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Kocasın, tedavi için yurt dışına gön
derilen hastaların mâruz kaldıkları müş
külât ve bu hususta alınan tedbirlere dair 
Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanından söz
lü sorusu (6/101) 229 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mu
cip Ataklı'nın, müebbet hapse mahkûm 
bulunan, düşük Bolu Milletvekili Reşait 
Aikşcmsettinoğlu'na dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Adalet ve içişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/106) 229:230 

:i. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyeyi 
Veysi Yardımeı'nm, Doğu ve diğer iller
de jandarma ve zabıta 'kuvvetlerinin za
man zaman vâki şikâyetlere karşı 'aldık
ları tedbirlere dair İçişleri ve Adalet Ba
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Koçaş'ııı, büyük şehirlerin en kalabalık 
semtlerinde yüksek sesle bağırarak gazete 
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tedbirler düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
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Üyesi Fehmi Baysoy'un, 1 Ağustos 19&2 ta
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kaç trafik kazası olduğuna dair Bayındır
lık ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
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6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, ilk ve orta 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
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laş nahiyesinde Kayadibinde tehlikeye mâ
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ve hangi raporlara müsteniden karar veril
diğine dair, İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 280 

8. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üye
si Celâl Ertuğ'un, Almanya'ya giden Türk 
işçilerine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/108) 280 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi İtifat öztürkçine'nin, İmar plnın-
da. sanayi bölgesi olarak kabul edilen mın-
takalara su ve elektrik verilemediğine dair 
İçişleri, Sanayi ve İmar ve İskn Bakanla
rından sözlü sorusu (6/109) 280 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Nusret Tuna'nm, 25 . 7 . 1957 tari
hinde Ankara'da vukubulan bir otomobil 
kazası dolayısiyle yapılan muameleye dair, 
sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Feridun 
Cemal Erkin ile Millî Savunma Bakanı İl-
hami Sancar'm cevabı (6/110) 230:23:1 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üye
ni İtasını Giray'in, son üç yıla ait okul in
şaat ve tahsisatla rma dair- Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/111) 238 

12. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
üyesi Tevfik İnci'nin, su ürünlerinin is
tihsali ve ihracatımızın geliştirilmesinle da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/112) 288 

13. — Cumhuriyet 'Senatosu Bolu Üye
si Rahmi Arıkan'm, bir kararname ile yer
leri değiştirilen 43 valiye dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/113) 233 

Sayfa 
14. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üye

si Cevdet Geheloğlu'nun, Bitlis Tütün 
Fabrikasının modernleştirilmesi ve tevsii 
hakkında ne düşünüldüğüne dair, Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/114) 238 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üye
si Cevat Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin giriş 
imtihanlarına giren ve kazanan talebelere 
dair. Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/115) 288 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Hilmi Onat'in, Tünkiye'deki göçmen
lere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/116) 233 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Hilmi Onat :m, merkezi İzmir'de kuru
lacak olan «Ege Tütüncüler Bankası» mı 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/117) 28,8 

18. —•• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Bur-
hanettlin Uluç'un, M arş ali Plânı gereğince 
kurulmuş bulunan Paris'teki Avrupa İkti
sadi İş Birliği Teşkilâtı nezdindeki Heyete 
dj,ir Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/118) 288 

19. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Hilmi Onat'm, emekli subaylar arasın
daki farklı emekli ödemelerine dair sözlü 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı İl ham i 
Sancar'm cevabı (6/119) 288:286 

20. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Cavit Tevfik Okyayuz'ıın, İşçi Sigortaları 
tarafından /Vnkara'da Hazine, belediye 
ve özel idareden satınalınan Akköprü'deki 
arsalar üzerinde inşa edilen Varlık Mahal
lesine dair (J alışma Bakanından sözlü so
rusu (6/120) 286 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi ttifat öztürkçine ;nin 10 Kasım 
1938 saat 9 u 5 geçe ile 10 Kasım. 1962 sa
at 9 u beş geçe arasındaki saat farkına dair, 
Tarım, İçişleri ve Dışişleri Bakanların-
sözlü sorusu (6/121) 286 

22. —- Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Cavit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şanı 
Turizm Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 
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bir turistik haritada Hatay'ın kendi millî 
hudutları içinde gösterilmesine dair Dışiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/122) 

B) Yazılı sorular ve cevapları 
i. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ra-

gıp Üner'in, Nevşehir vilâyetindeki tohum
luk, yemeklik ve hayvan yemi ihtiyacına 

236 
245 

Sayfa 
dair yazılı soru önergesi ve Tarım Baka
nı Mehmet İzmen'in cevabı (7/61) 245:247 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat 
Çağa'nm, pirinç müstahsilinin durumuna 
dair yazılı soru önergesi ve Başbakan adı
na Tarım Bakanı Mehmet izmen'in ceva
bı (7/54) 247:248 

«HMft» 

1. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan; 
A) 5 . 12 . 1962 Çarşamba günü T. B. M. 

Meclisi toplantısı yapılacağını, gündemin ayrı
ca basılıp dağıtılacağımı 

B) Mazeretlerine binaen izin iıstiyen üyele
rin mazeretlerinin mahiyetini bildirmeleri lüzu
munun Başkanlık Divanınca kararlattığını; 

C) Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm. dış 
meseleler üzerinde Hükümetin izahat vermesine 
dair beyanatı üzerine Hükümetle temasa geçil
diğini ve Dışişleri Bakanı seyahatten döndük
ten sonra bu .açıklamanın yapılacağını ve; 

D) İğdır deprem felâketi lıa.Mnnda Hükü
metin yakında Genel Kurula malûmat vereceği
ni bildirdi. 

Türk Tıp Talebe Derneği Gene! Kurulu
nun, '(-umhuriyctt Senatosuna başarı dilekleri 
ve derin saygılarının sunulmasına dair kararma 
ve ; 

Eski Muharipler Genel Kongresinin Cumhu
riyet Senatosuna saygılarını sunduğuna da
ir telgrafı okundu ve telgraflara, Başkanlıkça 
gerekli cevabın verileceği bildirildi. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısının görüşülmesi bitiril
di ve Cumhuriyet Senatosunca, tasarının ka-
nunluğu kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelde değişiklik yapılması ve Güm
rük ve Tekel Bakanlığı teşkilât ve ödevleri 
hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki madde ek
lenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kanuna ek 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki karnın 
teklifi i k ; 

7129 sayılı Bankalar Kanununun 47 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
bu kanuna iki madde eklenmesi, hakkındaki 
tasarı görüşüldü ve kabul olundu. 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve ku
rumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna, ek kanun tasarısının 
görüşülmesi bitirildi. Açık oylamada yeter 
sayı sağlanamadığından tasarının gelecek Bir
leşimde tekrar açık oya sunulacağı bildirildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna (bağlı (1) 
sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar ek
lenmesi, 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 6459 sa
yılı Kanunla muaddel 12 nci maddesinin (b) 
fıkrasının tadili ve; 

Kandemir Ispahipala, hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesi hakkındaki kanun ta
sarıları görüşüldü ve kanunlukları kabul olum
du. 

Yozgat Üyesi Neşet Çetintaş'ın, çiftçilerin 
Ziraat Bankasına olan borçlarına dair sözlü so
rusuna Tarım Bakanı Mehmet îzmen ceva.p 
verdi. 

4 . 1 2 . 1962 Salı günü saat 15 te toplanıI-
ma'k üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Suad fhıyri Vrgüplii 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizam ettin Özgü I 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. —- Cumhuriyet Senatosu Üyesi 'Mucip 

Ataklı'nın, İstanbul'da İşçi Partisinin tertip] e-
diği açık oturum ile, 14 . 11 . L&62 tarihinde 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde tertiplenen açık 
oturama dair sözlü soru önergesi, Başbakan

lığa, gönderilmiştir. (G/125) 
2. — •Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip 

Ataklımın, H Ağustos 1962 tarihinde Gemlik 
Küçük Kumla köyünün İskele -Gazinosunda 
vnkulbulan hâdiseye dair sözlü soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (-6/126) 

GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil

mi Onat'm, yasama dokunulmazlığı hakkında. 
Başbakanlık tezkeresi (o/l52) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
1. — Ahvali şahsiye ile ilgili belge örnekle

rinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf:' tu
tulması hakkındaki 26 töylül 1957 tarihli Söz
leşmenin onaylan masının uygun bul iltimasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
İçişleri ve Bütçe komiisyonları raporları. (M. 
Meclisi 1/128, C. Senatosu 1/78). (Gündeme) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakereye 

başlıyoruz. 
SUAT SEREN (İsparta) — Gündem dışı 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
SUAT SEREN (İsparta) — Senato zabıt

ları hakkında yanlış neşriyat var, onu izah ede
ceğim. 

BAŞKAN — Özür dileyerek söyliyeyim; İç
tüzüğün 83 ncü maddesi gereğince Riyaset Di 
vanı gündem dışı söz vermemek hususunda itti
fakla karar vermiştir. 

Buyurun, Sadık Artukmac, siz ne hakkında 
konuşacaksınız? 

SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — Oylama
daki bir usulsüzlük hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Kanunların müzakeresi sırasın
da size usul hakkında söz vereceğiz. Onun için 
gündem harici söz vermeye lüzum yok. 

SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — Müsaade 
buyurursanız zaptı sabık hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN Uf endim, size usu! hakkında 
bil ahara kanunların müzakeresine geçtiğimiz za
man söz vereceğiz. 

Simdi gündeme geeivoruz. 
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7. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

Komisi/onlardaki acık üyelikleri secini 

B A Ş K A N — Tanzim ve tevzi edilen listede; 
Dilekçe Komisyonunda 1, Bayındırl ık Komisyo
nunda 1, Mali ve iktisadi İşler Komisyonunda 
'2 üyelik için isimler yazılmamıştır. B u n u n kar
şılığında Sayın Sadi Koças. Kayın Tarık "Remzi 
Baltan, Gah it. Akyar mevcul açık komisyonlar
dan her hangi birine girmek istememişlerdir. 
Arzu etlikleri komisyonlarda da münhal yrv bu
lunmamıştır. Bu sebeple o açık ycv karşısında üç 
sayın üye vardır. Açık üyelikler karşısına sayın 
üyeler diledikleri isimleri yazabilirler. İ ler ne 
kadar Tüzük gereğince komisyon seçimleri nam
zet cetvellerinin dağıtı lmasından dört gün son
ra başlar ise de, bu her iki yılda yapılan komis
yon seçimleri içindir. Ara yerde yapılan komis
yon seçimleri için bu müddete lüzum voktur. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bu bakımdan secimi yapacağız. Tasnif heyetini 
seçiyoruz. 

Kethi Tevetoğlu (Samsun) burada la r mı? 
(Burada) . 

Neşet Getintaş (Yozgat) buradalar mı? (Bu
rada ) . 

Mehmet İTkuçan (Antalya) buradalar mı? 
(Burada) . 

Oyların toplanmasına nereden bağlıyacağımı
zı tesbit için ad çekiyorum : İzzet Gener (Niğde). 
Oyların toplanmasına İzzet Gener'den başlıyoruz. 
İsimleri okutuyorum : 

(İzzet Gener (Niğde) den başlamak suretiyle 
isimler okunarak oylar toplandı.) 

B A Ş K A N — Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif heyeti lüt
fen yerini alsın. 

Gündeme devam edivoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Tanın Bakımlığına bağlı bâzı okul re 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun 'aşarisinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sanayi ve Tarım re Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi i/161, C. Sena
tosu 1/77) (S. Sayısı : 9) /Dağıtma tarihi : 
2 i . 11 . 1962/ (.1) 

BAŞKAN Millet Meclisince kabul olunan 
metnin birinci maddesi acık ovunııza arz edil

mişti. Ancak, yeter sayı temin edilemediği için 
tekrar açık oylarınıza arz edilecektir. 

Sayın üyelerin oylarını isabetle kullanmala
rım temin için birinci maddeyi tekrar okutuyo
rum : 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sepetler dolaştırılacaktır, lüt
fen oylarınızı kullanınız. 

Gündeme devam ediyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLARI 
SÖZlA SON!'LAK VK CEVAPLARI 

BAŞKAN Sözlü sorulara gecivoru 

/. — Cumhuriyet Senatosu t'yesi Sadi Ko-
coş'm, tedavi için yurt dışına- (jitndcrilcn hafta
ların mâruz kaklıkları müşkülât n bu hususta 
alınan tedbirlere dair Sağlık re Sosyal Yardım 
Bakanından sikin sorusu (6/101) 

B A Ş K A N - - Sayın Sadi Koçaş buradalar. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yoklar . 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

(I) 9 S. Sayılı basnıa.yuzı 29 . 11 . 1962 
e/ünlü 12 ne i birleşim tutanağının sonundadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip 
Ataklı'nın, müebbet hapse mahkûm bulunan dü
şük Bolu Milletvekili Reşat Aksemsettinoğlu'na 
dair Sağlık re Sosyal Yardım, Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/106) 

BAŞKAN —- Sayın Ataklı burada. Sayın 
Adalet Bakanı burada, Sayın Sağlık Bakanı ve 
İçişleri Bakanı yoklar. 

Sayın Ataklı, sadece Adalet Bakanının vere
ceği cevaplar ile iktifa eder misiniz, yoksa sözlü 
sorunuzun diğer bakanların da bu lunduğu bir 
sırada mı görüşülmesini istiyorsunuz? 

229 
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MUCİP A T A K L I (Tabiî Üye) — .hlfendim, 

diğer bakanlar ın da bulunduğu bir birleşimde 
görüşülsün. 

B A Ş K A N — Siz, Sayın Bakan. 
A D A L E T B A K A N I A B D Ü L H A K KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Diğer- bakan
ların da bulunduğu zamanda cevaplandırayım, 
efendim. 

BAŞKAN ----- Sözlü soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

3. —- Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 
Yardımcı'nın, Doğu ve diğer illerde jandarma 
ve zabıta kuvvetlerinin zaman zaman vâki şikâ
yetlere karşı aldıkları tedbirlere dair İçişleri ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/99) 

B A Ş K A N — Sayın Yardımcı?.. Buradalar . 
içişleri Bakanı?.. Yoklar. Adalet Bakam.. Bura
dalar. 

Sayın Yardımcı, İçişleri Bakanı yoklar, sa
dece Adalet Bakanı buradalar . FTer iki bakanın 
bulunduğu bir zaman mı görüşülmesini istiyor
sunuz? 

V E Y S İ Y A R D I M C I (Ağrı) — Beraber gö
rüşülmesini istiyorum, efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, büyük şehirlerin en kalabalık semtlerinde 
yüksek sesle bağırarak gazete satılmasının önlen
mesi hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/102) 

B A Ş K A N — Sayın Koçaşl . Buradalar . Sa
yın İçişleri Bakanı1?.. Yoklar. Soru gelecek bir-
1 eşim e bı rakılmistir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Bay soy'un, 1 Ağustos 1962 tarihinden 
beri İstanbul - Ankara yolunda kaç trafik ka
zası olduğuna dair Bayındırlık ve İrişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/105) 

B A Ş K A N — Sayın Baysoy?.. Buradalar . Ba
yındırl ık ve İçişleri Bakanları olmadıkları için 
soru, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

6". — Cumhuriyet Senatosu Tüne eli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilk ve orta dereceli okul
lara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(fi/104) 

B A Ş K A N — Sayın Demir, burada. Millî 
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Kğitinı Bakanı yok. delecek birleşime bırakılmış
tır. 

7. - - Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayserinin Talaş nahiye
sinde Kayadibinde tehlikeye mâruz kalan 5 ı evin 
kedkması için ne zaman ve hangi raporlara 'müs
teniden karar verildiğine dair, İmar ve İskân 
Halamından sözlü sorusu (G/107) 

BAŞKAN - Sayın Dikeçligil'.. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

<s'. Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi (1c~ 
lâl Er tuğ'un, Almanya'ya (/iden Türk işçilerine 
dair Çalışma Bakamndan sözlü sorusu (6/1 OH) 

B A Ş K A N - Sayın Celal Urtuğ?.. Burada. 
Çalışma Bakam yok. delecek birleşime bırakıl
mıştır. 

9. --•• Cumhıtriyef Senatosu İstanbul Üyesi 
Hifat O ziürk cincinin, imar plânında sanayi böl
gesi olarak kabul eelihn mıniakalara su ve elek
trik verilemediğine devir İçişleri, Sanayi ve İmar 
ve İskân Hakanlarından sözlü sorusu (6/109) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkeine buradalar mı 
efendim?.. Yoklar. Bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nîisrel Tuna'nın, 25 . 7 . 1957 tarihinde Anka
ra'da vukubulan bir otomobil kazası dolayısiylc 
yapılan muameleye dair. Dışişleri ve Millî Sa
vunma B olumlar in dun sözlü sorusu (6/110) 

B A Ş K A N -•-• Sayın Nusrct Tuna burada. 
Sayın Dışişleri ve Millî Savunma Bakanları da 
buradalar. Soruyu okutuyorum : 

d. Senatosu Yüksek Başkanl ığına 

Aşağıdaki sorular ımdan, birincisinin Safyııı 
Hariciye, ikincisinin Sayın Millî Müdafaa 'Ve
kili taraf ından sözlü olarak eevaplandırıilıma/sı-
na. tavassut lar ınızı derin saygılarımla arz ede
rini. 

10. .1.0. 1962 
d. Senatosu Kas tamonu Üyesi 

•Nusret Tuna 

1. Nalı) devletleri ile, ezcümle dostumuz 
ve müttefikimiz Amerikan Birleşik Devleti ile 
yaptığımız an I aşmalarda : Kabul ettiğimiz kuv-
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vet mensubu bir şallısın veya ailesinin, memle
ketimizde, vazife dışı işlediği /haksız b'iı: fiilden 
dolayı. Türle mahkemesinden sadır -okmuş ve ka-
ziyei muhkemi e. halini a'lmııış, tazminat ilâmının 
infazı sırasında, bu ilânım kuvvet ve şümulünü 
tebdil ve tazmin ait miktar ın ı tenkis etmek için, 
yabancı askerî bit- şahsa veya ney ete salâhiyet 
tanınmış mıdır? 

2. 2 5 . 7 . 1957 tar ihinde Ankara Via vukubu-
1-arı otom'olbil kazası doiayısiyle, vatandaşımız 
Taihsin Kur toğlu 'nün. NATO ile alâkalı . Ame
rikan tehasmdan, Mary V. York aleyhine istih
sal ettiği ve anlaşma!-ir gereğince, infaz için 
Genelkurmay Başkanlığının alâkalı dairesine tev
di ejyl ediği tazminat ilâmının, bugüne ikadar in
faz o'lıınmamaısının sebepleri nedir? İleri sürü
len seJbepler [hükümranlık haklarımıza ve ara
mızdaki anlaşmalara uymakta mıd ı r? Netice
nin ist ihsali için ne düşünülmekted i r? 

BAŞKAN — Dışişleri Rakam. 
DJŞİŞLKIIÎ HAKANI F E R İ D U N UMMAL 

ü R K İ N — Muhterem arkadaş lar . Kuzey Atlan
t ik Anlaşmasına taraf devletler a rasmda, kuv
vetlerinin s ta tüsüne dair .sözleşme hükümler i , 
'bir kuvvet yalhut sivil unsur mensuplar ın ın , 
kabul etlen devletin ülkesinde, resmî vazife dı
şında, vâki zarar ve hasarı mucip fiil veya. İh
mallerinden meydana gelen tazminat taleple
riyle i lgi l i ihti lâfların lerclhan anlaşma ile, hu 
yolda olmadığı takdi rde , mahkeme .kararı ile 
hal İn 1 unul m asm i â mi rdi r. 

Talebolunacak tazminatın anlaşma yolu ile 
halledilmesi cihetine gidilmesi hal inde, gönde
ren devlet makamlar ına, tazminatı kabul edip 
e tmeme ve miktar bakımından iddia ve teklif 
ileri sürmeye ihak tanınmış t ı r . 

Tazminat talepleriyle ilgili o l a rak vâki ola
cak iht i lâf larda adlî mercileri1 m ü r a c a a t yolu 
ih t iya r 'edildiği t a k d i r d e mahkemeden sâdır 
•olan. ve kaziye-i muhkeme hal ini alan i lamların 
değiştirilmesi hakk ında yal!) a ne ı askerî bir şah
sa, veya heyete salâhiyet tanınmamışt ı r . 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN —- Sayın Millî Savunma Bakanı . 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI îrdTAMİ SAN

CAK ( îs tanhul Milletvekili) - - 2 5 . 7 . 1957 ta
rihinde Amerikan Hava Kuvvet ler i Sivil Per
sonelinden Bn. Mary F . York Ankara 'da vazi
fe dışında. 'Otomobilini kul lanırken T ü r k tebaalı 
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Taihsin Kur toğ lu ' nun otomobiline çarpmış ve 
hasara uğramas ına sebdbolmuıştur. 

Tahsin K u r t o ğ l u ' n u n T ü r k mahkemeler inde 
Mary F . York aleyhine açtığı Itazminat dâvası 
22 . 4 . 1959 t-arilhin.de neticelenmiş v e M a r y 
York 11 »388 lira t azmina ta malhkûm ediimiş, hü
küm Yarigıtayca da onanmıştır . 

Bu a r ada iMary York . Amer ika 'ya dönmüş 
« lduğundan Taihsin Kur toğlu , 'elindeki 'kesinleş
miş ilâmı Genelkurmay Başkanl ığ ına vere rek 
tazminat ın ödenmesi talebinde bu lunmuş tu r . 

Genelkurmay Başkanl ığ ı da ı6375 sayılı Ka
nunla kabul edilen Kuzey At lan t ik Anlaşması
na taraf devlet ler a ras ında kuvve ti erinin sltatü-
ısüne dair közleşmenin V I I I nei 'madde 6 neı 
bendi gereğince k a r a r d a yazılı t azmina t ın öden
mesi talelbi ile evrakı müsbiteleı i 2 7 . 1] . 1961 
de Tüsloıg Komutan l ığ ına gönderilmiştir . 

TusliOg Komutanl ığı y u k a r d a adı ıgeçen söz
leşmenin V I I I nci madde '6 ncı bendinin kendi 
lerine1 tanıdığı yetkiye d a y a n a r a k Taihsin Kur t 
oğlu'. na cemile olarak sadece 1 600 lira. tazmi
nat teklif etmişitir. 

Tahsin K u r t o ğ l u 14 . 9 .1962 tar ihl i dilekçe-
.siyle b u k a r a r a i t i raz e tmiş ; Tulslog Komutan
lığı buna verdiği cevapta, Tuisllosg'un y u k a r d a 
adı gecen ısiö'zleşme uyar ınca T ü r k mahkemesi-
nin kapariyle bağl ı olmadığını bunun la beralber 
Tahsin Kurtloğlu 'nun cemile o larak teklif edilen 
tazminat miktar ım kafcul etmek veya M a r y 
York aleyhine almış olduğu ilâmı i c r aya teves
sül etmek ş ık la r ından /birini t e rc ih te serbest ol
duğunu bildirmiştir . 

Hâdisenin yuka rdan iberi dzaih edilen seyri 
G375 sayılı Kanunla kabul edilen kuvvet ler in 
s ta tüsüne dair sözleşmeye u y g u n (bulunmakta
dır. B u n d a n sonra neticenin mahkeme i lâmının 
icrası yoliyle (istihsali t amamen, t a l ep sahibinin 
şahsi takibine bağl ı olup Ibu mevzuda Bakanl ı 
ğımızca yapı lacak Ibir işlem yoktur . Saygılar ını-
la arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna. 
NUKRI^T TUNA (Kas tamonu) — Muhterem 

Senatörler, soruma mesnet teşkil eden maddi 
hâdise sudur : Amerika Birleşik Devletleri tâbii
yet inden, memleketimizde hizmet görmekte olan 
bir ?aman eşi, Türk tâbiiyetinden bir vatanda
şımızın arabasına kaza sonunda za ra r i ras etmiş
tir. Bu hâdise 2 5 . 7 . 1 9 5 7 ta r ih inde vukulbul-
mustur. Su hâdisenin vu'kubulnrası üzerine biz-
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zat suç işliyen .şahsı Türk makamları bulmak 
suretiyle husule gelen zarar ve ziyanı tesbit et
mişlerdir. Bilâhara arabası kazaya uğrıyaıı va
tandaşımız Asliye Hukuk Mahkemesine müraca
at etmiştir. Davalı vekilinin huzurunda mahke
me cerayan etmiş ve Türk mahkemesi 12 bin lira 
civarında mahkeme masrafı ve tazminata hük
metmiştir. 

Bu dâvaları dâvâlı vekili taki bet inektedir. 
Bilâhara şu kararla Temyiz Mahkemesine müra
caat etmiş ve kararı Temyiz eylemiştir. Türk Tem 
yiz Mahkemesi mahallî mahkemenin vermiş ol
duğu kararı isabetli ve yerinde bularak tasdik ey
lemiştir. Bilâhara bu vatandaş istihsal ettiği kazi-
yei muhkeme kararını Ankara İcra Memurluğu
na götürüp kararın infazını istemiştir, Ankara 
İcra Memurluğu salâhiyeti dışında görerek bu 
kararı infaz edemiyeceğinden bahsetmiş ve va
tandaşın talebini reddetmiştir. Bunun üzerine bu 
vatandaş Genelkurmay Başkanlığına müracaat 
etmiş ve Genelkurmay Başkanlığı da bu müra-
caati tazminat bürosuna intikal ettirmiştir. 
Amerikalılarla yapılan muhabere neticesinde 
alman cevap şudur; Mahkeme kararı hatalıdır, 
bu vatandaşın ilgisi dolayısiyle Şeker Şirketini 
dâva etmesi Iâzımgelirdi şeklindedir. 

Bunun üzerine Şeker Şirketine keyfiyet tet
kik olunmuş; arabanın sigortalı olmadığı veya 
bu miktar üzerinden sigortalı olmadığı tesbit edil
miş've yeniden kararın infazı için müracaat edil
miştir. Bu kere verilen cevap şudur : 11 bin kü
sur liralık tazminat fazladır, bu miktar ancak 
1 600 lira olabilir. Biz 1 600 lirayı ödiyebiliriz, 
daha fazla vermek mümkün değildir.. 

Bilhassa şu noktaya yüksek nazarlarınızı tek
sif etmenizi istirham ediyorum. «Eğer elinizde 
vesika varsa, delil varsa ibraz edildiği takti irde 
keyfiyet tetkik edilecektir.» deniyor. Vatandaş 
1957 senesinden bugüne kadar, elinde mevcııd-
olan ilâmın infazına imkân bulamamıştır. 

Muhterem Hariciye Vekilimiz cevap verdiler, 
memnun oldum, teşekkür ederim. Hükümetin bu 
zamana kadar Amerika Devleti ile yapmış olduğu 
anlaşmalar gereğince Türk mahkemesinden sâdır 
olan bir kararın mahiyetini tenkid edecek bir şey 
olmadığmı söylediler, bundan dolayı kendilerine 
teşekkür ederiz. 

Sayın Millî Savunma Bakanının beyan ettik
leri kısma gelince; şu anlaşma mahiyetini, ayrı 
tebaalarda olan vatandaşlar arasında ihtilâf cık-
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tığı zaman taraflar deliller ibraz etsinler, bir ko
misyon tarafından elden geçirilsin, ftsaseu ant
laşmanın da ana hada fi budur. Bu, hiçbir zaman 
taraflar mahkemeye başvuramıyacak, bilhassa 
huzurlarında, cereyan eden ve en sonuna kadar 
dâvâlı tarafından takibedileu bir kararın in
faz edilemiyeceği mânasına gelmez. Bilhassa şu 
hususu tebarruz ettirmek istiyorum ki mahke
me kararı bir kaziyei muhkeme, halini almıştır. 
Türk hâkimi, Türk Milleti namına icrayı kaza 
eder. İlâm, delilden daha kuvvetlidir. İlâm, süz
geçten geçirilmiş, artık riayet edilmesi lâzım 
gelen son hükümdür. Bu noktanın çok kıymet
li hukukçu Sayın Millî Savunma Bakanı tara
fından da tasvip edilmiyeceği kanaatindeyim. 
«Biz ilâmı kabul etmiyoruz, delili varsa ibraz 
etsin.» demektedirler. Halbuki, Türk mahkeme
sinin kararı istedikleri delilden çok daha kuv
vetlidir. Delillerin artık süzgeçten geçirilerek 
kaziyei muhkeme haline getirilmiş şeklidir. 

Bu münasebetle şunu da arz etmek isterim: 
Birkaç, hafta evvel Küba buhranı dolayısiyle 
de Türk - Amerikan dostluğu esaslı bir imtihan 
geçirmiştir. Henüz Amerika Devletinde, Ameri
ka Devletinin kendi mahfillerinde, kendi baş
larının etrafında toplanıp toplanmadığını bil
mediğimiz bir zamanda, Türk Hükümeti top
lanmış ve Amerika Cumhurbaşkanının Küba hâ
disesinde, ihtilâfın, Türk Hükümetinin görüşü
nün Amerika Devletinin görüşü yanında oldu
ğunu bildirmiştir. Bunun taşıdığı büyük bir 
mâna. vardır. Varlığımızla, yokluğumuzla ilgi
li mühim bir mesele ile karşılaşmış olmamıza 
rağmen, Türk Devi (îti, vecibelerine riayetkar 
olduğunu, bütün dünya efkârına bildirmiş ol
duk. Biz nasıl dostluğumuza sadıksak, vecibele
rimize riayetkârsak, Türk Milletinin haysiyeti
nin ihmal edilmemesini isteriz. Vecibelerine sa
dakati, dostluğuna sadakati ııisbetinde haysiye
tinin ihmal edilmesini istemiyen Türk Milleti bu 
hususta, yüz yıllarca, kapitülâsyonların ağırlı
ğı altında ezilmiş, mil Udin haysiyeti rencide 
edilmiştir. Türk Milleti bu kabîl mevzularda 
hassastır ve bu mevzuu sonuna kadar takip et
memiz lâzımdır. 

Sözlerimi şu cümle ile bitireyim : Amerika 
makamları, «delil varsa getirin tazminatını ar
tıralım.» diyorlar. Bunun üzerine bizim yapa
cağımız, kaziyei muhkeme haline gelmiş ilâmı 
ibraz ederek buna riavet edeceksiniz dcır ' 'i 
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ibaret olmalıdır. Bu ilâmın alâkalı makamlara 
kabul ettirilmesi hususunda Sayın Bakanın ge
rekli hassasiyeti göstermesini istirham ediyo
rum. Hürmetler. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'ın, son üç yıla ait okul inşaat ve tah
sisatlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/111) 

BAŞKAN — Sayın Kasim Giray burada. 
Millî Eğitim Bakanı yok. Soru gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik înci'nin, su ürünlerinin istihsali ve 
ihracatımızın geliştirilmesine dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/112) 

BAŞKAN — Sayın Tevfik İnci burada; Ti
caret Bakanı şu anda bir toplantıda olduğun
dan ve mazeretini de ulaştırmış bulunduğundan 
sorusu gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

13. — Cumhur yet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'ın, bir kararname ile yerleri değişti
rilen 43 valiye dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/113) 

BAŞKAN — Sayın Rahmi Arıkan burada. 
İçişleri Bakanı yok. (delecek Birleşime bırakıl
mıştır'. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nunı Bitlis Tütün Fabrikası
nın modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne 
düşünüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/114) 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu buradalar. Sa
yın Gümrük ve Tekel Bakanı yoklar; soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kıtzanan talebelere dairi Mîllî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu buradalar. Ba
yın Millî Eğitim Bakanı yoklar; (gelecek (Bir
leşime bırakılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
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Hilmi Onat'ın, Türkiye'deki göçmenlere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/116) 

BAŞKAN — Sayın Onat 'buradalar. Sayın 
İçişleri Bakamı yoklar; soru ıgelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'ın, merkezi İzmir'de kurulacak 
olan «Ege Tütüncüler Bankası» na dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/117) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Hilmi Onat. 
'burada. Başbakan adına sözlü soruya cevap ve
recek arkadaş yok. Gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Burha-
nettin Uluç'un, M arsal Plânı gereğince kurul
muş bulunan Paris'teki Avrupa İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı nezdindeki Heyete dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

BAŞKAN — öaym Uluç, buradalar mil 
Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere ıgelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'ın, emekli subaylar arasındaki fark
lı emekli ödemeleriyle dair sözlü sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı llhami Sanoar'ın cevabı (6/119) 

BAŞKAN — Sayın Onat burada. Millî ıSa-
v urana Bakanı da burada. Soruyu okutuyo
rum . 

1 . 11 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başjkıanlığına, 
Aşağıdaki sorularınım Millî Savunma Ba

kanı ita rafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi iarz ve istirham ederim. 

İzmir Senatörü 
M. Hilmi Onat 

1. Millî Birlik Komitesinin 42 »ayılı (ka
rarı ile emekliye sevk edilen 4 800 subaydan 
aynı rütbeleri ve aynı kıdemi taşıyanların 
emekli maaşları arasındaki farklı emekli öde
melerinin kanuni mevzuatı nedir? 

2. Emekliye sevk edilen Eminsulann 
emekli maaşlarının eşit bir hale sokulması için 
me gibi tedbirler düşünülmektedir? 

'S. Eminsular arasında çalışkanlık ve hiz
metlerindeki üstün başarıları ile gerek ordu-
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da kalanlar , gerek kendileri ile birliktie emek
li ol'aaılar ve gerekse âmme v icdan ında üs
tünlükler i t emayüz edenlerin orduya dönme
leri hakkında, ne düşünülmekted i r? 

BAŞKAN - - ' B u y u r u n Sayın Brfkau. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAM İ 

SANCAK (İstanbul Milletvdkil i t — Sayur Se
nato üye le r i ; Millî Bitlik Komitesi devrinde. 
çıkan. 5 . 8 . 1.1)60 tarih ve 42 sayılı Kanunla 
emekliye sevk edilen suibaylardan aynı ri.itt.be 
ve İkildenı taşıyanların emekli maaşlar ı ara
s ındaki fark, bun la rdan 'bir kısmımın 202 sa
yılı 'Kanunun; taitibilk inden evvel efmekliye ay
rılmış üJimalarnıUan ileri gelmektedir . 

Her şallısın, emekliye sevk edildiği t a r i h t e 
yü rü r lük t e 'olan. k a n u n u n hükümlerine (tabi ol
ması esas olduğuma göre ; emekli maaşları! 
arasımda böyle farîklar buiunaeağı aşikârdır . 
Nitekim 42 sayılı; 'Kanılından evvel emekliye 
sevk edilen, subaylar naızara alımırsa emekli 
maaşları arasındalki farkların -çok daha fazla 
o lduğu görülür . 

Mu nakliye ayrılan suibaytarın 54o4 sayılı 
Bmeikii Sandığı Kanunu büklümlerine tabi ol-
mıaları ve muvazzaf s t a tü ile irltilbatlaruınn ke
silmesi dolayısalyte bunliann emekli1 maaşları1 

konusunda bakanlığımı ızca 'bir çalışirna, yapıl
mamaktadır. Bütün eski yeni, sivil ve asker emek
li maaşlarının eşit hale getirilımesi konusun
da, Maliye Bakanl ığınca bâzı araşitimi at a r ya
pıldığı gilbt Aydın. Miiletvejkit'i Hilimi Aydm-
çer ve 107 arkadaşının hazır ladıkları bir ka
tı IMI teklifi de T. B. M. M. ne verilmiş bıılüır
maktadır . 

1076 sayılı Yedek Subay Kanununun 16 neı 
maddesinin «her ne suret le olursa olsun ordu
dan ayrı lanlar muvazzaf sınıfa nakledemez-
ler» -diyen âmir ıhükmü muvacehesinde ve 42 
sayılr Kanunun çi'karılınrasTnda teessüsü düşü
nülen. ıma'hrut esasının, yeniden tamamen bozula
cağı (gerçeği karşısında, b u 'kanunla, emekliye 
sevk edilen subayların yeniden. Silâhlı Kuv
vetler eaınıiasın'a dönmeleri konuKunda yapıla
bilecek b i r işlem mevcut değildir . "Hürmetle
rimle. 

HİLMİ ONAT (İzmir) Sayın Balkan 
Muhterem, senatör ler ! 

;j Ağustos, 20 Ağustos ile 2 Eylül 1960 i a irili
leri arasiîiid'a 235 general ve; 7 000 'kadar subay 
M. B. "K. nin Ikeyfi b i r tasarrufu ile etme/kliye 
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sevk edilmişlerdir. Eınelkli muamelesi general
lerden dildkee istenmeden ani şekilde yapıl
mış, subay la rdan ise teşki l edilecek bir heyet 
t a ra f ından sicil, yaş, sağtıik, liyalkat ve ehliyet 
duruimlarn tetkik ediimeJk şarfiyle yapılacağı 
1 bil dir:i 1 e r ek < I ilekçe isteunılşti ı'. 

Bu di lekçeler istisnasın 'biitlün subaylardan 
taliebeditmiş ve w ııı niye tilerin emekli' (edildikle
ri; t a k d i r d e 2 nci 'sene ikramiyeler inden fayda
lananı lyaeaklaır gübi, ana aşla, ru da % 50 üze
rinden aiaealkiarı teilıditikât- b i r şekilde bakan
lıkça ç ıkardan ıbir emirle bildiribııişstir. İktifâtin 
insan: halk ve t hürr iyet el ııiiıe r iayet edilmediği 
ilcin yapıikhğ? gerici; Anayasada belir t i lmiş ol-
duğu'iıdan her üst subay dilekçe vermekten 
çeki nnı emtşt ir. 

BALKAN --• Sayın Ona t ; sorunuz üç hususu 
iht iva ediyor. 'Bu üç. lıusus dâhi l inde kalın lüt
fen. Sadece sorunuz üzerinde durmanız ı rica 
ediyorum-. Diğer 'mevzulara lütfen1 geçmeyiniz. 

HİLMİ ONAT (Devanda) — Evet, soruta-
ruıi'iııı: özetini arz ediyorum. 

Aııea'k dilekçeler için 20 Ağustosa kada r 
ıstire verildiği: halde emeklilik işlemi Temmuz 
ayında tamaimlıanmış ve Ağustos ayı; (başında 
emekliye sevk edilenleri göster ir Ibir ki tap uıal-
ınaada basılım ıştır. Eımelklllik işlemi yapıl ı rken 
hiçbir kıstasım güzeli inlediğin in Devlet Şûra
sındaki mvaih kemeler sonunda anlaşıldığı., Kıııin-
isıılar a ras ında 25 senesini doldunmıyanlar bu
lunduğu gübi emcikti yaş haddine dama 15 '-ene 
'bulunanların pek fazla o lduğu aşikârdır . 

:>5 - 45 o i t a kumasında, bulunan büyük ço
ğun luk Ihın haksiiz ve insatsız t a sa r ru fun kıır-
üanr olmıuş ve bunda idalıa ziyade şalisi ibi-
rar, ki'skançlıik ve dem'olkratik rejime aykırı 
''k'aidelei' rol oyna/m ıştır. Bn suretle ordu sene
lerce mütekâmil1 Ibir eğitini iç ve dıış IvU'rslarla 
V'etiştiriIlıııi'ş ve teniiayüz etmiş pek <*ıok, güzid<' 
el em.an in ı kaytbelderdk ıkudret, kalbiliyeitinden 
iıüyük ıbir 'kıismıivr şüpluv ve tere'ddüde mahal 
kalmıyacak şekilde kaybetmişt ir . Tabiî sena
tö r le r orduya indirdikler i darlbe kalkkında mil
lete 've onun temlsilcilerine hesap versinler . 

I'bııinsular, yapılan haksızlığıın düzeltilme
sini Büyük Millet Meclisinden ve Hükümetten 
beklemektedir ler . 

I)evi et Şû ı ası uda yapıl a n mıuhaıkemelerde 
Mil 11 Saıvunma Hakanlığı Sözeüsü hep 42 sa
yıl r Kanuna göre Balkana venlen yettik iden 
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bahsetmiş, fakat ıkııstas, şekil, usul, esas ve sa
lâhiyet bakımından hiçbir tatminkâr mütalâa 
serd edememiş ve kararlarda mütereddit şe
kilde ve anieaik cüzi eikseriyetle •alıııaibilmiştir. 
Bu ısurc'tle yapılan işin tamamen] Millî Birlik1 

Komlitieisıniıı ve o zamanki hudulimifc» yetikisin»-
den faydalanan bâzı! fırsatçı ve (Kasetçilerin 
keyfî ve şa'bsi tasarruflundan baişika bir şey ol
madığı açıkça tebarüz etaue'ktedir. 

ı'MüCİP ATAKLİ (Tabiî Üye) — Ualtet-
şiu'sin. 

OKTA SIRALARDAN BİR ÜYE — Terbi
yesiz. 

'BAŞKAN — Müdaıbale ütmeyin -efendim, 
lütfen ibaitibin «özünü kesmueyiiT. 

.Sayın O-ınait 'kelimelerinizi dikkatli kulla
nın lütfen. Burada, Ibutunımıyan üçüncü: şahıs
lar 'hakkımda: haset-çi ve fırsatçı: gibi kelimelier 
sari' ötmeyin. 

HİLMİ ONAT (Devamla) — Utendim, ^nak
şa dıinı kimJseyi itham etmek değildir, 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
töfenldi'm, usul halklkunda ıs'öz istilyoruim. 

HİLMİ ONAT (Devamla) — Bu dâva, 
Kmlinısular için bir iziz eli nefis aneselesi1 haline 
gelmiştir. 

Nitekim bu yüzden üzülerek vefat eden 
Eüıiinisular nıevcutltur. Bu mesele Meslis yo-
liyle, adalet yıoliyle balledillmez'se ve mağ
dur olanlar şaibsaıı mesullerden hesap sor-
nıaya kalkarlarsa durunu ne 'olacak? Yine mi
tingler gösteri yüray üsleri mi başlasın? 

'Bir yıllık faizla olaraık verilen ikramiye 
bugün orta, değe ı ti eki profesyonel fuıtb olcu
nun. bir sene transfer ücretini bile bulmamak
tadır. 10 - 20 Ibi'n lira. için 'genç. bir subay ha
yatı sonuna kadar evvelâ âtıl vaziyette bıra
kılıp1 ölümünü beklemeye ıııalhkûm edilemez. 
r/c 50 ile 70 araısmdaıki farika gelince bu esa
sen bütün ordu (mensuplarının 1960 yılından 
sonra emekli olacaklarım Ivâffesine şâmil olup 
bii' özelliği bııluinimam aktadır. 

Emekli subayların 'bir (kıismınıa yaptırılan 
evler ise ıbıı 'subaylarn Emlâk Kredi Bankasına 
yatırdıkları. 15 - 25 bin liranın kısmen işletilmesi 
ve kısmen kullanıDma'sı suretiyle •alın,mıştı•ı•. 
feasen Emlâk Ki'edl 'Bankası /geri 'kalan: borcu 
15 yıl süre ile % 6,5 l'aizlle vermiş .olup Banlka 
bütün vatandaşlara da aynı kolaylığı güster-
m ektedir. Netice 'Oİaralk ; 

1. 42 sayılı. Kamuna göre em'eikiiye ayrılan
lar arasında eşitlik yani maaş intibakının te
mini ; 

2. Bundan ısonıra orduya dönmek istiye-
ceik az 'miktardaki emökli subayların 'o.rduda-
kileri tedirgin etmiyecek (Sivil savunma, millî 
güvenlik, menzil ve 'avcı birlikleri) 'kadrolarına. 
verilmeleri; 

;i. Dönınıiyecek olanlara ila. senetleriyle 
(mütenasip gö reylerin bulunimaisınm Hükümetçe 
ele alınmasınıın lüzumuna inanıyoruz. 

Hürmetlerimle. 

KÂMİL KAKAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sorunun görüşülmesi sırasında 
usul olmaz. Soru bittikten sonra. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Söz isti,yorum. 

BAŞKAN — Niçin? 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — İt

ham ediyor. 

BAŞKAN — Soruda yalnız soruyu soranla 
ona muhatap olan vekil konuşabilir Sayın Tunç-
kanat. 

Buyurun, Sayın Sancar. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAMI SAN

CAR (İstanbul Milletvekili) — Biraz evvel so
rusuna cevap verdiğim sayın arkadaşımız bura
daki beyanında 7 bin kişinin emekliye sevk edil
diğinden bahsettiler. Halbuki sorula unda 4 800 
kişiden bahsetmişlerdi ki, hakikaten bu merkez
dedir, buradaki beyanı gibi değildir. Kendileri 
de diğer emekliye sevk edilen Şerefli Türk Or
dusunun subayları arasında dilekçe ile müracaat 
edenler ıneyanındadır. Yoksa zorla bu muamele
ye mâruz kalmış kimselerden değildir. 

Her idari tasarrufta olduğu gibi, bu tasarru
fun da elbette hataları vardır. Ve hatasız hiçbir 
tasarruf kabili tasavvur değildir. Nitekim hata
lı olduğu zan ve kanaatinde bulunan tasarrufa 
muhatap olan kimseler Devlet Şûrasına müracaat 
etmekte ve kazai murakabe yolu ile hatanın tas
hihine çalışmaktadırlar. Şimdiye kadar da dava
cılar tarafından kazanılmış bir dâvaya raslamış 
değiliz. Bu inkılâp tasarrufu yerinde telâkki 
edilmektedir ve hiçbir zaman orduya indirilmiş 
bir darbe olarak telâkki etmemekteyiz. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN ••— Soru cevaplandırı lmışt ır . 
Sayın Karavelioğlu, sorunun neyi hakkında 

söz is t iyorsunuz 1 
KÂMİL KARAY ULİOÛLL (Tabiî Üye) 

Efendim usul hakkında, müzakereler usule gö
re cereyan etmemiştir , Başkanlık Divanı ve 
konuşan hat ip a rkadaş hatalıdır . 

BAŞKAN Yani Başkanlık İçtüzüğe riayet 
etmemiştir , diyorsunuz. 

KÂMİL KARAVBLİOf iL l (Devamla) 
Bvet efendim. 

BAŞKAN -— İçtüzüğün 8Î) ucu maddesine 
u y g u n d u r ; buyurunuz erendim. (Sağılan, bu na
sıl usulmüş, sesleri) İptendim Kiyaset İç tüzüğe 
riayet etmemişt i r deni l iyor ; onun için söz veri
yorum. 

KÂMİL KAKA VELİ OĞLU (Tabiî Üye) 
Lsas hakkında hiç konuşmıyaeağım. Biz bir dev
rin şeref ve bilhassa sorumluluğunu üzerimizde 
taşıyan ve bunun hesabını her an verebilecek 
insanlar olduğumuz için esasa, temas etmiyorum. 
Eakat mesai arkadaş lar ımızdan da bir sual kim
den sorulur, nasıl soru lur ve nasıl müzakere 
edilir, bilmelerini beklemek veya bu yeter l iği 
onlardan beklemek milletin ve bizim hakkımız
dır. Kanaat imizce Başkanlık Divanını işgal eden 
arkadaşımız soru sahibinin bu tarzda konuşma
sına müsaade etmekle, bilhassa Senato Kürsüsü 
seviyesine yakış ır şekilde konuşmasını sağlama
makla hata etmiştir . Bunu tenkid bizim için ta
biî b i r vazifedir. Teşekkürler inde. 

BAŞKAN •— Riyaset d ikkat le vazifesini yap
maktadı r . Sayın Menemencioğlu, hangi hususta 
b e y e f e n d i ! 

ETHEM MENCİM U N I Î Ö Ğ L L (İs tanbul ) — 
lılfendinı, arkadaşımız burada, kürsüde konuşur
ken, y u k a r d a n «terbiyesiz» diye bir hi tap oldu. 
Acaba doğru m u d u r ? 

BAŞKAN —• Derhal kesildi Beyefendi. Han
gi husus ta söz is t iyorsunuz ? 

Sorulara devam ediyoruz. 
h T H E M MENEMENCİ() ( İLU ( İs tanbul ) 

Nasıl devam ediyor sunuz? Usul hakkında söz 
is t iyorum. 

BAŞKAN Başkanlık yapılan müdahaleyi 
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şahsınıza hakaret te lâkki etmediği için söz ver
miyorum. 

ETHEM MENEMENCİOĞLU (Devamla) — 
Sı ra la rdan terbiyesiz diye i thamlarda bulunul
du, hakare t edildi, buna, cevap vermek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Menemencioğlu, hat ip ar
kadaşımızda gayet sivri kelimeler kullanmıştır , 
sonra arkadaşımızın da müdahalesi derhal ke
si lmişt i r ; onun için söz veremiyorum.; gündemi
mize devam edeceğiz. 

KTHEM MENEMKNOİOULU (Devamla) — 
Müsamaha mı ediyor sunuz efendim? 

BAŞKAN Hayır, soru görüşüldükten 
sonra usul hakk ında söz verdim. 

Soru görüşülmüştür diye tebliğ ettim. Diğer 
soruya geçiyoruz. 

20. ----- Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca.-
vit Tevfik Okyayuz'un, İşçi Sigortalan tarafın
dan. Ankara'da Hazine, belediye ve özel idare
den- sat'inalvnan Akköprü'deki arsalar üzerinde 
inşa edilen Varlık Mahallesine dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/1.20) 

BAŞKAN — Oavit Tevfik. Okyayuz burada. 
Sayın Vekil yoklar . Sual gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

2.1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçme'nin 10 Kasım 1938 saat, 9 u 5 
geçe ile 10 Kasım 1962 saat 9 u beş geçe arasın
daki saat farkına, dair. Tarım, İçişleri ve Dışişleri 
Hakanlarından sözlü sorusu (6/121) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine?... Yoktur. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru gelecek bir-
leşime bırakılmıştı r. 
*y&m*imi?i<?•--•-•,-•—.«-«-<«.-.- - -.- - „ - • . •• _ — i r ^ p * -""y-VGSi 

22. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Tu
rizm, Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir turis
tik harita Hatay'ın kendi millî hudutlun içinde 
gösterilmesine dair Dmşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/1.22) 

BAŞKAN - - Soru sahibi burada. Dışişleri 
Bakanı?.. . Yoktur. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 
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(iörüşülen işlerin ikinci maddesine geçiyoruz. I 

W. "w 

2. — Askeri Yargılayın kuruluşu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/142, C. Senatosu 1/115) (S. Sa
yısı : 13) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1962] (1) 

BAŞKAN — Askerî Yargıtaym kuruluşu 
hakkındaki kanun tasarısının öncelikle görü
şülmesi teklif edilmektedir. İçtüzük görüşme
leri çok uzun devam edeceği cihetle bu öner
geyi okutup oylarınıza sunacağım. 

* v»>* ». *.« • «»»,«••*• « «. r* '.-..«runv» 
Yüksek Başkanlığa 

Askerî Yargıtaym kuruluşu hakkındaki ka
nun tasarısını öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif* ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu I 
Sözcüsü 

Tokat 
Zihni Beti I 

BAŞKAN — Askerî Yargıtay kanun tasarı- I 
sının raporunu ve Millet Meclisinden Oumhu- I 
riyet Senatosuna gelen metnin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. Tasarı
nın öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi- I 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. 

Gerekçeyi okutuyorum. I 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu I 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 23.11.1962 I 

Esas No: 1/105 
Karar No: 22 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına I 
«Askerî Yargıtaym kuruluşu hakkında ka- I 

nun» tasarısının Millet Meclisi genel kurulunun I 
24 . 10 . 1962 tarihli 135 nci Birleşiminde önce
lik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen met- I 
ni, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet I 
Komisyonu tarafından 22.11.1962 ve 23.11.1962 
tarihlerinde yapılan toplantılarında Hükümet I 
temsilcileri hazır oldukları halde, incelenmiştir. I 

(1) 13 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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22 . 11 . 1962 tarihli komisyon toplantısına, 

Komisyon Başkanı Şeref Kayalar, Komisyon 
Sözcüsü Zihni Betil, komisyon üyelerinden Fet
hi Başak, Âmil Artus, Hazım Dağlı, İzzet Bi-
rand, Kâmil Coşkunoğlu ve Zeki Kum ruhi katıl
mış ve hazır bulunmıyan Komisyon Kâtibi Ha
lil Ağar yerine kâtipliğe Fethi Başak seçilmiş
tir. 

23 . 11 . 1962 tarihli komisyon toplantısında 
da, Komisyon Başkanı Şeref Kayalar, Komisyon 
Sözcüsü Zihni Betil, komisyonun bu iş için kâ
tip seçtiği Fethi Başak, komisyon üyelerinden 
Âmil Artus, İzzet Birand ve Zeki Kumrulu ka
tılmışlardır. 

Yapılan görüşmeler sonunda, tasarı gerek
çesi ve Millet Meclisi genel kurulunca kabuJ 
edilen metin komisyonumuzca da uygun görül
müştür. 

Cumhuriyet Senatosu genel kurulunun tas
viplerine arz edilmek üzere, işbu rapor Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Tümü hakkında buyurun, Sa
yın Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi huzurunuzda 
Anayasanın 141 nci maddesiyle tanzimi lâzım 
gelen bir kanunu konuşuyoruz. Bu vesile ile bir 
temennide bulunmak için söz almış bulunuyo
rum. Anayasanın 141 nci maddesinin hükmü 
yerine getirilmekle beraber, mevzu ile direkt 
ilgisi bakımından 138 nci maddenin emrettiği, 
askerî yargı organlarından olan askerî mahke
meler ve disiplin mahkemelerinin kurulması
nın da lâzım geldiği bir gerçektir. 

Yine Anayasanın geçici bir maddesine göre, 
bu her iki müessesenin iki sene içinde tekem
mül etmiş olması lâzımgelmektedir. Bugün yü
rürlükte bulunan 1631 numaralı Askerî Muha
keme Usulü Kanunu, Anayasanın 138 nci mad
desinin bilhassa son fıkrasına göre ve aslında 
olan değişikliğe göre değiştirilmesi, ortadan 
kaldırılması veya yeniden tanzim edilmesi lâ
zım gelmektedir. Bu vesile ile ordumuzun as
kerî yargı teşkilâtına yeniden girecek olan di
siplin mahkemeleri kanununun bir an evvel hu
zurunuza gelmelerini temenni etmek isterim, 
Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-

yen yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca ivedilik teklifi vardır. Takriri tek
rar okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet, Komisyonu Sözcüsü 
Zihni Betil'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İvedilik teklifini oylarınıza arz 
«'diyorum. Kabul edenler... fttmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Askerî Yargıtay Kuruluşu hakkındaki kanun 
tasarısı 

MADDE l. — Askerî Yargıtay, bir- Askerî 
Yargıtay Başkanı bir Jt nei Başkan, bir Baş
savcı, bir Başsavcı Başyardımcısı ve yeteri 
kadar Başsavcı yardım ersiyle dört daireden 
ibarettir. 

B'er dairede bir Başkan yedi üye bulunur. 
Askerî Yargıtay teşkilâtı Millî Savunma 

Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh

terem arkadaşlarım, bendeniz, bu madde üze
rinde değil bundan evvelki bir birleşimde 
kabul buyurduğunuz bir kanunun oylaması 
dolayısiyle yanlış bir usule gidildiğini belirtmek 
için huzurunuza çıkmış lıuluııuyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının Teşkilât 
ve ödevleri hakkındaki kanunun birinci mad
desi kabul edildi. 

«Madde 1. — 4607 sayılı 10 . 7 . 1944 tarih
li. Kanunun ek 1 nei maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ek madde 1. — Bu kanunun meriyet tari
hinden itibaren yedinci ve daha, yukarı dere
celere dâhil olan memuriyetler.,.» şeklinde de
vam ediyor. 

Bu maddenin, yani 1 nei maddenin «4607 
sayılı ve falan tarihli Kanuna, ek 1 nei madde 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» şeklinde 
olan kısmı, Başkanlık makamınca «1 nei mad
deyi oylarınıza arz ediyorum» denildikten son
ra oya arz edilmiş ve yine. Başkanlıkça .1 nei 
maddenin kabul edildiği Yüksek Heyetinize 
bildirilmiştir. Bilâhare. «Ek 1» diye başlı-
yan ve aslında. 1 nei maddenin asıl kendisi 
olan kısım üzerinde söz acıklı, takrirler veril

di ve netice olarak bu kısım da ayrıca oya. 
arz edildi. 

Muhterem arkadaşlarım; «1 nei madde ka
bul edilmiştir» denildikten sonra, artık «ek 
1 nei madde» üzerinde söz açılması ve bu ele 
maddenin ayrıca oya konulmaması icabederdi. 
Çünkü, daha önce 'birinci maddenin. Senatoca 
kabul olunduğu ilân edilmişti. Birinci madde 
ise münhasıran sonradan veyc konulan ek mad
deyi istihdaf etmekte idi. Oylamada, bir hata. 
yapılmıştır. Maddenin bölüm bölüm değil kül. 
halinde oya arzı ica'bederdi. Bu olayın bundan 
sonraki müzakerelerde emsal, teşkil etmemesi 
lâzımdır. Bilhassa bu bakımdan mâruzâtta bu
lunuyorum. 

Bu ciheti yüksek ıttılaınıza arz eder, Baş
kanlık Divanının mâruzâtımı dikkate almasını 
rica ederim. İTÜ ruletlerimle. 

BAŞKAN' -•• Sayın. Artukmaç Başkanlık 
Divanındadır. Başkanlık Divanı, geçen bir
leşimde ileri sürülen şekilde bir hatâ vuku 
bulmuşsa, düzeltecek ve bundan sonra dikkat
li olacaktır. 

Birinci madde üzerinde başka «öz is t iyen 
var mı? Buyurun Kudret Bayhau. 

KUDRET BAYKAN (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlarım, Askerî Yargılayın kuruluşu hak
kındaki kanun tasarısının birinci maddesi ta
mamen Yargılayın kuruluşuna mütedair bu
lunmaktadır. Maddeyi tetkik edersek, Askerî 
Yargıtay, .'bir Askerî Yargıtay Başkanı, bir 
İkinci Başkan, bir Başsavcı, bir Başsavcı yar
dımcısı ve yeteri kadar 'Başsavcı yardımcısı, 
dört daireden ibarettir denilmektedir. Burada
ki «yeteri kadar» ta'birinden birşey anlaşıl
mama Ictadır. Muhakkak surette adedin belli 
edilmesi icaheder. Adedi belli edilmeden «yeteri 
kadar» demek maddeye vuzuh vermemektedir. 

Binaenaleyh, bu maddenin komisyona iade
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz ist.i-
yen var mı? Yok. 

1 îuyurun 'komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Maddenin 
son fıkrasında «Askerî Yargıtay Teşkilâtı 
Millî Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrola
rında gösterilir.» denilmektelir. «Yeteri kadar» 
sözü, iş sebebiyle duyulan ihtiyaca göre adedi 
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t.esbit etmek zaruretinden doğmuştur ve bu 
uygundur. Burada adedi tesbit etmek, ileride 
bu adedin kâfi gelmemesi halinde, maddenin 
tekrar değiştirilmesi gibi bir netice doğurur. 
Bu bakımlan bu mütalâaya iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına Millî •Savunma 
Bakanı, buyurun. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-
OAR (İstanbul Milletvekili) — Muhterem Se-
ırîıto üyeleri, bu sivil adalet teşkilâtında da 
aşağı - yukarı aynıdır. Savcılık teşkilâtı bir 
küldür. Zaruretler ve iş hacmma göre yardım
cılar artar veya eksilir. 

Alt taraftaki fıkra ile bir kadro suiisti
mali önlenmiş bulunmaktadır. «Millî Suvunma 
Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir» 
ibaresiyle Yüksek Meclisin murakabesine tabi 
bir kadro ortaya gelmektedir. Yeteri kadar 
kelimesinin takdiri yine Yüksek Meclisiniziıı-
dir. Bu kadro tesbjti bütçe mülâhazasiyle 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Yok. x\iad-
ıleyi oylarınıza sunyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Askerî Yargıtay Başkanları ve 
Daire Başkanları Genel Kurulunca kendi üyeleri 
arasında gizli oyla ve dört yıl için üye tamsayı
sının üçte iki çoğunluğu ile ilk iki secimde bu 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde salt çoğun
lukla seçilir. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarını, ikinci maddenin daha 
tamam hale getirilmesi için bir ilâve fıkra tek
lifim vardır. Bunu arz etmek istiyorum. De
ğişiklik teklifim şudur: «Ancak bu seçimle as
kerlik hizmeti erinin gerekleri göz önünde tu
tulup.» 

Bu madde Anayasa'nın Askerî Yargıtayla 
ilgili 141 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına isti
naden düznlenmiştir. 141 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası der ki: «Askerî Yargıtay, Başkanla
rını kendi arasından seçer.» Benim teklifim, 
bu seçimi tamamlayıcı bir hususu daha getir
mektedir. Teklifimin gerekçesini şuradan "alı
yorum. Anayasa'nın 138 nci maddesi askerî 
yargının tümünü düzenliyen hususları içine 
almıştır. Son fıkrasında der ki: «Askerî yargı 
organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkim
lerin özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, 
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hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetinin gerek
lerine göre özel kanunhı düzenlenir.» Burada 
benim teklifim aynen vardır. Askerlik hizme
tinin gereklerine göre bütün bu yukarıdaki 
hususlar yargı organlarının kuruluşu işleyişi, 
askerî hâkimlerin özlük üsleri, mahkemenin ba
ğımsızlığı, hâkimlik teminatı gibi hususlar asker
lik hizmıeti gereklerine göre özel kanunla düzen
lenir dendiği halde umumi yargının tesiri altın
da lıülunan bir hüküm olduğu halde Askerî Yar
gıtay Kuruluş Kanununun Başkanlık seçimiyle1 

ilgili maddesine bu fıkra eklenmemiştir. Ben 
bunun eklenmesini arz ve istirham ediyorum. 

Bundan bizim kastımız şudur: AİKerî Yar
gıtay Genel Kurulunda binbaşı rütbesinde 
hâkim arkadaşlardan general rütbesine kaehır 
türlü rütbede insanlar vardır. Genel Kurulu 
bunlar teşkil etmektedir. Şimdi yalnız 141 ıci 
maddedeki hükmü burada mahfuz tutanak 
Askerî Yargıtay Başkanlığına veya diğer kade
melere bir binbaşının seçilmesi muhtemeldir. 
Halbuki askerliğin gerekleri buna cevaz ^er-
memektedir. Genel Kurulda üç general, beş 
albay varken, bu beş albayın içinden bir ta
nesini seçmek veya generallerden nirini seçmek 
varken buna ışık tutmak veya maddede bir de
ğişiklik yapmak gerektir. Bir binbaşının seçil
mesine imkân vermek askerliğin 'gerekleriyle 
bağdaşamaz. Sizlerin, ordunun ruhunu, disip
linini çok daha iyi anlıyacağınızı ümidediyo-
ruııı. Onun için teklifimin kabulünü bili assa 
rica ediyorum. Teklifim maddeyi tamamlayıcı 
mahiyettedir ve Anayasanın 138 nci madde
sinden kuvvet almaktadır. Eklemek istediğim 
fıkra şudur; ancak bu seçimde askerlik hizme
tinin gerekleri göz önünde tutulur. 'Kabriünü 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

ISÖZOÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlar, bu bir seçim mevzuudur. Ana
yasanın 1.41 nci ınaddesinin 3 ncü fıkrasında, 
«Askerî Yargıtay, Başkanlarını kendi üyeleri 
arasından seçer.» diyor. Seçimi, Anayasamı bu 
Itemel (hükmü 'muvacehesinde, 'kayıt altına alıma 
malhiyetinde olan ıbir hüküm sevk etmey, Ko
misyonumuz Anayasaya, uygun ıgörmeraeltedir. 

Burada aneveudolan fikir: «Başkaılarmı 
kendi üyeleri arasından seçer.» diyor. Antyasa-
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um yapıeıısı 141 nei maddeyi tedvin ederken, 
138 nei maddeyi de toiliiyiordu. [Buna lüzum ve 
ihtiyaç ıgörmüş olsaydı, aynı 'hükmü 141 nei 
maddeye de koyardı. 

138 nei maddeyle, 141 nei madde arasında, 
Askerî Yargı Organlarının kuruluşu îbakımın
dan konulan fıkralar arasında fark vardır. 138 
nei madde, «Askerî Yargı oıiganlarının kurulu
şu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, mah
kemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve 
askerlik /hizmetinin gereklerine igöre özel ka
nunla düzenlenir.» diyor. Anayasanın .sıon fık
rası ise; Askerî Yargılayın kuruluşu, işleyişi, 
yarigılama usulleri, üyeler /hakkındaki disiplin 
işleri, m|hkeırnelerin (bağımsızlığı ve Ihâkimli'k 
teminatı elsaslarma göre, kanunla düzenlenir, 
dijıor. IBuradalki askerlik 'hizmetinin .gerekleri
ne,göre; lüzum görmemiş, ihem seçimi takyidet
mek, hem 138 nei maddenin sion fıkraisı ile 141 
nei maddenıVı son fıkraisı arasındaki 'hu farkın 
Anayasa yapıcısı tarafından, (bilinerek (yapılmış 
•olması, dolayısiyle biz teklife [Komisyon adına 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Başka, söz istiyen var mı? Yok. 
Bir önerge /wy\ okutturuyoruım : 

Divan B aş k ani iğin a 
2 nei maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederiz. 
«Ancak bu seçimde askerlik Hikmetinin .ge

rekleri göz önünde tutulur.» 
Talbiî Üye Talbiî Üye 
V. Ersü K. Karavelioğlu 

BAŞKAN — Demek oluyor ki, Komisyon ve 
Hükümet bu teklife katılmıyorlar. Şimdi öner
geyi loylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul .etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddejyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul, etmiyenler... Madde kabul cdil-
nıiıştİT. 

Üyeler ile Başsavcının secimi 
MADDE 3. — Askerî Yargıtay üyeleri ile 

Başsavcısı, Hâkimlik niteliğine sahip 40 yaşını 
bittirmiş ve en az 10 yıl askerî hâkimlik veya, 
asker' savcılık yapmış kimseler .arasından. As
kerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısı
nın sdt çoğunluğu ile boş yerin üç misli olarak 
gösterdiği adaylar arasında CumJhurbas;kanınea 
isecilk 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
ANAYAISA VE ADALET KOMİSYONU 

flÖZOÜSÜ Zİ1H.NI BET İL (Takat) - - «Arasın
da» değil, «arasından» olacak. Bir laibı hatası 
vardır. 

BAŞKAN — « A ra sı ndau» şek 1 iyi e m ad deyi 
oylarımıza arz ediıyorum. Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Askerî Yargıtay 'dairelerinin görevi 
MADDE 4. —• Askerî Yargıtay daireleri, 

Askerî mahkemelerce veriden karar ive hüküm
lerin inceleme merciidir, ayrıca- kanunla göste
rilen askerî işlere ait ıbelli dâvalara ilk derece 
maltıkemesi olarak ıbakar. 

BAŞKAN •—- Madde .üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... .Kabul edilmişi ir. 

MADDE 4. ----- Askerî Yarlgitay daireleri, 
Askerî mahkemelerce verilen karar ve hüküm
lerin inceleme merciidir, ayrıca 'kanunla göste
rilen askerî işlere ait ıbelli dâvalara ilk derece 
m alh kem esi o i arak Ibakar. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz isti
yen :\. Yok. 'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
•Kahıı! edenler... Ktmiyeuleı-... Madde kabul edil
mişti. 

Başkanın görev ve yel kişi 
MADDK f>. — Askerî Yargıtaıyda bütün 

idari işlerin yürütülmesi, üyelerin dairelere ay
rılması, gereği halinde bir daireden diğer dai
reye 'geçici olarak veri İmcisi, adlî işlerin daire
lere dağıtılması ve İçtihatları BirJeş'tii'mc Kuru
luna ve dene! Kurula Başkanlık (görevi Başka
na aittir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Hltmîyeııler... Madde kabu! edilmiştir. 

İç çalışına esasları 
MADDE 7. Askerî Yargıtay iç çalışma 

esasları Genel Kurulca düzenlenil'. 
BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 

var mı? Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum: 
Kabu! edenler... 'Kabul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Genel Kurul 
MADDU 8. -- Askerî Yargıtay Genel Kuru

lu, Askerî Yargıtay Başkanları ile üyelerinin 
tamamından kurulur. Genel Kurul üjve tamsa-
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yısının iheşte döndü i!e toplanır . Ve kara r la r ın ı 
.toplantıya kat ı lanların nete iıki çoğunluğu ile 
verir. 

BAŞKAN •- Madde hakkında söz isi iyen. 
var ıın'.' Yok. Maddeyi oylarınr/.a sunuyorum.: 
Kabul edenler... Kabul elmiyenler... Kailini edil
miştir . 

Dairelerin. toplanması 
MADDK !>. - - Askerî Yargı tay Dairelerin

den her biri bir 'başkan ve -dört üye ile topla
na rak kara r ve büküm verirler, Daire başkan
larının! bulunmadığı hal lerde o dairede bulu
nan en kıdemli üye Daire Başkanlığı *>'<>! ^\'ini 
yapar . 

BAŞKAN -— Madde üzerin-de söz istiyen? 
Vok. Maddeyi 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeoter. . . Kabul edil misil ir. 

Daireler Kuru i u 
M A A D D E 10. — Askerî Yargday Daireler 

Kurulu, I! uci Başkanın Başkanlığımla Ki üye
den kuru lu r . 'Bu Kurul, Daire 'Başkanları ile 
Başkanın seçeceği üyelerin katılmasiyie top
lanır, k a r a r verir. Ancak görüşülecek mesele 
hakk ında evvelce daire lerdeki konuşuna w ka
rara kat ı lmış Daire Başkam ve üyeler bu Ku
rala katıl anraz hır. Konuşmalara bat ilanı ıvan 
Dai re Başkanını Daireler o Dairedeki en kı
demdi üye 'teımlsil eıdfM-. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde süz isliyen ? 
.Buyurun Sayın. Karavelioğlu. 

K Â M İ L K A R A V E D İ O Ğ İ . r (Tabiî Üye) — 
MuMicrem arkadaş lar , burada, da. b i r değişikl ik 
teklifim, var. Teklifimin, tek gayesi çıkardığı
mız kanunun dallı a mükemıtnel bir hale geliriie-
ihilınesidiî*. 

10 nen unaddienin üçüncü cümlesi şöyle di
y o r : «Ancak görüşülecek mesele halkknida 
evvelce dairi1!erdeki konuma ve karara katılmış 
Dai re Başkanı ve üyeleri bu Kurula katıla
mazlar, konuşmalara katılamıyarı Daire Baş
kanını.' Daire ler Kuru lunda o dairedeki er kı
demli üye tıemsil 'eder.» 

Ben, Askerî Yargıtayın işlemesinin daha 
mükemmel hah.1 gebnesi için bu «ancak» diye 
fba<şiryan cümlede unıuımi temyizdeki şekle uy
d u r m a k için. bir değişiklik yapmak istiyorum. 
Teklifim şudur : «Ancak görüşülecek imsele 
'hakkında 'evvelce dai re lerdeki konuşma ve .ka

rara katılmış üyelerden üçü Ibu Kurula kat ı la
mazlar.» 

İI k (i e rece m ah kem esi' o larak daireleri l en 
verilen 'karar Ve hükümler in beımyizjen ince
len m-e'si'n-dıe ka ra r veya hükme iş t i rak eltmiş 
o lan la rdan kimse Ibu: Kuru la ka t ı lamaz. Genel1 

Kuru! b i r doisyayı teımyi'zen t e t k ik ederken da
ha. evvel bu kanara ikatılmış olanların, bu se
fer (rene t Kurulda oy ve söz .sahibi 'olmama
la r ı t a1 bildir 

Benimi 'hazırladığım 1 nci f ıkramla 'bu hu
sus düzenlenmiştir. Ancak 2 nci fıkramla 
«ancak görüşülecek mesele hakkında evvelce 
dai re lerdeki konuşma, ve 'karara ka t ı lmış üye
lerden üçü bu Kurula kat ı lamazlar .» 

Üçü ikatılaımaz, d iğer ler i ka t ı l ı r . 
•Bu hususta. bir önerge sunuyorum, kabulünü. 

dilerim. 
Maksadın ; ıbu ka ra r hakkında, kendi görüşt

lerini Veya. hakim, görüşün1 Genel Kuru lda sa
vunmasını «ağlamak için. Kabulünüzle kanu
nun daha. tekemimüi edeceğine inaJnıyoruım. arz 
ederim. 

BAŞKAN -— Söz ist iyen? Yok. Komisyon ve 
l lükemetin bir diyecekleri yok. Bir önerve var 
okuluyorum. 

Divan Başkanl ığına 
10 ucu (maddenin :-> ncü ve 4 n:cü eümdeısi-

ııin aşağıdaki şeklide değişt ir i lmesini arz ede
rim : 

«Ancak görüşülecek n i c e l e hakkında. ev-
ve'lce 'dairelerdeki konuşma ve k a r a r a katıl
mış üyelerden üçü ibu K u r u l a kat ı lamazlar . 

İlk derece mialhkemesi olarak dai re lerden 
verilen ka ra r ve bükümler in teiniyken incelen
mesinde kara r veya 'hükme iş t i rak etmiş olan
lardan kimse bu Kuralla katnlaıma;z» 

'Taıbiî Üye 
Kâ m il Kara velioğ 1 u 

BAŞKAN - - Komisyon önergeye iştirak 
ediyor mu.; 

ANAYASA VE ADALET K O M İ S Y O N ! ' 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BBTÎL (Tokat) — İşt i rak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
HÜKÜMET ADINA İLHAMI SANCAK 

(İstanbul Milletvekili) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi d i k k a t e alanlar.. . 

Alnıi'vanlar... Ön'erge d i k k a t e alınmamıştır . 
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Maddeyi -oyların uza. arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiy enler... Madde 'kabuıl! edilmiştir. 

Daireler Kural unu m 'görevleri 
MADDE 11. — Askerî Yargııtaiy Daireler 

Kurulu Askerî Mahkemelerden verilen diren
me kararları ile Askerî Yargıtay dairelerinden 
çıkan kararlara karşı Başsavcılık tapai'mdan 
yapılan itirazları inceler. Ve ilk derece mah
kemesi olarak Askerî Yargıt'ay Dairelerince 
verilen kararları! Temyizen tetkik eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza atız ediyo
rum : Kaibul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

İçtilhatla'rı Birleştinme Kurulnun toplanması 
MADDE İS. — Askerî Yargıtay İçtihatları 

Birleştirmie Kurulu, ıBaşIkan'inın Başkanlığında 
II nci Başkan, Daire Başkanları ve1 her daire
den Başkanınım uygun göreceği en alz beşer 
üyenin katılmaısiyle te-pl-anır ve karar verir. 
Bu toplanma ve kararlarda Başsavcı veya 'Baş
savcı yardi'niTCisr -hazır bulunur ve oya katılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınuza arz ediyo-
ruın. Kaibul edenler... Iştını iyeni er... Madde ka
bul edil'mişitir. 

İçtihatları Birieşitiıime Kurulunun kararları 
MADDE 13. — Askerî Yargıtay İçtihatları 

Birleşıtiırımse Kurulu : 
A) Asikerî Yargıtay dairelerinden biri 

ibelimıiiş bir içtihadından dönmek isterse ve
ya benzer olaylarda kendisinin veyıa diğer -bir 
dairenin yıahult Daireler Kururunun veya: Yar-
gıitay Gene']! Kurul ve Büyük Genel Kurulu
nun evvelki !bi'r Ikara.r- veya içtihadına aykırı 
karar ver!m%se; 

BV Askerî Yargıtay Daireler Kurulu ben
zer olaylarda kendisinin veya Yarigıtay Ge
nel Kurul veya Büyük Genel Kurulunun ev
velki bir karar veya: içtihadına aykırı karar 
A'erfmişfse : 

İş Asikerî Yaııgıstay İçtihatları Birleştirme 
Kurakında incelenir. 

Bu hallerde ilgili daire başkanı veya ay
kırı kararlar veren daimlerin başkanların
dan biri yahut 11 nci başkan içtihaddan dönü
şün veya aykırılığın nedenini aıçılMıyan rapo
ru aykırı kararların! benzerleri ile beraber As
kerî Yargıtay Başkanına, verir. Bu rapor ve 
karar benzerlerinin Kurala (katılacak üyelere 
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dağıitılnıasından en az on gün sionra iş İçti
hatiarı Birleştirnue Kurulunda incelenir. 

Içtihaltiari: ıBirleişltirime Kurulunca verilmiş 
bir kararın değiştirilmesini veya kaldırılma
sın! -gerektireee!k bir duram ortaya çıktığı 
As!kerî Yargıtay Başkanİığma gerekçesiyle bil
dirilirce Başkanlık bu isteği kapsıyan dilekçe; 
veya yazıyı İçtihatları Birleştirme Kurulun'» 
•verir. içtihaltlan Birleştirme Kurulunda bu 
şekildeki başvurma lanın görüşülebilmesi için 
üye tamsayısının «alt çoğunluğu ile karar vc-
rilımek gereklidir. 

:ü*r <T , - • - . . - ... 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıi:' 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

* - ** 
Askerî Yargıtay kararlarının etkisi 

MADDE 14. — Askerî Yargıtay Daireler 
Kurulu karariyle İçtihatları Birleştirme Kurulu 
kararları askerî mahkemeler ile Askerî Yargıtay 
Dairelerini bağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen'.' 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kararların verilişinde oy yeterliği 
MADDE 15. — Askerî Yargıtay dairelerinde, 

Daireler Kurulunda ve İçtihatları Birleştirme 
Kurulunda kararlar oy çokluğu ile verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oyların toplanışı 
MADDE 16. — Askerî Yargıtay dairelerinde, 

Daireler Kurulunda oylar evvelâ raportör üye ve 
bundan sonra en kıdemsiz üyeden başlanılmak 
üzere kıdem sırasına göre1 toplanır. İçtihatları 
Birleştirme Kurulunda ise en kıdemsiz üyeden 
başlanılmak suretiyle kıdem sırasına göre, oy ve
rilir. Başkan her iki durumda da en son oy verir. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz istiyen.; 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Kimiydiler... Kabul edilmiştir. 

Gene! Sekreterlik ve Sekreterlik 
MADDE 17. — Askerî Yargıtay Başkanlığına 

bağlı olmak ve ona ait bütün idari işleri görmek 
üzere, hizmet çeşitlerine göre kısımları da kapsı-
yan bir Genel Sekreterlik ile her dairede ve Dai
reler Kurulunda ve ayrıca Başsavcılık emrinde 
görev ve işleyiş şekilleri ve kadroları eylemli 
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kadro cetveline ithal edilmek üzere Askerî Yar- ] 
gıtay Genel Kurulu tarafından düzenlenecek bir 
sekreterlik teşkilâtı kurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edil niştir. j 

Adlî tatil | 
MAJ3.DK 18. — Barışta umumi adlî tatil As- j 

kerî Yargıtayda da aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? ! 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul | 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan maddeler 
MADDE 19. — Askerî Yargılama Usul Ka

nununun 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 57, 248 nci 
maddeleri ve 78 sayılı Kanunla değiştirilen 40 
ve 43 ncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Vok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni dairelerin kurulması 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü

ğe girmesiyle birinci maddede yazılı dört daire
den iki dairenin kurulması şarttır. Diğer iki daire 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki yıl içinde kurulur. Ancak dört dairenin ku
rulması tamamlanıncaya kadar 10 ncıı maddedeki 
daireler kurulu il nci Başkanın Başkanlığında 9 
üyeden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Buyurun, Sayın Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlar; geçici birinci maddenin 
ikinci cümlesini değiştirmek için bir tadil teklifi 
ile huzurunuzdayım. Tadil teklifim şudur : «Di
ğer iki dairenin kurulması, Askerî Yargıtay Ge
nel Kurulunun vereceği gerekli karar üzerine, 
Bakanlar Kurulunun kararı ile olur» Benim bu 
değişiklik teklifim, Hükümet tasarısından aynen 
alınmıştır. Hükümet tasarısı da Millet Meclisi 
Genel Kurulunda huzurunuza geldiği şekilde de
ğiştirilmiştir. Esasen farkı da şudur : Hükümet 
tasarısında deniyor ki, «Askerî Yargıtay Genel 
Kurulu, iş hacminin çokluğundan iki daire yetiş
miyor, dört daireye tamamlanması lâzım. Bir da
ire kurulsun, bir daire de sonra kurulsun diye 
gerekli kararı alır. 

Bu kararı Bakanlar Kurulu kabul eder. Bu 
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daireler tamamlansın için Millet Meclisi ne ya
par?... 

İki dairenin kanun yürürlüğe1 girer girmez 
kurulması şarttır. îki daire de iki sene içinde 
kurulsun. Niye kurulsun?... Belki buna lüzum 
yoktur, belki iş hacmi bunların kurulmasını icab-
ettirmiyecektir. 

Belki iş hacmi bunların iki seneden evvel ku
rulmasını icabettirecektir. 

Şimdi benim kanaatim haklı ve mantıkidir. 
Buna yapılacak itiraz şu olabilir; denir ki; bir as
kerî Yargıtay Teşkilâtı mevzuubahistir, bunu, 
Hükümete bırakmıyalım. 

Hükümetin kararı nedir?... Askerî Yargıtay-
dan teklif gelecek, Hükümet teklifi olarak, umu
mi Temyizin dairelerine onbeş bin evrak gelir, 
Askerî Yargıtaya senede 5 - 6 bin dosya gelir, 
onun için iki daire kurulmalıdır veya haklısınız 
iş hacmi çoğalmıştır. Bir daire kurulsun.... Hükü
metin işe müdahelesi budur. Askerî kazanın Hü
kümetin tesiriyle bu kadar alâkadar olmaması lâ-
zımgelir. Teklifimin haklı olduğuna inanıyorum. 
Tekrar arz edeceğim. Tasarıdaki «diğer iki daire 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
kurulur» cümlesinin, Hükümet tasarısında oldu
ğu gibi, «diğer iki dairenin kurulması, Askerî 
Yargıtay Genel Kurulunun vereceği gerekli ka
rarı üzerine Bakanlar Kurulunun kararı ile 
olur...» şeklinde değiştirilmesini arz edeceğim... 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muh
terem arkadaşlarım; Askerî Yargıtaym işleri, 
dört dairenin kurulmasını gerektirecek bacımda
dır. Bu itibarladır ki, kanun tasarısının, birinci 
maddesinde Askerî Yargıtaym dört daireden ku
rulacağı tasrih edilmiştir. 

Geçici birinci maddeye gelince; dairelerden 
ikisi, bu kanun yürürlüğe girer girmez kuru
lacaktır. Diğer ikisi ise, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren iki yıl içinde kurulacak
tır. İki yıldan erken bir zamanda kurulmasına 
hiçbir mâni yoktur. Bu iki daireden birisinin 
daha önce, diğerinin iki yılı aşmak şartiyle, 
sonra kurulmasına mâni bir durum yoktur. İş 
hacmi dört daireye ihtiyaç hissettirmiştir. Bu
na göre, sonradan kurulacak iki dairenin ku
ruluşunu Bakanlar Kurulunun takdirine bırak
mak uygun görülmemiştir. Dört daireye ihti-
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yaç vardır. İhtiyaç olursa kurulacak değildir. 
İhtiyaç mevcuttur. Kuruluşu zamanım .Bakan
lar Kurulunun takdirine bırakmak Millet Mecli
si genel kurulunca ve komisyonumuzca kabul 
edilmemiştir. Biz de Millet Meclisi genel ku
rulunun kabul ettiği şekli kabulü uygun bul
duk. Bu itibarla da komisyonumuz, değişiklik 
teklifine iştirak etmem ekten lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen... Yok. Önergeyi okutuyorum. 

Divan Başkan I iğin a 
Geçici 1 nci madenin 2 nci cümlesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ederim : 
«Diğer iki dairenin kurulması Askerî Yargı

tay genel kurulunun vereceği gerekli kararı 
üzerine Bakanlar Kurulunun kararı ile olur.» 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADİNA ZİHNİ BET İL (To

kat) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet i . 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 

SANCAR (İstanbul Milletvekili) -~- Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Önergeyi dikkate alanlar?.. Almıyanlar... Öner
ge dikkate alınmamıştır. 

Geçici birinci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üyelik hukukunun saklı olması 
GEÇİCİ MADDE 2. - - Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte, evvelce üye seçilen ve ha
len Silâhlı Kuvvetlerde görevli olan adlî üyeler 
ile Askerî Yargıtayda mevcut adlî üyeler ve 
Tl nci Başkan ve Başsavcının üyelik hukuku 
saklıdır. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen t.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Geçici ikinci mad
de kabul edilmiştir. 

Seçimlerde üye lamsayısı 
GEÇİCİ MADDE ',',. Askerî Yun tayda ; 

bu kanunla kurulan veya kurulacak' olan daire
ler için, noksan olan Başkanlarla üyeler ve Baş-
saveımmn seçiminde; seçim tarihinde; var olan 
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II. nci Başkan, Adlî üyeler ve Başsavcı ile geçi
ci ikinci maddede üyelik hakları saklı tutulan 
diğer adlî üyeler. Askerî Yargıtay üye tamsa
yısı kabul olunur. Ancak Başkanlar ve Baş
savcının. seçimi, iki daire üyelerinin seçimi ta
mamlandıktan sonra onların da katılmasiyle ya
pılır. 

BAŞKAN — • Madde üzerinde söz istiyen t. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 
MADDE 20. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - K a b u l edenler .Etmiyenler... Ka

bili edilmiştir. 
Kan u ı tun y ü r ü t ölmesi 

MADDE 21. Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Kabul edenler Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen var mı 1 Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmış, böylece bir Anayasa 
hükmü, müessese olarak yerine getirilmiştir. 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve ku
rumların idaresi hakkındaki 29 . f) . 1926 ta
rihli ve 87b sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
birinci maddesinin ikinci defa yapılan açık oy
lamasına (Tl. 1.1) üye katılmış. Ret ve çekinser 
yoktur. Madde (ll'T) oyla kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun Cumhuriyet 
Senatosunca, kabul edilmiştir. 

Şimdi, komisyon seçimlerine ait tasnif heye-
1 inin mazbalasını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlardaki açık üyelikler için yapılan 

seçime (127) kişi iştirak etmiş neticede ilişik 
listede isimleri yazılı üyeler karşılarında göste
rilen oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz 'olunur. 
Üye Üye 

Samsun Yozgat 
fYthi Tevefoğlu Neşet Çetin taş 

Üye 
Antalya, 

Mehmet İlkuçan 
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KİHMİISYİONDARA' ADAY ÜYELER 

Dilekçe Komisyonu 
1 Hüseyin Kalpaklıoğhı (A. P.) 15 

Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu 

1: IRitfat Öztürkçine (A. P.) İstanbul 120 

Bütçe Komisyonu 
1. Şevket Koksal (O. H. P.) Ordu 12li 
1. T. Sabrı Oağlayangil (A. P.) Bursa 1'20 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
1 ^el'âhattiıi Özgür (Tabiî Üye) 120 
1 Suphi Kara ima u ('Tabiî Üye) 119 
1 Nihat Pasinli (Y. T. P.) Erzurum 126 
T 'Mehmet Ün'aklı (A. P.) Adamı 119 

Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu 
l! Mehmet AH Demir ( Y. T. P.) Tunceli 125 
1 Sadi Koçaş (•(•. Bşk. Seçilen Üye) 15 

Dışişleri Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu 
1 Hazım Dağlı (O K. M. P.) Dankın 124 
t Muammer Obuz (T. H. P.) Konya 125 

İçişleri Komisyonu 
1 'Kudret Bayhan '(€. K. M. P.) Niğde 26 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

1 Sahir Kurutluoğkı (O. Bşk. Seç. Üye) 
.1 Sabahattin Orhun (Y. T. P.) Giresun 
1 Ekrem. Acuner (Tabiî Üye) 
T Tarık Kemzi Baltan (Bağımsız) 
1 Cahit Akyar (Bağımsız) 

Millî Eğitim Komisyonu 
1 l.Wal!'Tarhın (Y. T. P.) Tekirdağ 
1 Suat •Seren. (A. P.) İsparta 

Millî Savunma Komisyonu 
1 Reref Aksnyoğlu (Tabiî Üye) 

Sanayi ve Tarıni Kojmisyonu 
V \ovzat Seugel (O. Bşk. Seç. Üye) 

122 
126 
120 
44 
44 

126 
120 

119 

12S 

Sosyal İşler Komisyonu 
1 Ahmet Onar (O. H. 'P.) Kimya 126 
1 İ. Şevki Atasağun (M. P.) Nevşehir 1!2'6 

Gündemimizde Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
teklill varsa da halen komisyon başkanı ve söz
cüsü yoklar. Bu itibarla teklifin görüşülmesini 
gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

Gündemimizde ondan başka görüşülecek bir 
mevzu da yoktur. 6 Aralık Perşembe günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 

••••-—•cSÖ>9<t 

n, YAZILI SORlLAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Henatosu L yesi liagıp 
Üner'iii, Nevşehir vilâyetindeki tohumluk, ye
meklik ve hayvan yemi ihtiyacına dair yazdı so
ru önergesi ve T1 arım, Bakanı Mehmet İzmenin 
cevabı (7/61) 

25 . 10 . 1962 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına. 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ziraat Bakanı tn-

rafndan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ve rica. ederini. 

Ragıp Üncr 
Ç. Senatosu Üyesi 

Nevşehir vilâyetine bağlı 6 ilçe ile kum fırtı
nasına mâruz kalmış bâzı köyleri 20 . 10 . 1962 

tarihinde gördüm. Kum Fırtınası ve kuraklık se
bebiyle mahsulâtı mahvolan bu köylere dağıtıl
mış bulunan tohumluk, yemeklik ve yemlik 
miktarı hiç mesabesinde kalmıştır. Bu hususta 
Gülşelıir Kaymakamlığının yazısı ilişik olarak 
sunulmuştur. Nevşehir Vali Muavini de bu kifa
yetsizliği şifahen bildirmiştir. 

Nevşehir'e çok acele olarak tohumluk, yemek
lik ve hayvan yemi yardımı yapılmazsa bu vilâ
yette açlık husule gelecek insan ve hayvan tele-

| fa ti olacaktır. Bundan başka gelecek yıl için 
| ekim yapılamıyaeakt.ıi'. Mahsulleri harabolmuş 

olan Gülşehir'de bâzı köy halkının hicrete baş
ladıklarını da müşahede etmiş bulunmaktayım. 
Bu sebeple Nevşehir vilâyetine gayet aeele ola-
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rak tohumluk, yemeklik ve yemlik yardımı ya
pılmasını rica ederim. 

Saym Ragıp Üner:... j 
Tuzköyü kasabamız 500 hane olup ;> 500 nü

fusludur. Bu kadar kalabalık köyümüzün % 90 j 
çiftçilikle iştigal etmektedir. Bütün maişetle- I 
rini rençbeıiikle temin etmektedirler. 1961 yı
lında, olduğu gibi 1962 yılı mahsullerimizin de 
tamamını da kum tipisi ve kuraklık mahvetmiş 
durumdadır. Mahsulün ancak % 10 u elimize gel
miş l)iı çıkan mahsul de hayvanlarımızın yemle- ı 
rine banka borçlarımıza ekilecek tohumlarımı- j 
za yetişmediği gibi yiyeceğimize dahi yetişeme
mektedir. Bu hal bu şekilde devam ettiği takdir- ı 
de kasabamız halkı birkaç ay sonra açlıkla baş- I 
başa kalacaktır. Bu kötü durumun önlenmesi 
ancak önümüzdeki yıl mahsulüne kadar Hükü
metçe banka kredilerinin artırılması tohumluk 
ve yem, yiyecek için zahire verilmesi için alâka
lılara duyurulması bu sene için köyümüze bu sıkı 
vaziyet böyle iken kasabamıza ancak az bir inik- i 
tarda ki, hane başına. o() kilo tohum ve yiyecek 
ve yem verilmesinin kararlaştırıldığı öğrenilmiş
tir. Verilecek olan bu kadar miktarın hiçbir za-
ruriyeti karşılayamadığı malûmunuzdur. Hiç ol
mazsa hane basma 100 kilo tohumluk verilmeli
dir ki, ancak vaziyet şimdilik düzelebilsiıı değil
se aksi halde kasaba halkı aç, kalacaktır. 

Kasabamızdaki gecen sene başlanılmış olup 
da yarım kalan camilerimize yardım yapılması. 
Bu durumun önlenebilmesi için Hükümetimizce 
yapılacak muameleye önder olmanızı arz ederiz. 

20 . 10 . 1962 
Tuzköyü Yeni. Mah. Muh. Tuk. (hım. Malı. Muh. 

Ömer Tek Ömer Demire! 
Tuzköyü Kasabası 
Belediye Reisi Y. 

16 . 7 . 1962 

T. (\ 
Gülşehir Kazası 

Ziraat Teknisiye.nliği 
Sayı : 261 - 4 

Konu : Tohumluk İlk. 

Vilâyet Yüksek Makamına 
.Vevşehi r 

T. Ziraat Mikl. 
4 . 7 . 1962 tarih ve telefon 84(1 - 4 sayılı ya

zı K. 
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Kazamız çiftçilerinin tohumluk ihtiyacını 

bildirir komisyon kararı ilişikte sunulmuştur. 
Saygı ile arz ederim. 

Doğan (iürbüztürk 
Kaymakam 

KAKAİİ 

Tarih : 16 . 7 . 1962 
\'o. : 1 
Kazamız tohumluk ihtiyaç, ve tevzi komis

yonu Kaymakam Doğan Gürbüztürk 'başkanlı
ğında. üyeler Ziraat Teknisyeni M. Fevzi Gü-
ııalp, T. C. Ziraat Bankası Mikl. V. Ali Güneş, 
Mal Müdürü Aziz Aslan ve Belediye Muhasibi 
Bahri Dönmez'in iştirakiyle toplandı. 

Vilayet. Yüksek .'makamının 4 . 7 . 1962 ta
rih ve H46-4 sayılı (telefon) ve tohumluk hak
kındaki 'emirleri okunarak gereği düşünüldü' : 

Kazamızda hu yıl (1961 - 1962 ziraat yılı) 
İlkbahar mesiminiiı yağışsız geçmesi ve bu mev
simde esen şiddetli rüzgarların vukua getirdi
ği erozyon yüzünden mıntıkamızda hububat mah
sûlleri gelişememiş ve bu sebeple rekolte çok 
düşük idrak edilmiştir. 

Talb'iî âfetler Lsdbehiyle mahsulâtı hasara uğ-
rıyan köylerin durumları tesbidedilmiş olup 
müstahsilin T. ("•. Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesi için gereken teklifte bulu
nu I m ustur. 

Mıntıkada, 'bilhassa kumsal toprak karek-
terine sahip köylerin mahsulâtı % 40 dan fazla 
hasara, uğradığından bu köylerdeki muhtaç; 
çiftçilerin tohumluğa, olan ihtiyaçlarım 5254 
sayılı Kanun gereğince karşılamak üzere tohum
luğa olan ihtiyaçlar tesbit edilmiş ve kuza ola
rak 500 ton tohumluk buğdaya ve 100 ton to
humluk arpaya ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşıl
makla tahsisi için keyfiyetin vilâyet makamına 
bildirilmesine, 

("»ecen yıl kazamız muhtaç çiftçilerinin to
humluk ihtiyacım karşılamak üzere Oeylan-
pmar D. 'Ü. Çiftliğinden 'tahsis edilen sert buğ
daylar kazamızda, iyi netice vermediğinden hu 
yıl tahsis edilecek tohumluğun muhitimiz şart
larına, uygun çiftliklerden, yapılmasına •komis
yonumuzca ve oy birliği ile karar verildi. 

Tohumluk İhtiyat; Üye 
Komisyonu Başkanı Zirai Teknisyeni 

Kaymakam M. hVvzi Gün alp 
Doğan Gürbüztürk 
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Üyo Üye 

T. O. Ziraat Banka Md. Mal Müdürü 
Ali Güneş Aziz Aslan 

Üye 
Belediye Muhasip 

Bahri Dönmez 

T. C. 
Gülşehir Kazası 

Ziraat Teknisyenliği 
Şube : T. Ziraat i 
Sayı : 401 - 4 

Gülşehir 

15. 10.1962 

Konu : Hayvan yemliği ve 
yemeklik Hk. 

Vilayet Yüksek Makamına 
Ne vşehi r 

T. Ziraat Müd. 
Kazamızda birkaç yıldan beri hüküm süren 

fena hava şartları dolayısiyle bütün mahsuller 
normal idrak edilememiş ve bu sebeplerle çiftçi 
muzdar duruma düşmüştür. 

Bu durum karşısında müstahsilin T. C. Zi
raat Bankasına olan borçları iki seneden beri 
üst üste ertelenmiş ve aynı yıllar için muhtaç 
çiftçiye 52.54 sayılı Kanun hükümlerince tohum
luk yardımında bulunulmuştur. Tevzi edilmek
te olan tohumluklar halihazır ihtiyacı tam ola
rak karşılıyamamaktadır. 

Diğer taraftan kazamızda küçük ve büyük
baş olarak 100 000 e yakın hayvan bulunmak
tadır. Bunların beslenmesi hususunda çiftçi önü
müzdeki aylarda çok müşkül vaziyete düşecek
tir. Zira yukarda zikredilen fena hava şartları 
dolayısiyle mahsul çok az olmuş ve çiftçi yem 
tedarikinde bulunamamıştır. 

Kazamızın bâzı köylerinde köylü yemeklik 
mevzuunda da sıkıntı ile karşı karşıya bulun
maktadır. Müstahsil bilhassa son birkaç yıl 
içinde vukubulan tabiî âfetlerin husule getir
diği hasarlar yüzünden zirai ve iktisadi yönden 
çok. sarsılmış durumdadır. 

Bu hal karşısında yemeklik ve hayvan yem
liği mevzuunda çiftçinin çekeceği müşkülâtı 
önlemek için şimdiden lüzumlu tedbirlerin alın
ması ieabetmektedir. 

Gereğine emir ve müsaadelerinizi saygı ile 
arz ederim. 

Doğan Gürbüztürk 
Kaymakam 

4 . 12 . 1962 O : 1 
T. C. 

Tarım Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1821 

16 .11.1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 31 . 10 . 1962 tarih ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü 1377/7 - 61/1818 sa
yılı yazı. 

Nevşehir ili altı ilçesinin kum fırtınasına 
mâruz kalmış bâzı köylerin tohumluk, yemek
lik ve hayvan yemi ihtiyaçlarına dair C. Sena
tosu Üyesi Ragıp Üner'in yazılı soru önergesi
ne verilen cevabi yazımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 

Cumhuriyet Senatörü Sayın Ragıp Üner'in 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru 
hakkında. 

Cevap : 
— Kuraklığın meydana getirdiği hasar üze

rine il ihtiyaç komisyonu karariyle Nevşehir 
iline 1 100 ton buğday 200 ton arpa tohumluğu 
tahsis edilmiştir. 

Tahsis edilen tohumlukların tamamı çiftçiye 
tevzi edilmiştir. 

— Ayrıca zarar gören çiftçilerin banka borç
ları tecil edilmiştir. 

— Yemeklik ve yemlik hububat ihtiyaçları 
Ticaret Bakanlığına intikal ettririlmiştir. 

— 18 . 10 . 1962 tarihinde 1323/4 sayılı yazı 
ile Nevşehir Ziraat Bankasına hayvan yemi 
kredisi verilmesi için T. C. Ziraat Bankası Ge
nel Müdürlüğünden talimat verilmiştir. 

Nevşehir Ziraat Bankası da 20 . 10 . 1962 
günlü ve 2219/62 sayılı yazı ile talimatı vilâyet 
dahilindeki Ziraat Bankalarına intikal ettiril
miştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu tiyesi Esat Çağa'-
nın, pirinç müstahsilinin durumuna dair yazılı 
soru önergesi ve Başbakan adına Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen'im cevabı (7/54) 

14 . 9 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Hükümet adına Başbakan 
veya tensip buyuracağı alâkalı Başbakan Yar
dımcısı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 
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Soru : Bu yjl peçeli yıllara, nisbeleıı fazla mik

ta rda pirinç ekilmiş ve halen müstahsil harmana 
girmiştir. Pirinç ziraat i tııasrai'lı olduğu için 
müstahsil şimdiye kadar elinde ve avucundakini 
sarf etmiş ve şimdi mahsulünü harmanlamak \e 
çuvallamak için yapmak mecburiyetinde bulun
duğu masrafları karşılıyaııııyaeak bir duruma 
düşmüştür . 

Bendenize anlatı lanlara j^ore müstahsil muiı-
tacolduğu parayı tedarik zımnında müracaat e! 
fiği kredi müesseselerinden ya h/ç, veya. yeler 
yardım görememekte ve bu sebepfo çeltiğini 
150 - 190 kuruşluk fatura karşıl ığında S0 - 100 
kuruşa, bir takım sermayedarlara, satmak mı;* 
bur iyet inde ka lmaktadı r . Mütsahsılın başkaları 
ta raf ından haksız istismarını ıııucibolaıı bu hal 
gelecek yıl lar için çeltik ekimini de i çbükeye 
sokmaktadı r . 

Acaba Hükümet Ziraat Bankası veya Top
rak Mahsulleri Ofisi veya sair kredi müessese
leri vasıtasiyle, mahsulünü karşılık göstermek 
şartiyle, pirinç müstahsilimi acilen yeter kredi 
sağlamak hususunda, ne düşünmektedir ve bu ba
kımdan her hangi bir tedbir almış mıdır.' 

Cumhurbaşkanınca seçilen (iye 
Bsat Cağa 

T. C. 
Tarım Bakanl ığı 
Özel Kalem İYİ d. 

Sayı : 11 «9 

29.1 1.19Ü2 

Konu : ( 'umlıuriyet Sena
tosu Üyesi Ksat Çağa'nın 
yazılı soru önergesi hak
kında. 

(Cumhuriyet Senat osu Başkan lığına 

Çeltik müstahsil mı ıı durumuna, dai r Cumhu
r iyet Senatosu Üyesi Itlsat Çağa taraf ından 
Başbakanl ığa yönelt i l ip Başbakanl ığın 20.9.1902 
gün ve 77-1035/3020 sayılı yazısiyle Bakanlı
ğımıza gönderilen yazılı soru önergesi Ticaret 
Bakanl ığı ve Zi raa t Bankası Cenel Müdürlü 
ğüyle müş te reken t e tk ik edildi. 

Sözü geçen Bakanl ık tan alımın I3.10.İ902 
t a r ih ve 18689 sayılı ve Zi raa t Bankası Ceııe! 
'Müdürlüğünden alınan 28 . 10 . 1902 tarih ve 
187424/220 sayılı yazı lara istinaden çeltik müs
tahsi l inin kredi durumu aşağıda özet olarak arz 
edilmişti T-. 

1. Kredi ihtiyacımız ve imkânlar ımız: 
Yapılan tahminî hesaplara göre memleketi

mizin. zirai kredi ihtiyacı 5 milyar liradır. 
Buna mukabil T. C. Ziraat Bankasının sene

de tevzi edebildiği mik tar bunun yarısı civa
r ındadır . 

Memleketimizin yegâne zirai kredi kaynağı 
T. C. Zirai, Ban kaşıdı r. 

Bu i t ibarla, bugünkü imkânla,]- dâhil inde 
çift çinin zirai kredi ihtiyacının t a tminkâ r bir 
şekilde karşı lanmasına imkân görülememekte
dir. 

2. Bununla, beraber çeltik müstahsilimi de
kar basma 50 l iraya kadar çevirme kredisi ve
ri lmekte ve bu paranın tahsil i hasat ve harman 
zamanına rasgetiri lmek suret iyle çiftçinin sı-
kıbıianıasına yardımcı oluumıya çalışılmakta
dır. 

3. Mahsulün idrakini müfa.akıp, müsait pi
yasa imkânlar ının zuhurunu beklemek ve değer 
fiyatla satışını sağ lamak maksadiylc ayr ıca 
mahsul relini mukabil inde sürüm ve satış kre
disi açı lmakta ve vâdesi gelen borçlar bu kredi
den nıahsuhedilerek , borç ödemek maksadiy
lc müstahsilin mahsulünü ucuz fiyatla satması
na. mahal b ı rak ı lmamaktadı r . 

4. Kanunlarımıza göre T. C. Zi raa t Banka
sı dışımla İcar hangi bir özel kredi sağlanması 
için hususi hukuk hükümler ine tabi olan diğer 
bir müesseseye talimat verilmesi mümkün de
ğildir. 

5. Toprak Mahsulleri Ofisince, müstahsili 
ta tmin edici bir fiyatla, çeltik mubayaası takdi
rinde. bunların muhafazası , fabrikalara, götürül
mesi ve fabrikalardan muhafaza yerlerine nakli 
pirincin maliyetini yüksel tecek ve Toprak Mah
sulleri Ofisini önemli bir zarara sokacakt ı r . 

Diğer taraf tan yalnız pir inç mubayaası dü
şünülebil ir ise de bu yıl Toprak Mahsulleri 
Ofisince geçen yıllara nazaran geniş ölçüde 
hübubal, mubayaası yapıldığı cihetle mali kay
naklar ımız tamamen tükenmiş durumdadı r . 

Bu durum karşısında, yeni bir malî kaynak 
bulunamadığı t akdi rde pir inç mubayaası da 
mümkün olamıyaca.ktır. Belir t i len malî kayna
ğın sağlanması imkânları üzerinde Hükümetçe 
önemle duru lmaktad ı r . 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Mehmet İzmen 
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Tanm Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 

867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 1 nci maddesinin oylama sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler 113 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : o 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar 70 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA 
SEÇtLEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ala Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
d ı 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

Mehmet Enıin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğhı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Eııiıs Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeanli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusreıt Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç/ligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattm Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
ZeM Kuınrulu 

RİZE 
Necip Damşoglu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettıiın Bulak 

O. Senatosu B : 13 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Sırphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osm an Hac ı b alo ğ 111 

4 . 12 . 1962 O 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
UŞAK 

I\ â ı nî 1 (îoşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmae 
Neşet Çetin/taş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzmı Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmıy anlar] 

TABU ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(tÜ.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkayr 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakul er 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Maoit Zeren 

ANKARA 
Osönan Alişiroğ-lu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy (T.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhaıugil 

BİNGÖL 
^ahri Topçuoğiu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(B§k. V. ) 

EDİRNE 
Ta hsi u Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim. Giray 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgü' 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil öevîıerioğlu 
Rifat öztıirkçime 
Nurullah Esat Sümer 

Sabahattin Tanman (İ) 
Bere, Turan 

KARS 
Sırrı Atalay (Bsk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Diııekli 

MALATYA 
Mehmet Züki Tulün ay 
Nüvit Yetkin (İ.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpdskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (Baş. 
V.) 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çokemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üre?) 

TOKAT 
Zihni Beti] 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Deımirdağ 
Reşat Zaloğiu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kar alnı rt 

ZONGULDAK 
Tevfik li-ı-ei 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Esat Çağa (I) 
Hasıaıı Kangal 
Sahir Kurutluoğlıı 
Necati özdeniz 
Bur hane tfciırı Üiuç 
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[Açık üyelikler) 
İsta/nbıü 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 

*•> 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

()XÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

4 . 12 . 1962 Salı 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere se
çim. 
B - ÎKlNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

1. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/161, C. Se
natosu 1/77) (S. Sayısı : 9) [Dağıtma tarihi : 
24 .11.1962] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

çaş'm, tedavi için yurt dışına gönderilen has
taların mâruz kaldıkları müşkülât ve bu hu
susta alman tedbirlere dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/101) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip 
Ataklı'nm, müebbet hapse mahkûm bulunan dü
şük Bolu Milletvekili Reşat Akşemsettinoğlu'-
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/106) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 
Yardımcı'nm, Doğu ve diğer illerde jandarma 
ve zabıta kuvvetlerinin zaman zaman vâki şi
kâyetlere karşı aldıkları tedbirlere dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/99) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, büyük şehirlerin en kalabalık semtlerin
de yüksek sesle bağırarak gazete satılmasının 
önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/102) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 1 Ağustos 1962 tarihinden 
beri İstanbul - Ankara yolunda kaç trafik ka
zası olduğuna dair Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/105) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilk ve orta dereceli okul
lara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/104) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri'nin Talaş nahiye
sinde Kayadibinde tehlikeye mâruz kalan 54 
evin kalkması için ne zaman ve hangi raporlara 
müsteniden karar verildiğine dair, İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/107) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Almanya'ya giden Türk işçilerine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/108) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İmar plânında sanayi böl
gesi olarak kabul edilen mmtakalara su ve elek
trik verilemediğine dair İçişleri, Sanayi ve İmar 
ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/109) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, 25 . 7 .1957 tarihinde Anka
ra'da vukubulan bir otomobil kazası dolayısiyle 
yapılan muameleye dair, Dışişleri ve Millî Sa
vunma Bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'm, son üç yıla ait okul inşaat ve 
tahsisatlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/111) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik İnci'nin, su ürünlerinin istihsali ve 
ihracatımızın geliştirilmesine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'm, bir kararname ile yerleri değiş
tirilen 43 valiye dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/113) 

(Arkasında) 



14. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Gebeloğlu'nun, Bitlis Tütün Fabrikası
nın modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne 
düşünüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/114) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kazanan talebelere dair, Millî Eği
tini Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

16. -— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'in, Türkiye'deki göçmenlere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/116) 

17. —- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, merkezi İzmir'de kurulacak 
olan «Ege Tütüncüler Bankası» na dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/117) 

18. -• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Burha-
nettiu Uluç'un, Marşal Plânı gereğince kurul
muş bulunan Paris'teki Avrupa İktisadi îş 
Birliği Teşkilâtı nezdindeki Heyete dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

1!\ - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, emekli subaylar arasındaki 
farklı emekli ödemelerine dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

20. - - Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tsvfik Okyayuz'un, İşçi Sigortalan tara
fından Ankara'da Hazine, belediye ve özel ida
reden satınalman Akköprü'deki arsalar üzerin
de inşa edilen Varlık Mahallesine dair Çalışma 
Bakanından söslü sorusu (6/120) 

f:\ - - öurahariyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine 'nin 10 Kasım 1938 saat 9 u 5 
geçe iîe 10 Kasım 1982 saat 9 u beş geçe ara-
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smdaki saat farkına dair, Tarım, İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/121) 

22. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Tu
rizm Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir tu
ristik haritada Hatay'ın kendi millî hudut
ları içinde gösterilmesine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/122) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı 65 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 18.10.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — Askerî Yargıtaym kuruluşu hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa -
vunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/142, C. Senatosu 1/115) 
(S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1962J 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı ": 

Askerî Yargıtaym kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/142, 

C. Senatosu 1/115) 
(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 319) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 10 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1334 - 5644 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24 . 10 . 1982 tarihli 135 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Askerî Yargıtaym kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur, 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 24 . 2.1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 24 ,10 .1962 tarihli 135 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

9 . 11 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 24 .10.1962 tarihli 135 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen 
Askerî Yargıtay kuruluş kanunu tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne ve havalesi gereğince Ana-

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No, : 1/113 * 
Karar No. : 11 
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yasa ve Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına oybirli
ğiyle karar verildi. 

Başkan 
C. Bask. Seç. Üye 

K. Orbay 

0. Bask. Sec. Üye 
İV. Özdeniz 

Başkan V. 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Çanakkale 
Â. Aksoy 

Sözcü 
Manisa 

E. Acar 

.Erzurum 
E. Sanalan 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
na ı/asa ve Adalet Komisyonu 

FJSfLs No. 1/105 
Karar No. 22 

23 . 11 . 19(12 

(,'UMH [ İRİ Y ET S EN ATOSl J YÜKS EK BAŞ KAN IA (UNA 

«Askerî Yargıtaym kuruluşu hakkında Kanun» tasarısının Millet Meclisi Genel Kur ulun an 
24 .10.1962 tarihli 135 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen metni, 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından 22 .11.1962 ve 23 .11.1982 ta
rihlerinde yapılan toplantılarında Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde, incelenmiştir. 

22.11.1962 tarihli komisyon toplantısına, Komisyon Başkanı Şeref Kayalar, Komisyon 
Sözcüsü Zihni Betil, Komisyon üyelerinden Fethi Başak, Âmil Artus, Hazım Dağlı, İzzet Birancl, 
Kâmil Coşkunoğlu ve Zeki Kumrulu katılmış ve hazır bulunmıyan Komisyon Kâtibi Halil Ağar 
yerine kâtipliğe Fethi Başak seçilmiştir. 

23.11.1962 tarihli komisyon toplantısında da, Komisyon Başkanı Şeref Kayalar, Komis
yon Sözcüsü Zihni Betil, komisyonun bu iş için kâtip seçtiği Fethi Başak, Komisyon üyelerin
den Âmil Artus, izzet Birancl ve Zeki Kumrulu katılmışlardır. 

Yapılan görüşmeler sonunda., tasarı gerekçesi v© Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul ed; 
\m. metin komiayonamujsca da- uygun görülmüştür-

Öıımhuriyet Senatosu (tane! Kurulunun tasviplerine ar* edilmek üzere, işbu rapoı Yüksek 
Başkanlığa sunulur 

Başkan 
Bursa 

?; Km/ûMr 

bözeıi 
Tokat 
3. Betü 
'Üye 
izmir 

(Bu kanunda) 
Kâtip 

İstanbul 
F. Başak 

N-<y^ 

Ordu 

Üye 
C. Bşk. Kon. 

X A.rtiivo 

O. Senatosu ( a Sayısı : 13) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Askerî Yargılayın kuruluşu 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Askerî Yar-
gıtay, bir Askerî Yargıtay 
Başkanı bir II nci Başkan, 
bir Başsavcı, bir Başsavcı Baş
yardımcısı ve yeteri kadar 
Başsavcı yardımcısiyle dört 
daireden ibarettir. 

Her dairede bir Başkan, ye
di üye bulunur. 

Askerî Yargıtay teşkilâtı 
Millî Savunma Bakanlığı ku
ruluş ve kadrolarında göste
rilir. 

Başkanların seçimi 

MADDE 2. — Askerî Yar
gıtay Başkanları ve Daire Baş
kanları Genel Kurulunca ken
di üyeleri arasında gizli oyla 
ve dört yıl için üye tamsayı
sının üçte iki çoğunluğu ile 
ilk iki seçimde bu çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde salt 
çoğunlukla seçilirler. 

Üyeler ile Başsavcının seçimi 

MADDE 3. — Askerî Yar
gıtay üyeleri ile Başsavcısı, 
Hâkimlik niteliğine sahip 40 
yaşını bitirmiş ve en az 10 yıl 
Askerî Hâkimlik veya Askerî 
Savcılık yapmış kimseler ara
sından, Askerî Yargıtay Ge
nel Kurulunun üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile boş ye
rin üç misli olarak gösterdiği 
adaylar arasında Cumhurbaş
kanınca seçilir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN KABUL 

METİN 
ETTİĞİ 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Askerî Yargıtay kuruluşu j 
hakkındaki kanun tasarısı ! 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET1 

KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Askerî Yargıtayın Kuruluşu 
hakkındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 13) 



Millet Meclisi Metni 
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Millî Sa. Ko. Anayasa ve Adalet Ko. 

Askerî Yargıtay dairelerinin 
görevi 

MADDE 4. — Askerî Yar
gıtay daireleri, Askerî mah
kemelerce verilen karar ve 
hükümlerin inceleme mer
ciidir, ayrıca kanunla göste
rilen askerî işlere ait belli dâ
valara ilk derece mahkemesi 
olarak bakar. 

Başkanın görev ve yetkisi 

MADDE 5. — Askerî Yar-
gıtayda bütün idari işlerin yü
rütülmesi, üyelerin dairelere 
ayrılması, gereği halinde bir 
daireden diğer daireye geçici 
olarak verilmesi, adlî işlerin 
dairelere dağıtılması ve İçti
hatları Birleştirme Kuruluna 
ve Genel Kurula Başkanlık gö
revi Başkana aittir. 

77 nci Başkanın görev ve 
yetkileri 

MADDE 6. — İçtihatları Bir
leştirme Kurulu ile Genel Ku
rula başkanlık hususu dışında 
kalan işlerden başkanın vere
ceği işleri yürütmek, Daireler 
Kuruluna başkanlık etmek ve 
Başkanın bulunmadığı haller
de ona vekâlet etmek II nci 
Başkana aittir. I I nci Başkanın 
da bulunamadığı hallerde bü
tün işler en kıdemli Daire Baş
kanı tarafından yürütülür. 

İç çalışma esasları 

MADDE 7. — Askerî Yar
gıtay iç çalışma esasları Genel 
Kurulca düzenlenir. 

Genel Kurul 

MADDE 8. — Askerî Yar
gıtay Genel Kurulu, Askerî 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
5 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
7 nci madde :i aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. - Millet Mecli
since kabul edilen metnin 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen 8 nci madde 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
6 nci madde: i aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

U. Senatosu ( S. Sayısı : 13 ) 
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Millet Meclisi Metni 

Yargıtay Başkanları ile üyele
rinin tamamından kurulur. Ge
nel Kurul üye tamsayısının 
beşte dördü ile toplanır. Ve 
kararlarını toplantıya katılan
ların üçte iki çoğunluğu ile ve
rir. 

Dairelerin toplanması 

MADDE 9. — Askerî Yar
gıtay Dairelerinden her biri 
bir başkan ve dört üye ile top
lanarak karar ve hüküm verir
ler, Daire başkanlarının bulu
namadığı hallerde o dairede bu
lunan en kıdemli üye Daire 
Başkanlığı görevini yapar. 

Daireler Kurulu 

MADDE 10. — Askerî Yar
gıtay Daireler Kurulu, I I nci 
Başkanın Başkanlığında 16 
üyeden kurulur. Bu Kurul, 
Daire Başkanları ile Başkanın 
seçeceği üyelerin katılmasiyle 
toplanır, karar verir. Ancak 
görüşülecek mesele hakkında 
evvelce dairelerdeki konuşma 
ve karara katılmış Daire Baş
kanı ve üyeler bu Kurula ka
tılamazlar. Konuşmalara katı-
lamıyan Daire Başkanını Dai
reler Kurulunda o Dairedeki 
en kıdemli üye temsil eder. 

Daireler Kurulunun görevleri 

MADDE 11. — Askerî Yar
gıtay Daireler Kurulu, Askerî 
Mahkemelerden verilen diren
me kararları ile Askerî Yargı
tay dairelerinden çıkan karar
lara karşı Başsavcılık tarafın
dan yapılan itirazları inceler. 
Ve ilk derece mahkemesi ola
rak Askerî Yargıtay Dairele
rince verilen kararları Temyi-
zen tetkik eder. 

Millî Sa. Ko. 

8 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
9 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
10 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
11 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Ko. 

aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen 9 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Mecli
since kabul edilen 10 ncu mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
since kabul edilen 11 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu S. Sayısı : 13 } 



Millet Meclisi Metni Millî Su. Ku. Anayasa ve Adalet Ko. 

İçtihatları Birleştirme 
Kurulunun toplanması 

MADDE 12. — Askerî Yar
gıtay İçtihatları Birleştirme 
Kurulu, Başkanın Başkanlığın
da II nci Başkan, Daire Baş
kanları ve her daireden Başka
nının uygun göreceği en az be
şer üyenin katılmasiyle topla
nır ve karar verir. Bu toplan
ma ve kararlarda Başsavcı ve
ya Başsavcı yardımcısı hazır 
bulunur ve oya katılır. 

İçtihatları Birleştirme 
Kurulunun kar/arları 

MADDE 13. — Askerî Yar
gıtay içtihatları Birleştirme 
Kurulu : 

A) Askerî Yargıtay daire
lerinden biri belirmiş bir içti
hadından dönmek isterse veya 
benzer olaylarda kendisinin 
veya diğer bir dairenin yahut 
Daireler Kurulunun veya Yar
gıtay Genel Kurul ve Büyük 
Genel Kurulunun evvelki bir 
karar veya içtihadına aykırı 
karar vermişse; 

B) Askerî Yargıtay Daire
ler Kurulu benzer olaylarda 
kendisinin veya Yargıtay Ge
nel Kurul veya Büyük Genel 
Kurulunun evvelki bir karar 
veya içtihadına aykırı karar 
vermişse : 

îş Askerî Yargıtay İçtihatla
rı Birleştirme Kurulunda ince
lenir. 

Bu hallerde ilgili daire baş
kanı veya aykırı kararlar ve
ren dairelerin baskanîarmdrn» 
biri vahut II nci başkan içti-
haddan dönüsün veya aykırı
lığın nedenini açıklıyan raporu 
aykırı, kararların benzerleri ile 
beraber Askerî Yargıtay Baş-

M.4DBE 12. — Mült 
srn.ee k^bıü edile?; 
1_! nci •ır'.&l/'evi njno? 
edilmiştir. 

TATMİN 

ıbul 
u.e a.y.r.û ı 

, - Millet Uicli-
lileü. l'J i-.'üi -\tr,vd-
û f-ıdi.1 .niştir. 

MADDE 13. - - Mütot M-. 
since kabul ed?k-7i raüc 
13 ncü maddesi p,ynen ka 
edilmiştir. 

'ü'li-
,mn 
ibr.1 

MAKİDE 13. -
SİU.C3 kabul edil 
de aynen kabul 

- - Millet Sleclı-
•:;n 13 ncü •mıd-
edilrnİ3tir. 

C. Senatoyu 

http://srn.ee
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Millet Meclîsi Miii'î Sa. Ko. Anavasa ve Adalet Ko. 

kanma verir. Bu rapor v^ ka
rar benzerlerinin Kunda katı
lacak üyelere dağıtılmasından 
en az on gün sonra iş İçtihat
ları Birleştirme Kurulunda in
celenir. 

İçtihatları Birleştirme Kuru
lunca verilmiş bir k-ırarın de
ğiştirilmesini veya kaldırılma
sını gerektirecek bir durum 
ortaya çıktığı Askerî Yargıtay 
Başkanlığına gerekçesiye bil
dirilirce Başkanlık bu isteği 
kapsıyan dilekçe veya yazıyı 
İçtihatları Birleştirme Kurulu
na verir, İçtihatları Birleştir
me Kurulunda bu şekildeki 
başvurmaların görüşülebilmesi 
için üye tamsayısının sn İt ço
ğunluğu ile karar verilmek ge
reklidir. 

Askeri Yarqıtay kararlanrun 
ctlri.v 

MADDE 14, - - Ake r î Yar 
git-av "D^ol^r Kı"",,!"î''! 'fc1 harp
le îra: ıh alları TVrvk^n'rmr KTTU-
îu kararları askerî mahkemeler 
ile Askeri Yargıtay Da;r'd>;.rhr-
bağlar ! 

IVIADDS 14. — Millet Mecli
since kabııl edilen metnin 
14 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Mecli
since kabul edilen 14 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Kadarların vr.riH.v-nde oy 
yet evlim 

MADDE- 1.5. --• A'*:--\î Yar
gıtay Daire ler i -J/\ Yo.iroîer 
Kurulunda ve î^11h::nH''i -̂*--
leştirme Kurulanda, karanlar a / 
^k lu i^ ı İle verili?. 

MADD3 lö. — Millet Mecli- MADDE 15. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin since kabul edilen 15 nci mad>-
15 nci madJüfc'i ayiMi kab\î3 d? aynen kabul. e^ilnıigfe 
•J<1Û 

O ylarm tav la m s ı 

MADDİM 10. - - Askerî Yar. ; 
aatay Dairel-mindc, Da?rebr;r i 
Kuralımda oylar evvoîâ rap:H'~ ; 
tör üye ve bandajı sov>ra *-m k?.- ' edilmiştir. 
demsîz üyeden baslambaak üm- \ 
re kıdem sırasına göre toplanır. ; 

MADDİ I.G. — Millet Medi- , MADBü 16. -— Millet Mecli-
•u.aee kabul edilen metnin. ! since kabul edilen 16 nıa mad-
1C tun maddesi aynen kabuî j de-aynan kabul edilmiştir t 
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İçtihatları Birleştirme Kuru- I 
lunda ise en kıdemsiz üyeden 
başlanılmak suretiyle kıdem sı
rasına göre oy verilir. Başkan 
her iki durumda da en son oy 
verir. 

Genel Sekreterlik ve Sekreterlik 

MADDE 17. — Askerî Yar
gıtay Başkanlığına bağlı olmak 
ve ona ait bütün idari işleri gör
mek üzere, hizmet çeşitlerine 
göre kısımları da kapsıyan bir 
Genel Sekreterlik ile her daire
de ve Daireler Kurulunda ve 
ayrıca Başsavcılık emrinde gö
rev ve işleyiş şekilleri ve kad
roları eylemli kadro cetveline 
ithal edilmek üsere Askerî Yar
gıtay Genel Kurulu tarafından 
düzenlenecek bir sekreterlik 
teşkilâtı kurulur. 

Adlî tatü 

MADDE 18. — Barışta umu
mi adlî tatil Askerî Yargıtay-
da da aynen uygulanır, | 

yürürlükten kaM/^rikm, 
maddeler 

MADDE 19. — Askerî Yar
gılama Usul Kanununun 39, 41, 
42, 45, 46, 47, 48, 57, 248 nci 
maddeleri ve 78 sayılı Kanunla 
değiştirilen 40 ve 43 ucü mad~ 
deleri yürürlükte kaldsıılmış-
1ar. 

Yeni dairelerin kurulması ı 

GEÇÎCÎ MADDE 1. - Bu I 
kanunun yürürlüğe girmesiyle 
birinci maddede yazılı dört dai
reden iki dairenin kurulması 
şarttır. Diğer iki daire bu ka- | 
nunun yürürlüğe girdiği tarih- j 
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MADDE 17. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
17 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
18 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir 

MADDE 19. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
19 ncu maddesi aynen kabul 
edilmişfcia\ 

GKÇIöt MADDE 1. — Mil 
let Meclisince kabul edilen 
meiaûn geçici 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 17. — Millet Mecli
since kabul edilen 17 nci mad
de aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 18. — Millst Mecli
since Iıabul edilen 18 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Mecli
since kabul edilen 19 nen mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet 
Meclisince kabul edilen 1 nci 
geçici madde aynen kabul edil
miştir. 



Millet. Meclisi metni 

ten itibaren İM yıl içinde ku
rulur. Ancak dört dairenin ku
rulması tamamlanıncaya kadar 
10 ncu maddedeki daireler ku
rulu II nci Başkanın Başkanlı
ğında 9 üyeden teşekkül eder, 

Üyelik hukukunun saklı olması 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte, evvelce üye seçilen ve 
halen Silâhlı Kuvvetlerde gö
revli olan adlî üyeler ile Aske
rî Yargıtayda mevcut adlî üye
ler ve II nci Başkan ve Başsav
cının üyelik hukuku saklıdır. 

Geçimlerde üye tamsayısı 

GEÇİCİ MADDE 3. — Aske
rî Yargıtayda; bu kanunla ku
rulan veya kurulacak olan dai
reler için, noksan olan Başkan
larla üyeler ve Başsavcının se
çiminde; seçim tarihinde var 
olan II nci Başkan, Adlî üye
ler ve Başsavcı ile geçici ikinci 
maddede üyelik hakları saklı 
tutulan diğer adlî üyeler, As
kerî Yargıtay üye tamsayısı ka
bul olunur. Ancak Başkanlar 
ve Başsavcının seçimi, İki Dai
re üyelerinin seçimi tamamlan
dıktan sonra onların da katıl-
masiyle yapılır. 

Kanunun yürürlüğe girmesi. 

MADDE 20. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 21. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 2. 
let Meclisince kabul 
metnin geçici 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

- Mü- j GEÇİCİ MADDE 2. — Millet 
edilen j Meclisince kabul edilen 2 nci 

geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisince kabul edilen 
metnin geçici 3 ncü maddesi 
aynen kabul e<Hlmiştir. 

MADDE 20. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
20 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 
21 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

• • ^ t t — I « 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet 
Meclisince kabul edilen 3 ncü 
geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Millet Mecli
since kabul edilen 20 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Mecli
since kabul edilen 21 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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