — B u kanunun mer'iyete girdiği tarihte 
ryetinde^ elde olan elde bulunan işler aşağıda yazılı hükümler dairesinde görülür. 

1 — Henüz takip veya istintakta tahkik edilmekte olan yani 
hazırlık veya ilk tahkikatta bulunan işler ile muhakemesi lüzumuna 
karar verilerek mahkemeye gönderilmek' üzre olan işler hakkında bu 
kanun hükümleri tatbik olunur. 

2 — Tevkif ve sahvermeğe dair muameleler bu kanuna göre 
yürütülür. Muvakkat tevkif kararlarında tecdit yerine müddetin 

işlerde tatbik olu 
nacak usul 
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bitmesinden bir gün evel duruşma yapılarak sonraki muameleler bu 
kanuna göre yapılır. 

3 — Mahkemelerdeki işlerde, hukuku amme davasının açılması 
zamanındaki muhakeme usulü caridir. B u kanunun lehe olan hükümleri 
de tatbik edilir. 

4 — Mer'iyet tarihinde gıyapta görülen davalarda verilecek 
hükümler ile evvelce verilmiş olan hükümlerin tebliğ ve itirazı eski 
kanuna göredir. İtiraz üzerine icra kılınacak muhakemede dahi ayni 
usul caridir. 

5 — Mer'iyet tarihinde temyiz olunacak işler hakkında bu kanun 
cereyan eder. Mer'iyet tarihinden evel temyiz olunan işler hakkında 
temyiz şartlarına ve usulüne ve tetkiklerine dair eski kanun hükümleri 
muteber olmakla beraber bu kanunun lehe olan hükümleri de tatbik 
edilir. 

6 — Bozulma üzerine yeniden muhakeme ve tetkikler bu kanuna 
göre olur. 

7 — Mer'iyet tarihinde muhakemenin ve memnu hakların iadesine 
müteallik muameleler bu kanuna göre takip olunur ve neticelendirilir. 

M U V A K K A T M A D D E C — Zabıta memurları hakkında Adliye 
zabıta memurları tebligat işlerinden dolayı vapılacak takiplerde memurin muhakematı 
hakkında takıp k a m m u t a t b i k o l u n u r _ 

Tebliğ işlerinde 
mernı 

ıda 
usulü 

Kanunun meriyeti 
tarihi 

M A D D E 424 — B u kanunda kullanılan ıstılahlar ve tabirler Türk 
ceza kanununda bunların karşılığı olarak kullanılmış bulunan eski 
ıstılah ve tabirler yerine kaim olmuştur. 

M A D D E 425 — B u kanun neşri tarihinden dört ay sonra mer'idir. 

IT. kanunu icraya me
mur olanlar 

M A D D E 426 — B u kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

9 — 4 — 1929 

kanunu tatbik olunur 
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