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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının önceki birleşimde 
yapılan açık oylama sonucu ve Cumhuriyet 
Senatosunca kanunlaşmasının kabul edildiği bil
dirildi. 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 192, 
Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 

2.15, 
Istaırbul Üyesi özel Şahingiray'm 221, 
Aydın Üyesi Fikret Turhangil'in 222, 
Elâzığ Üyesi Rasim Giray'm 225, 228, 
Aydın Üyesi iskender Cenap Ege'nin 240, 
Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un 241, 
Afyon Üyesi Mustafa Yılmaz Inceoğlu'nun 

242, 
Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in 243, 
Aydın Üyesi Osman Saim Sarı gollü'nün 244 

ve 
Zonguldak Üyesi Tevfik Inci'uin 245 sayılı 

sözlü soruları, ilgili Bakanlar; 
Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm 223 ve 234 

sayılı sözlü soruları, soru sahibi izinli; 
Kayseri Üyösi Hüsnü Dikeçligil'in 224 sayılı 

sözlü sorusu, soru sahibinin Bütçe Komisyonun
da görevli bulunması se'böbiyle bu birleşimde 
hazır bulunmadıklarından gelecek birleşime bı
rakıldı. 

Taibiî Üye Kadri Kaplan'm 237 sayılı sözlü 
sorusunun görüşülmesi, Millî Savunma Bakanı 
İlhami Sancar'm isteği üzerine, konu ile ilgili 
mahkeme kararlarının alâkalılara terhimine ka
dar geri bırakıldı. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi 
Oııat'm, izmir'in Selçuk ilçesinde kurutulan bir 
bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü soru
su, soru sahibi iki birleşimde hazır bulunmadı
ğından yazılı soruya çevrildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı'nın ve 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'm 1 numaralı Sıkıyönetim Mahkeme
since alman nihai karara dair sözlü sorularına, 
Adalet Bakanı Sedat Çumralı cevap verdi. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarılarının 
görüşülmesi ,komisyon hazır bulunmadığından, 
.gelecek birleşime bırakıldı. 

Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama 
ulsulü ve disiplin, suç ve cezaları hakkındaki ka
nun tasarısının maddeleri üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

10 Ocak 1964 Cuma günü saat 15.00 te topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İhsan Hamit Tigrel 

Kâtip 
Yozgat 

Neşet Çetintaş 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

SORU 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 

Gerger'in, Millî Eğitim Bakanlığı merkezinde 

kaç öğretmen ve memur çalıştırılmakta olduğu
na dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/246) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTtPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

• — 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır oturumu açıyoruz. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanın, Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasa-

noğlu, Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna, Si

vas Üyesi Rifat öçten, İzmir Üyesi Enis Kansu, 

Kastamonu Üyesi Mehmet Çamlıca ve Gümüşa-

ne Üyesi Halit Zarbun'un, Yeni Türkiye Parti

sinden istifalarına dair yazıları bulunduğu hak

kındaki beyanatı. 

1. — Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargıla
ma usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/548; C. Senatosu 
1/324) (S. Sayısı: 368) (1)' 

BAŞKAN — Disiplin Mahkemeleri Kurulu
şu Kanununun müzakeresine deyam ediyoruz. 

Soruşturma 
Disiplin suçlarının ihbar ve soruşturması 

MADDE 14. — Maiyetinden birinin bir disip
lin suçu işlediğini öğrenen her âmir yetkisi dahi
lindeki oda veya göz hapsi cezalariyle cezalandı
rılmasını uygun görmediği takdirde suçluluk se
beplerini ve suç delillerini kapsıyan bir vaka ra
poru düzenleyip bunu silsile yolu ile nezdinde 
disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî 
kurum âmirine en geç üç gün içinde gönderir. 

Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komu
tan veya askerî kurum âmiri her hangi bir suret
le bir disiplin suçunun işlendiğini öğrendiğinde 
doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yet-

(1) 368 Sıra Sayılı Basmayazı 8.1. 1964 
günlü 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar bir müracaat var
dır, arz ediyorum. 

Y. T. Partisi mensubu altı arkadaşım, S i m 
Uzunhasanoğlu, Kastamonu Nusret Tuna, Sivas 
Rifat öçten, İzmir Enis Kansu, Kastamonu Meh
met Çamlıca, Gümüşane Halit Zarbun, partile
rinden istifa ettiklerini ve gereken işlemin yapıl
masını rica eden kısaca müracatları olmuştur. 

Ittılaınıza arz edilir. (Hayırlı olsun, sesleri.) 

kili olur ve buna dayanarak oda veya göz hapsi 
eezasiyle cezalandırılmasını uygun görmez ise dâ
va açılmasının gerekip gerekmediğine karar ver
mek üzere derhal disiplin hazırlık soruşturmasını 
yapılmasını emreder. 

Aksi halde birinci fıkraya göre işlem yapılmak 
üzere keyfiyeti disiplin cezası vermeye yetkili en 
yakın disiplin âmirine bildirir ve varsa evrakı 
gönderir. 

Disiplin hazırlık soruşturması disiplin subayı 
tarafından en kısa zamanda yapılır, ihbarı yapan 
âmir tarafından yapılan soruşturma yeter görü
lürse bu, disiplin hazırlık soruşturması yerine ge
çer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin soruşturması sonunda yapılacak işlem 

MADDE 15. — Disiplin hazırlık soruşturması 
sonunda nezdinde disiplin mahkemesi kurulan ko
mutan veya askerî kurum âmiri tarafından aşa
ğıdaki işlemler yapılır: 

A) Eylem adliye mahkemelerinin veya aske
rî mahkemelerin görevine giren bir suç ise, evrak 
görevli mercie gönderilir. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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B) Eylem bu kanunda yazılı bir disiplin su-' 

çu olmayıp, disiplin tecavüzü ise özel kanun hü
kümleri uygu lanı r. 

C) Dâva açılmasını gerektirir yeter sebepler 
bulunmazsa kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilir. Bu karar evvelce sorguya çekilmiş sanı
ğa da tebliğ edilir. 

D) Dâva açılmasını gerektirir yeter sebepler 
varsa bir iddianame ile disiplin mahkemesinde 
dâva açılır. 

B A Ş K A N — Madde hakkında süz ist iyen?.. 
Buyurun . 

S A D I K ARTIIKMAO (Yozgat) — Bundan 
evvelki kanunlarda har Herin sırası ile yazılması 
ileri sürülmüş ve Yüksek Heyetinizce de kabul 
edilmişti. 

Burada (O) harfinden sonra (O) harfinin fık
ra olarak gelmesi lâzımdır. 

Komisyonun iltihak edeceğini tahmin ederim. 
G E Ç İ C İ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-

TTTS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyoruz. 
B A Ş K A N — Komisyon da katılıyor. Başka, 

söz istiyen?.. Yok. Rcyleriuize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

İddianameye nelerin yazılacağı 
M A D D E Ki. — İddianameye sanığın kimliği, 

disiplin sucu teşkil eden eylemin neden ibaret bu
lunduğu ve delilleri, uygulanması istenilen kanun 
maddesi, varsa Hazine zararı ve duruşmanın yer 
ve zamanı yazılır. 

İddianame asker kişi olan sanığa en yakın 
âmiri aracılığı ile tebliğ olunur. Bu hususta dü
zenlenecek belgede tebliğ eden ile sanığın imzala
rı ve tebliğ tarihi gösterilir. Diğer kişiler hak
kında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Tebliğ tar ihi üzerinden iki gün geçmedikçe 
duruşma yapılamaz. Sanığın uygun görmesi ile 
bu süreden vazgeçilebilir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyen.'.. 
Buyurun Sayın Tuna. 

A H M E T N C S R E T TUNA (Kastamonu) —• 
16 ncı maddede iddianameye nelerin kaydedilece
ği bildirilmektedir. Yüksek malûmunuz olduğu 
veçhile iddianameye gör*1 dâva açılır. Dâva açıl
dıktan sonra mahkeme duruşmayı icra ve inta-
eeder, netice itibariyle kararını bildirir. Şimdi, 
duruşmanın gününü tâyin, savcı mevkiinde olan 
disiplin subayına değil mahkemeyi teşkil eden. 
başkana aidolmak lâzım gelir. Çünkü diğer mad

delerde de göreceğiniz veçhile eğer duruşma bir 
günde bitmezse başka bir güne talik edilir, de
mek suretiyle mahkemenin kendi işlerini lesbi t 
edeceği anlaşılmaktadır. Mahkemenin işinin ol
duğu biı* günde müddeiumumi bir dâva için, pek 
çok şahitli bir dâvayı tesbit cdor gönderirse, bir 
kargaşalık olur. Binaenaleyh, duruşma, gününü 
tâyin savcının vazifesi değil, savcı mevkiindeki. 
disiplin subayının vaziiesi değil, mahkemenin va
zifesi, olmak lâzım gelir. Bunu teminen diğer 
kayıtlarda isabet vardır. Birinci fıkrada duruş
ma zamanı, yer ve zamanı yazılıdır. Yalnız «za
manı» kelimesinin çıkarılmasını teklif ediyorum 
ve bu hususta bir takr i r veriyorum, iltifatınızı 
rica ederim. 

B A Ş K A N - Takriri okutuyorum: 

Başkanlığa 
16 ncı madenin 1 nci fıkrasının sonundaki 

«ve zamanı» kelimesinin çıkarılmasını ve «yer» 
kelimesinin «yeri» olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

B A Ş K A N - - Komisyonun mütalâası nedir 
efendim? 

OUOİOİ KOMİSYON SÖZCÜNÜ ÂMİL AK
TI TS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, bu 
değiştirge önergesine kat ılınıyoruz. Sebebine ge
lince, disiplin mahkemeleri diğer mahkemeler gi
bi devamlı olarak bir yerde toplanıp vazife gören 
ve mütemadiyen kendi defterlerindeki işleri n i 
yet eden mahkemeler değildir; bunlar hâdise ol
dukça toplanıyorlar, bunların toplanmasını tabi
at i yi e leıısibeden de oradaki disiplin âmiridir . Bi
naenaleyh duruşmanın yapılacağı yeri ve zamanı
nı tâyin etmek de, hem sürati sağlamak bakımın
dan ve l)iı mahkeme heyetini aslında subaylardan 
terekkiibeden mahkeme heyetini davet mevkiinde 
bulunan âmire terettübediyor. Bu itibarla mad
dedeki zamanı kelimesi lüzumludur, yerindedir, 
muhafazasın! rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
B A Ş K A N —- Komisyon mütalâasını bildirdi. 

Hatibin teklifine iştirak etmemektedir. Hükü
met ne mütalâadadır? 

H Ü K Ü M E T ADİNA MİLLÎ SAVUNMA 
B A K A N İ İLHAM î ŞANO AR (İstanbul Millet 
vekil D Muhafazası lüzumuna: kaniiz. 
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BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efen
dim. Yeniden tâdil teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 

Disiplin Mahkemesinin toplanması 
MADDE 17. —• İddianamenin sanığa tebli

ğinden sonra Disiplin Mahkemesi, nezdiııde ku
rulduğu komımtamn veya askerî âmirlerin em
riyle Itoplanır. 

ISADIK AR'TUiKMAO (Yozigat) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun'. 
SADİK ARİTUKMAÇ (Yozgat) — Efen

dim, 'bu ntadde kısa olmasına rağmen muğlâk
tır. Türkçe kaidesine göre de kaleme alınma
mıştır tahmin ederim. Bildiğime güre Türkçe 
kaidesinin fail, fiil, mef'ul diye eski ifadeyi 
ele alırsak, bu yoldan gidilmesi lâzımdır. Bu 
maddeyi okuduğumuz zaman ye'knazarda an
laşılmamaktadır. Doğrusunun şu şekilde ola
cağı kanaatindeyim. 

«'Madde 17. — DisiJpMn malhkemeısi iddiana
menin sanığa feibliğinden sonra nezdiııde ku
rulduğu kta-mutanm veya askerî âmirin emriy
le toplanır» Bir önerge takdim ediyorum, Hü
kümet ve komisyonun iştirak edeceğini uma
lım, Hürmetle rimle. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Komis
yondan bir sorumuz! var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET TURHANGİL (Ay dm) — Bun

dan evvel kabul edilmiş olan maddelerde ko-
muitanliık ve kurum amirliği 'vardır. Kanunun 
bir maddesinde «'Kuramı, âmiri» şeklinde kulla
nılmakta, burada ise «askerî âmir»1 denmek 
suretiyle diğer maddeler arasında bir mıKtaiba-
kaıtsızlık, bir çelişme oluyor. Kanun yapılını 
bakımından burada «askerî âmir» tabirinin 
«kurum âmiri» şeklinde değiştirilmesi lâzım
dı r kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON iS'ÖZOÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca 'S. Ü.) — Efendim, 
bunun «askerî kurum amirlinin» şeklinde değiş
tirilmesi doğru olacaktır. 
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Ayrıca Sayın Sadık Artukmaç'm teklifine 

de katılıyoruz. 
{BAŞKAN —• Komisyon olarak katılıyorsu

nuz. Bu duruma 'göre madde metni nasıl ola
cak? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL A.R-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hazırlıyo
rum: efendim, getireceğim . 

BAŞKAN — Madde hakkında bir t'akrir 
ıvar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesi hususunun oya arzını teklif ederim. 

Madde 17. — Disiplin mahkemesi', iddiana
menin sanığa tebliğinden sonra nezdinde ku
rulduğu komutanın veya askerî kurulm âmiri
nin emriyle toplanır. 

Yo'zlgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca ,S. Ü.) — Biz de 
maddeyi aynı şekilde tanzim ediyorduk. Bu 
metni benimsiyoruz. 

BAŞKAN — Kom'isyon 'benimsiyor. Bu şe
kilde maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmÜştlir. Açık 
^oyunuza arz edilecektir. 

iSanık ve tanıkların çağrılması 
MADDE 18. — Asker kişi olan sanık ve ta

nıklar emirle, diğerleri davetiye ile çağrılır. 
Bu davetiyeye gelmezlerse Zorla getirilecekleri 
de yazılır. 

BAŞKAN — ;Söz istiyen? Yok. . Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kaibul •edenler... Eitmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Duruşma 

Duruşma usulü 
MADDE 19. — Duruşma fhükme katılacak

ların Ihuzurıt ile ara vermeksizin yapılır. Di
siplin subayı ile tutanak kâtibinin bulunmala
rı şanttır. Zorunlu sebeplerle duruşma tehir 
ve talik edilebilir. 

Sanık duruşmanın devamı süresince haızır 
bulundurulur. Duruşmaya özürsüz gelmiyen 
veya gelip de savuşan veya duruşmada bulun-
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;mak istemiyen sanığın yokluğunda duruşmaya 
devam edilip hüküim verilebilir. 

'BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Madde hak
kında söz istijyen?. Yok. Reyinize sunuyorum. 
Kabul leıdenl'er... Kabul etJmilyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Duruşmanın yönetimi 
MADDE 20. — Duruşmanın yönetim /ve di

siplini başkana aittir. Duruşmanın disiplinini 
'bozan her kişiyi başkan mahkeme salonundan 
çıkartır. 

'BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul 'edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Duruşmanın açıklığı 
MADDE '21. — Disiplin mahkemelerinde 

duruşima acık olur. Genel ahlâkın veya kamu 
'güvenliğinin korunması amac'iyle duruşmanın 
'tamamının veya bir kısmının kapalı yapılma
sına mahkemece karar verilebilir. Kapalı ya
pılan yangılara anın yayımlanması yasaktır. 
Buna uymıyanlar hakkında Basın Kanunu hü-
küımleri uygulanır. 

Sanığın astı alanlar durulşmada bulunamaz
lar. 

BAŞKAN — Madde (hakkından söz istiyen?. 
Buyurun Sayın At'alay. 

'SIRRI ATALAY (Kars) — Bir soru sora
cağım efendim. Basıu -Kanununda 'biöyle hü-
külmler'var rai? 

BAŞKAN — Sayın Sözcü. 

OEÖÎöt OKOMÎSYOfN 'SÖZCÜSÜ Â'MilL AR-
TIJÎS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
arkadaşlar (Basın Kanununda hüküm 'olduğunu 
söylüyorlar, atıf yapıyormuş. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul »edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil-
ımdştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

Duruşmaya nasıl başlanacağı 
MADDE 22. — Duruşmaya sanık, tanık ve 

'bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. Daha, sioıı-
ra sanığa 'başkan ve üyelerin dâvaya bakmiala-
rma engel halleri hakkında bir istemi bulunup 
bulunmadığı sıorulur. Başkan tanıkları duruş
ma salonundan dışarıya çıkarır. Sanığın kim
liği tesbit edildikten sonra iddianame disiplin 
subayı tarafından oikunur. 
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BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul .edenler... Eıtmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Başkan ve üyelerin dâvaya bakamaması ve 
reddi 

MADDE 23. — I - Disiplin mahkemeleri 
başkan ve üyeleri aşağıdaki hallerde bu göre
vi yapamazlar veya aynı sebeplerle reddedile
bilirler : 

A)1 iSu'ç'tian kendisi zarar görmüş ise, 
B) (Sanık ve mağdur ille aralarında evlilik 

veya vesayet ilişkisi bulunmaış veya bulunu
yorsa, 

C)! iSanık veya suçtan .zarar .görenle arala
rında kan veya sihri usul 've füru hısımlığı ya
hut evlât edinme ilişiği veya üçüncü dereceye 
kadar (bu derece dâhil) kan veya evlilik kal
masa bile ikinci dereceye kadar (bu derece dâ
hil) sılhrî civar hısımlığı varsa, 

D) Aynı dâvada nezdinde disiplin mahke
mesi kurulan komutan veya askerî kuram âmi
ri sıfatı ile işlem veya disiplin subaylığı ya
hut sanık ımü'dafiliği görevlerini yapmış ise, 

E) Aynı dâvada, tanık veya bilirkişi, 'ola
rak dinlenmiş ise, 

F) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek hal
ler mevcutsa, 

II - Aleyhine kanun yoluna gidilen disip
lin mahkemesii hükmünün, üsit disiplin mah
kemesinde 'incelenmesinde, hükme 'katılan di
siplin mahkemesi başkan ;ve 'üyesi üst disiplin 
mahkemesinde bu hükmün incelenmesine katı
lamaz. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
'OEOÎOİ (KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL AR-

TUÎS (Cumhurbaşkanınca ,Ş. Ü.) •— Burada da 
[harfler A, B, O, O 'diye devam edecektir. 

İRAŞKAN — Harflerin değiştirilmesi sure
tiyle maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etım'iyenler... Kabul edilmiştir. 

(Sanığın sorgusu ve delillerin toplanması 
MADDE 24. — İddianamenin okunmasın-

dan sonra sanık ıolay hakkında sorguya çeki
lir, varsa tanıklar dinlenir ve diğer deliller top-
'lanır. 

Disiplin mahkemesi istem üzerine veya 
kendiliğinden tanık dinlenmesi veya başka de 
Kilerin .toplanmasına karar verebilir. 
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Delillerin toplanmasından sonra disiplin su-

!bayından esas hakkındaki istemi sorulur. Sa
nık savunmasını yapar. 'Son söz sanığındır. 

ISADIK ARTUKMAÇ (Yozjga't) — Efen
dim, 2 nci fıkranın birinci satırında «dinlen
mesi» kelimesinin «dinlenmesine» 'olması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Matbaa hatasıdır. Tasbüh 
edilmek suretiyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiiyenlev... Kalbul edilmiştir. 

Müd afi taıtulm ası 
MADDE 25. — Sanık soruşturmanın ihıer 

safihasında bir müdafi tutabileceği gibi mü
dafii yoksa disiplin mahkomesm.ee de müdafi 
tutulabilir. 

Sanık kendisine bir müdafi ıtuıtacağını be
yan ve bundan dolayı mehil /verilmesini talebet-
tıği takdirde mafbkemeice münasip bir .mehil ve
rilir. 

•BAŞKAN — ;9öz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Delillerin değerlendirilmesi 
MADDE '26. — Disiplin mahkemesi topla

nan delilleri duruşmada edineceği kanaate gö
re değerlendirir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Duruşmanın bitmesi ve hüküm 
MADDE 27. — Duruşma hükmün açıklan

ması ile biter. 
IBAŞKAN — Madde hakkında verilmiş bir 

takrir vardır. Komisyondan gelmiştir değil mi 
efendim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMÎL ARTUS 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet efendim. 

[BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığı 
Disiplin Mahkemelerince yapılan duruşma

nın tehir veya talik edilmesi halinde veya hü
kümle birlikte sanığın tutuklanmasına imkân 
sağlamak amacıyle tasarının 27 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın ilâve edilmesini faydalı ve 
ihtiyacı karşılar görmekteyiz; 

Madde 27. — Duruşma hükmün a'çıklanma-
siyle biter. Hüküm, sanığın beraetine veya hü
kümlülüğüne veya dâvanın düşmesine veya Di-
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siplin Mahkemesinin görevsizlik veya yetkisiz
liğine dair olur. 

Disiplin Mahkemesi duruşmanın tehir veya 
talik veya hükümle birlikte Askerî Mahkeme 
Kuruluşu, ve Yargılama Usulü Kanununda ya
zılı tutuklama sebeplerinin mevcudiyeti halin
de tutuklama kararı verebilir. 

ıG-eçici Komisyon Sözcüsü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SIRRI ATALAY] (Kars) — Tümü görüşü
lürken de ifade etmiştim; göz ve oda hapsi 
cezaları verilebilecek bir hususta, asıl hürriye
ti tahdit eden tutukluluk hükmünün burada 
mevzubahis olup olmıyacağı hususundaki suali
me Komisyon sözcüsü cevap vermemiş idi; 
şimdi değiştirmede görüyoruz ki, asıl hürriye
ti tahdit eden tevkif yani bu tevkif nasıl ya-
yapılacaktır? Askerî ceza evlerine alınabilecek 
midir1? Netice itibariyle esasında göz ve oda 
hapsi verilecek bir mevzudan dolayı hürriyeti 
tahdit eden bir tutukluluğun birbiriyle telif 
edilmesi nasıl mümkün olacaktır1? Komisyon
dan bunıu rica edeceğim. Asıl verilecek ceza 
göz ve oda hapsi cezası olduğu halde tevkif 
edilebilecek ve kişi cezaevine konabilecektir. 
Halbuki netice itibariyle verilecek olan ceza 
bir gün, iki gün, bir ay, iki ay göz veya oda 
hapsidir. Ama şimdi gelen takrirden öğreniyo
ruz ki, tutuklama yetkisi burada işleyebilecek
tir. Böyle midir acaba ve bunu nasıl telif .ede
ceklerdir? 

(BAŞKAN — Sayın Üren, buyurun. 

(SELİMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar, Komisyonun yeni teklifi, disiplin 
mahkemelerince verilmiş bulunan cezalarla tu
tukluluk hali kabili telif değildir. Oda hapsi, 
göz hapsi, bunun yanında tevkifi 'koyuyoruz. 
Tekif ettiğimiz şahsı cezaevine göndermek 
mecburiyetindeyiz. Halbuki, göz hapsine hü
küm giyen bir asker kişinin herhalde ceza evi 
ile ilgisi bulunmamaktadır. Oda hapsi ile de 
tecziye edilecek bir kimsenin ceza evine gönde-
rilmiyeceği pek aşikâr bir hakikat olduğuna gö-
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re, İm tadil teklifinin reddine karar verilmesini 
talebeder ve bu yönden de Sayın S i m Atalay'm 
fikrine aynen iştirak ettiğimi belirtirim. 

BAŞKAN" — Buyurun, Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, ben de tadil teklifinin aleyhine konu
şacağım: 

Şimdi bizim umumi ceza hukukunda, «tek
lif» ancak cürümler için mümkündür. Ceza 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ve mü-
t a akıp maddeleri cürümler için tevkif hakkını 
kabul etmiştir. Ama, bir şahıs böyle mazannai-
su eşhastansa; kim olduğu belli olmuyorsa; hü
viyetinin tesbiti mümkün değilse kabahatlerde 
tevkif bu gibi ahvale münhasırdır. Yani ka
bahatliyi kabahati yüzünden tevkif edebilmek 
için o adamın kim olduğunun belli olmaması, hü
viyetinin tesbit edilememesi gibi üç hal vardır. 
Halbuki bu asker kişiler aleyhinde işlenen suç
lardan bahsetmekte ve disiplin suçlarının yukar-
daki tasniflerinden de anlıyoruz ki, cürümler 
için askerî mahkemeler kurmuşuz kabahatler 
için disiplin mahkemeleri kuruyoruz. Binaena
leyh, hukukun umumi esasmdaki kabahat ne
vinden olan disiplinler için tevkifin isabetli 
olmadığı, hüviyetinin tesbiti ve saire gibi büyük 
mahzurun bu işte mevzubahsolmıyacağı kana
atindeyim. Tevkifin verilecek cezaya uyulması 
bakımından lüzumsuz olduğu gibi umumi ceza 
hukuku bakımından kabahatler için umumi hu
kukumuzun tevkifi kabul etmediğinden, muay
yen birkaç hâdiseye munha'sır olmak üzere hü
viyetinin tesbiti ve saire gibi hallere münhasır 
tuttuğuna, göre tevkifin isabetli olmadığı kana
atindeyiz. Evvelce de bu maksatla bu kanuna 
tevkif müessesesi konmamıştı, bu sebeple tadil 
teklifine iltifat olunmamasını istirham etmekte
yim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, komis
yon sözcüsünün imzasiyle gelen takririn aley
hinde konuştular. Yalnız bundan evvel bir 
meselei müstehire vardır. Komisyondan bir me
tin geliyor ve bu metinde sayın komisyon söz
cüsünün de imzası vardır. Bu maddenin, ne
vama tadil ve ıslahını Heyeti Uınumiyeden bir 
talep vâki olmadan, tadilini ve ıslahını icabede-
cek bir teklifin gelmesi bir değiştirge olmaması 
lâzım. Bu itibarla oya koymadan.... 

10 . 1 . 1964 O : 1 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Madde
yi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Madde .isteği üzerine, komisyo
na gcriverilmiştir. 

()y 1a rın toplanması 
MADDE 28. — Disiplin mahkemelerinde hü

küm ve kararlar oy birliği veya oy çoğunluğu ile 
verilir. Oylar dağılırsa, sanığın en çok aleyhin
de olan oy, çokluk elde edilinceye kadar kendi
sine daha yakın olan oya tabi olur. 

Oy, küçük rütbeden başlıyıp rütbe ve kıdem 
sırası ile verilir. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Artukmaç,-
SADJK ARTJUİKMAC (Yozîgait) — Efen

dim, malumlarınızdır ki; bir kararın lehinde 
veya aleyhinde oy kullanılır. Veyahut çekim
ser olarak kalınır. Bu 3 şıktan birisinin vâki 
olması gerekir. Şimdi bu duruma göre «3 ki
şilik bir heyetten, 3 kişiden ibirisi müstenkif 
kalsa., birisi aleyhte olsa, ibirisi lelhde «dsa ne 
olacaktır? Zannımea reisin bulunduğu tara
fın kararının muteber olması lâzım ivıejya ikisi 
birleşir. Şimdi şu mütalâaya göre birinci fık
radaki şu eJü'mle yersizdir. «Oylar dağılırsa, 
sanığın on çok 'aleyhinde olan oy, çokluk elde 
edilincJeye kadar kendisine daha yakın olan 
oya, tabi olur. Yani iş .muallakta mı kalacak
tır, karar verilmiyeeek 'midir? Bu da ayrı bir 
şey. Bir netice istihsal edemiyoruz, bu cümle
de. Bir netice istihsal edilcmiyeceğine göre unu-
al lakta kalıyor demektir, böyle vşey olmaz. 
Sonra hareket noktasında da bir yanlıişlık var, 
malûmlarıdır ki, sanığın, sulçlunun daima cezta 
mevzuatında daima Idhine olarak hareket edi
lir. Eehe olan reylerin birleştirilmesi yoluna, 
gidilmesi lâzımdır. Bu noktayı Ibilmiyorum, 
belki ya inliyorum, fakat arz etmek istediğini' 
şey bu cümlenin çıkarılması lâzınıgeldiği ka
naatinde ol düğümdür. Bu sebeple bir önerge 
takdim ediyorum, ilttiıfat buyurmanızı istirham 
ed e ri m. 

BAŞKAX — Buyurun Sayın Ahmet Nusıet 
Tuna. 

AHMET NFSRET TUN A ((Kastamonu) - -
Muhterem arkadaşlar, Sayın Artukmae arka
daşımın hu »miahkeme heyetindeki (oyların kul
lanılmasında baltaya, düştüğüne kaaniiim. Bi
zim teşriî meclislerde ve diğer meclislerde üye-
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1 erden 'biri 'müstenkif kalır ama, mahkemeler- ı 
de müstenkif kalmak gibi bir ha.l yoktur. Mah
kemelerde hâkim ve Azaların her biri reylerini 
i Zıha r edecektir. 

Binaenaleyh, müstenkif kalma şıkkı hu di
siplin nı'alhkemeleri için mavzuubaıhİK değildir. 

İkincisi, kanunun bu -maddesi gayet isabet
lidir. Öyle haller olur ki, 3 kişilik h'ir mahke
mede başkan ve iki azanın her birisi ayrı ayrı 
bir nokta i nazarda olalbilirler. Gerek kanu
nun tatbiki bakımından «ve gerekse aynı mad
denin tatbikatı içerisinde hirıbirlerînden ayrıla
bilirler. P>u takdirde zaten bizim Ceza Huku-
ku'mumın ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun umumi prensibidir, en aykırı olan orta-
dakine yaklaşmaya mecburdur. Her üçünün 
kararı ayrı ayrı olduğu için ortadaki karar 
maihkemenin kararı olarak meydana çıkar. En 
aykırı ıolan kendisine en yakın olana iltihak 
etmiş sayılır, karar bu şekilde çıkar. Zaten 
'bu, Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun ka-
hül ettiği umumi bir prensipdir. Maddenin ol
duğu gibi kabulünü istirham -etmekteyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

bendeniz misal olarak 'her 'hangi bir kararı ele 
aldım. 'Bu karar hakkında 3 şıktan birinin 
'bahis mevzuu olduğunu arz etmiştim. Mahke
melerde istinkaf habis mevzun olmadığına ^ö-
re, tezimi daha iyi müdafaa eder bir durulm 
hâsıl olmaktadır. Buraya lehte veya aleyhte 
üyeler ve reis beyanı mütalâa edecektir. Bunun 
öte tarafı ol'manraısı ıgerekir. Binaenaleyh arz 
ettiğim o cümle de yersizdir, itibar olunmaması
nı istirham ederim. 

BAŞKAN — Takriri'okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sefbepler dolayısiyle, 

28 nc'i maddenin 'birinci fıkrasındaki: (Oylar 
dağılırsa sanığın en çdk aleyhinde olan oy, 
çokluk elde edilinceye kadar kendisine daha ya
kın-ıolan oya taibi olur.) Cümlesinin madde 
••metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmıyo
ruz efendim. 

10 . 1 . 1964 O : İ 
•BAŞKAN — Hükümetin mütalâası? 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAM t 

SANCAK (İstanbul Milletvekili) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

'Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum. Kabul 
edenler... Et m'iy enler... Kabul edilmiştir. 

Hükınün gerekçesi 
MADDE 29. — l - Sanık ınahkûm olursa 

hükmün gerekçesinde: 
A) Mahkemece disiplin suçunun kanuni 

unsurları olarak sahi t ve muhakkak sayılan va
kıalar, 

B) Duruşma sırasında kanunda yazılı 
olun cezanın kaldırılmasını veya azaltılmasını 
yahut çoğaltılmasını gerektiren hallerin varlı
ğı ileri sürülmüş ise, .'bunların s'albit sayılıp sa-
yılmadığı, 

C) Uygulanan ceza ımaddcisi ve ceza mik
tarının tâyinine (mahkemeyi sevk eden Iha!ler, 

Gösterilir. 
II - Beraet halinde hükmün gerekçesinde, 

sanığın isnadolunan eylemi işlediğinin sabit ol
mamasından mı yoksa işlenen eylemin hu kanu
na göre suç sayılmamasından mı heracte hük-
medildiği gösterilir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Artukma;ç, 
SADIK ARTUKMAÇ (Sivas) — Efendim. 

'burada da ilki şık mütalâa edilmiekteıdir. Biri; 
sanığın malhkûm olması hali; diğeri, sanığın 
,'beraet etmesi halidir. Arz edeceğimi husus me
tindeki insicamın teminine matuftur. 

Birinci fıkrada, sanık mahkûm olursa, di
yoruz ; ikinci fıkrada, beraet halinde, diyoruz. 
Halbuki, ıburayı, ikinci bendi, sanık beraat 
ederse, hükmün gerekçesinde diyerek, cümleye 
devam olunması, insicam (bakımından daiha uy
gun olur, mütalâasındayım. 

Tekrar arz ediyo'rulm, ikinci bencideki «be
raet»1 kelimesin d en eVvel «sanık 'beraet eder
se» demek 've «halinde» kelimesini silmek lâ
zımdır. Bu takdirde yukardaki cümle ile 
ahenkli <ve insicamlı 'bir 'hale gelmiş olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ediyoruz. 
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BAŞKAN — Şu (hakle II nci fıkra şu şe

kilde baışlıyacak «sanık, berae't ederse hükmün 
gerekçesinde» (halinde) kalkıyor, «!hü(kü!m ge
rekçesinde» diye devam edecek. Maddenin bu 
şekilde düzeltllm'esinden sonra oylarınıza su-
nu'yoruım... Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oyunuza sunulac'a'ktır. 

Kanun yolu 

İtiraz, »üresi ve inceleıme mlerdl 
MADDE 30. — Disiplin mahkemelerinden 

•verilen hükümlere karşı tefhim 'veya ıtıebliğdıen 
itibaren üç <gün içimde ilm* üst disiplin mahke
mesinde itiraz edilebilir. 

Genelkurmay Başkanlığı disiplin mallı keme
sinin 'hükümlerine karşı yapılan itirazı, itiraz 
edilen hükme kaitılmıyan başkan ve üyelerden 
kurutan yeni bir kurul inceler. 

ıBANKA'N — Söz istiyen? Buyurun Sayın 
Artukmaç. 

Oylarını kııllaumıyan arkadaşlar varsa lüt
fen kirli ansınlar. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendünı, 
ıburad>a bir zuıhul ^ılsa gerek. Evvelelmirde iti
raz edecek kişiler kimlerdir? Bu hususun mad
dede yer 'alması, ondan sonra, itiraz slüresi, in
celenmesi, v. s. nin ele alınması (gerekir, ka
nım 'tekniği bakımından da. 

Bu bakiımldlan. benldenüız, Italsıarılda 31. nci mid
ide .olaralk g'öısltıerilen maldldenıin 30 nıcu maldlde 
lolaralk müzakere eldiilmeJsIinli, iinlü'tıaaikıjben ide ta
sarının 30 ncu mıaldıdeısiniın 31 ncii madde ihlali
ne gdtiııtflmielsini a:nz ve telklf eldiıyorufm. Eoirriils-
1310nun da (buna klaltıliaıcağını talbm'jjn eıtnıelkitleîyiım, 
(hlürmeitlerilmlle. 

BAŞKAN — Saıym Atalaıy. 

SIRRI ATALAY (iKaris) — SÖz isi%loram 
laıma, evvelâ hangi maldde konuşulacak1? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yioıagalt) — Talkdli'm 
ıtelhir olacak, ve 30 ncu maldde 31 ncii 'maldlde ha
line gertirifecelk. 

BAŞKAN —• 31 nci ma'dldenin dalha evtvel 
ikonuışuılmaisı iisteniyior. Şu halde 31 nci mıaldldieıyi 
o'kultuiyorum. 

31 nıcli maddenin 30 ncu madde olmaismı (Oyu
nuza sunuytorum. Kalbül edenler... EtinıiıyenJer... 
Kalbul ed'iilmişltıir. 

10 . 1 . 1964 0 : 1 
îtüraaa ıhakjkı Ara la r 

MADDE 30. — Neizidinde disiplin mafhlkenıe-
ısi kurulan komutan veya a;slkerî kurum âmiıri 
ve sanık itiraz hakkına sahiptirler. 

BAŞKAN —• Maidde üzerinde söz iısltiyen ? 
Buyurunuz ıSayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA («JafilfamKmu) — 
îtliraız hakkı tanınan kimjsıeiler içerisiinide müş
tekinin olmaması bir <zulhul müdür? Yolksa bli-
lere/k mi klonulmaidı? Bunu anlıyaımaıdım. Onun 
için bir 'kere bunun taislhilbin| rica eidiıyioruım. 

îkindilsi: Eğer mıüıştielkijye bir it'iıraız hakkı ta
nım alk islteımiyiorlsalk ibu ta'kdiıfdc adalelM >olmu-
yor. Bir mahkemede iki taraf vardır; davacı 
vardır, sanık vardır. Disiplin subayı bir müddei
umumi gibi hem maznunun ve hem de müşteki
nin müdafii vaziyefindedir. Şimdi bir haksız ka
rar çıktığı zaman sanığa tashih ettirme imkânı
nı bağışlıyoruz. Bir üst makama müracaat ede
cek, müştekinin de en az, onun kadar bir mah
keme içerisinde hakkı vardır. Binaenaleyh, bu 
itiraz hakları meyanmda itiraz hakkı olanlar me-
yanma müştekilerin de dâhil edilmesi, adaletin 
tarafsız tecellisi bakımından tarafların hukuku
nun müsavi surette nazara alındığının belirtil
mesi bakımından lâzımdır. Maznuna itiraz hakkı 
tanıyoruz, fakat suçtan zarar gören bir kimse 
beraet edi.yor, delili vardır, yahut nazara alın
mamıştır. Şu hakkını bir üst makama bildiremi-
yor, isabetli bir hareket olmaz. Müştekiye de iti
raz hakkının tanınması lâzımgeldiği kanaatinde
yim. Hukukun umumi prensibinden ayrılmak 
için bu işte hususi bir sebebolmadığı kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — 29 ncu madde de açık oylarını
za arz edilecektir, buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
burada itiraza (hakkı olan, üç. kişi var. Birinciisii; 
nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan, 
ikincisi askerî kurum âmiri ve üçüncüsü de sa
nıktır. Yani her biri ayrı ayrı itiraza yetkili ol
duklarına göre burada askerî kurum âmiri ve sa
nık denilmesi yersizdir. «Askerî kurum âmiri ve
ya sanık demek suretiyle ikisini birbirinden ayır
mamız lâzımdır. (Ve) kelimesinin (veya) yapıl
masında mutlak bir zaruret vardır, bir. 

İkincisi: Sayın Ahmet Tuna arkadaşımın fi
kirlerine iştirak etmekteyim. Müştekiye de bura
da bir hak tanımak gerekir. Bu halde, «Askerî 
kurum âmiri veya sanık veya müşteki itiraz hak-
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kına sahiptirler.» şeklinde tadil edilmesi uygun 
olur mütalâasmdayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. iştirak ediyor mu ? 
Buyurun Sayın Artus. 

27 nci madde için oy kullanmayan arkadaş 
var mı? Oylama'işlemi bitmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON GÖZCÜSÜ ÂMÎL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, di
siplin suçları takibi şikâyete bağlı suçlardan 
değildir. Disiplin bozulduğu için bunlar re'sen 
takibedilir. Bozulan disiplinin tekrar iadesi için, 
bunların re 'sen takibini bu tasarı derpiş etmek
tedir. Ancak (bir disiplin suçundan şikâyet ke
limesi kullanmak doğru değil, ihbar eden birisi 
bulunabilir. Böyle bir disiplin suçunun mevcu
diyetini ihbar eden birisi bulunabilir. Sonra bir 
disiplin suçundan zarar gören kimseler olabilir. 
O zarar gören kimsenin duruşmaya müdahale 
etmesini mümkün kılan bir hüküm istiyor arka
daşlar. Bu itibarla maddeye «müşteki» değil, 
fakat «müdahil» kelimesinin ilâvesine tarafta
rız. Filhakika, 63 ncü maddede bir atıf var. 
«Bu 'kanunda aksine hüküm bulunmıyan hal
lerde Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahke
melerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
nun hükümleri uygulanır» diye, bir hüküm var. 
Fakat önümüzdaki ımadede aksine bir hüküm 
'konmuş olduğu için eğer «müdahil» kelimesini 
buraya koymazsak müdahilin itiraz hakkını 
'tanımamış oluruz. Bu bakımdan maddeye «mü
dahil» kelimesinin ilâvesine taraftarız. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Madde ne şekil alıyor, Sayın 
Artus? 

GEÇİCİ KOMİSYON GÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TUS (Devamla) ••— «Askerî 'kurum âmiri, sanık 
veya müdahil itiraz hakkına sahiptir.» Mad
de böyle oluyor, efendim. 

BAŞKAN — Müzakere sonunda maddenin 
şu şekli alması teklif edilmeiktedir : «Nezdinde 
Disiplin Mahkemesi kurulan komutan veya as
kerî kurum âmiri, sanık veya müdahil itiraz 
hakkına sahiptirler.» 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen-
dini, Komisyon sözcüsünden bir hususu rica 
edeceğim; bundan evvel kabul edilen maddeler
de Disiplin Mahkemesi huzurunda sanık ve 
«tanıkların bulunacağına dair bir kayıt vardı. 
Müdahil, bizim anladığımız mânada, yalnız bu | 
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ımadede vâki disiplin suçundan zarar görmüş 
kişi olarak bir hakkın tanınması arzusu için de 
mütalâa olundu. Ama duruşmada bulunmıyan 
bir müdahilin, disiplin mahkemesi safhasında, 
müşteki olarak, müdahil olarak dinlenmiyen 
ve umumi kabul prensiplerine dâhil olabilmek 
için bir müdahale dilekçesi ve müdahalenin ka-
Ibulüne dair bir kararın verilmesi icabeder. Umu
mi meseleleri halleder mahiyette bir kelime 
konması zannediyorum ki, umumi muhakeme 
prensiplerini ihlâl eder. Diğer maddelerle bağ
daşamaz. Mahkeme huzurunda bulunmıyan ve 
hakkını müdafaa etmiyen bir kişinin, münhası
ran disiplin mahkemesinin kararının tebliğin
den dahi haberi yokken ki, tebligat yapılmıyor; 
sümmettedarik bir şikâyet itiraz hakkını üst 
disiplin mahkemesi nezdindede tanımak gibi 
ibu tâbir yerinde değildir. Bendeniz şahsan bu 
maddeyi ordu içinde disiplin mevzuu bakımın
dan şahıslar dışı bir disiplin mefhumunun ko
runması ve aranması yönünden takibedilen bir 
mahkeme sistemidir. Şalhsi hukuk bahis konu
su değildir. Bir erin bir eri dövmesi disiplin 
yönünden orduyu Ibozar. Bu bakımdan mahke
meye verilmiştir. Onun hakkını da disiplini ko
rumakla mükellef olan 'kişilerin koruması lâ
zımdır. «Müdahil» teriminin konması işlemez 
ve mücerret orta yere çıkmış başından sonuna 
kadar hiçbir hakkı hukuku olmıyan bilihaber 
bir insana bir halk tanımaJktır. Tâbirimi mazur 
görün, anormal hukukî bir sıfat ortaya çıkmak
tadır. Bu bakımdan Komisyonun bu maddeyi 
ya esikisi gibi kabul etmesi lâzımdır, yahut da 
alıp, maruzatımın ışığı altında itetkika tâbi tut
ması ilcabeder 'kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Ne buyuruyorsunuz efendim? 

GEÇİGİ KOMİİSIYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Elen
dim, arkadaşımın bu beyanının ışığı altında 
maddeyi tetkik etmek üzere geri istiyoruz. 

(BAŞKAN — Madde komisyona geri veril-
miştiı*. 

Kanun yolu 
İtiraz, süresi ve inceleme mercii 

MADDE 31. — Disiplin mahkemelerinden 
verilen hükümlere karşı tefhim veya tebliğden 
Üti'baren üç, gün içinde bir üst disiplin mahke
mesinde itiraz edilebilir. 



O. Senatosu B : 27 10 . 1 . 1964 O : 1 
Gene lkurmay Başkanlığı disiplin mahkeme

sinin hükümler ine karşı yapı lan itirazı, i t iraz 
edilen hükme ka t ı lmıyan başkan ve üyelerden 
kurulan yeni 'bir kurul inceler. 

BAŞKAN ••— Madde hakkında buyurun Sa
yın A t al ay. 

•SIRRI' ATADAY (Kars) — Tümü görüşü
lürken de arz e tmiş t im; disiplin, mahkemeleri 
ta raf ından verilen ka ra ra bir üst disiplin mah
kemesine i t iraz edilecek, tefhim ve tebliğ tar i 
hinden it ibaren. Kara r ı veren Genel K u r m a y 
Başkanlığı nezdindeki disiplin mahkemesi ise, 
bu halde disiplin mahkemesi neresi olacakt ı r? 
Yedeklerin ve daha önceki maddelerde birer 
listede verileceği, yani tabiî yargıc ın belli ol
ması hükmü, feshi t edildiğine göre, Genel 
K n r m a y ' d a bidayet mahkemesi, vazifesini göre
cek, disiplin suçlar ından dolayı hükmü veren 
mahkemenin dışında, bu mahkemenin verdiği 
disiplin karar lar ına, karşı, i t iraz edilecek b i r 
ikinci mahkemenin bulunması zarure t i vardır . 
Bu mânayı taşıyor ıım, bunu karşı l ıyor mu? 

Bir de. Millî iSavunma 'Bakanlığı camiası 
içindeki disiplin durumu ne olacakt ı r ve bu di
siplin mahkemelerinin üs tündeki verilecek ka
ra r la r ne olacaktır'? Genel 'Kurmayda var, di
ğer birl iklerde var, fakat bir de bizim teşkilâ
tımızda. gerek bakanl ıklar ın ayrılması şeklin
de olmak' üzere 'Millî Savunma Bakanlığı var
dır. Bu Mîllî Savunma Bakanlığının kendi 
bünyesi içinde, kendi camiası içindeki disip
lin muameleleri ne olacakt ı r ve bunlara karşı 
ne yapı lacakt ı r? . Bu hususta hiçbir kayda Tas
lamıyoruz. 

Bu; ;o0 ucu 'madde vesilesiyle bu meselenin 
de halledilmesi lâzımdır. Ne olacak Millî Sa
vunma iBakanlığı disiplin meselesi? Ve bura
daki disiplin d u r u m u ne o lacakt ı r? Millî Ba
vım m a, Bakanl ığı emrindeki . Millî Savunma 
ıBakanhğı camiası içindeki her hangi bir subay 
bir disiplin suçu işlerse durumu ne olacakt ı r? 
Nereye bağlı olacakt ı r ve disiplin kovuştur
ması nerede yap ı lacak t ı r? Bu hususta hiçbir 
hükme ras lamamaktayız . Bu. hususta sa raha te 
lüzum olduğu gibi, Genelkurmay Başkanlı
ğındaki Disiplin Mahkemesinin bidayet hükmü
ne i t i raz mercii neresi o lacakt ı r? 

'BAŞKAN — 'Buyurun 'Sayın Üren. 

SBBÂMÎ Ü R E N (Teki rdağ) — Muhterem 

' a rkadaş la r ım, tasarının î) nen maddesinde gö
rüşüldüğü üzere, disiplin mahkemeler i er inden 
generaline, amiraline kada r muhakeme yapa
cak' ve neticede yine tasarının 41 nci maddesin
de belirtilen göz hapsi, oda hapsi cezalarını iki 
aya kada r verebilecek ve bâzı- asken' kişilerin 
de rütbesinin geri alınması gibi bir ceza da ter-
t ibedilecektir . 

Şimdi, disiplin mahkemesi, hususiyetine gö-
re. hukuki bilgiden mahrum kişilerden kurul 
maktadı r . Ancak, neticenin bâzı ağır neticeler 
husule getirmesi ve rütbeler yükseldikçe bu 
ağır neticenin daha çok çoğalacağı tabiîdir . 
Binaenaleyh, i t iraz merciinin bir üst disiplin 
mahkemesi yani hukukî kü l tü rden uzak, hu
kukî bilgiden uzak bir üst disiplin mahkeme
si yerine en yakın askerî mahkemede te tkik 
meıcii olarak, itiraz mercii olarak kabul edil
mesi, hukukî anlayışa, daha uygun gelir ka
naat indeyim, bir. 

İkincis i ; i t iraz süresi olarak üç gün kabul 
edilmiştir. Üç günlük, itiraz süresi, er kişiler 
arasında, bilhassa okur - yazarın az bulunması 
da göz önüne alınırsa, bu sürenin az bulundu
ğu kanaa t indeyim. Binaenaleyh, bu sürenin de 
umumi hükümler gibi yedi gün olarak kabu
lünü istirham edeceğim ve, bu. hususta da bir 
t ak r i r vereceğim. 

Vinç 2 nci fıkrada hükme katılmıyan GenoU 
kurmay Başkanlığı Disiplin Mahkemesinde üye
lerden terekkübodoeek olan disiplin mahkemesi 
yine Genelkurmay Başkanlığı disiplin mahkemesi
dir, başka değildir o, aynı mahkemedir. Bina
enaleyh üyelerin değişmesi mahkemenin sıratını 
ortadan kaldırmaz. Burada, verilen karar için 
yine aynı mahkeme itiraz mercii olarak kabul 
ediliyor. Üyeleri değişsin veya değişmesin hiç kıy
meti yok, yine mahkeme Genelkurmay Başkanlı
ğı Disiplin Mahkemesidir. Hükmü veren yine 
Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Mahkemesidir. 
Binaenaleyh bu da mahzurludur . Bunun da bir 
itiraz mercii olması gerekir kanaatindeyim. 

Hürmet I erimi e. 

B A Ş K A N — Sayın Sözcü. 

GBOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TTA (Oumhurbaşkanınea S. Ü.) — Efendim, Ge
nelkurmaydaki Disiplin Mahkemesinden daha üs
tün bir mahkeme vok. 'Bunun kararlar ına da ili-
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raz edildiği zaman yine aynı mahkeme tetkik 
eder diye düşünülebilirdi. Fakat hiç olmazsa he
yetin değişmesini sağlamak maksadiyle bu ikinci 
fıkradaki hüküm sevk edilmiş bulunuyor. Yani, 
aynı reis, aynı üyeler katılmıyorlar. Evvelce yıl
lık listelerde seçilmiş olan diğer bir başkan ve di
ğer iki subayın iştiraki ile terekkübeden heyet. 
tetkik ediyor, bir karar veriyor. Bunu bu şekilde 
halletmeyi uygun bulmuş oluyor, arkadaşlarımız. 

Disiplin mahkemelerinin verdiği kararlara iti
raz halinde bir askerî mahkeme, askerî ceza mah
kemesi bunu t etki i etsin, buyurdu arkadaşımız. 

Bu maruzatına gelince: Bunu da şu bakımdan 
uygun mütalâa etmedik; çünkü, Anayasa, askerî 
ceza mahkemelerini askerî yargı mercii olarak 
mütalâa etmiştir. Bunlar ilk derece mahkemesi 
olarak kendilerine arz edilen ve Askerî Ceza Ka
nununun şümulüne giren suçlara bakarlar, Bir 
itiraz mercii olarak mütalâa edilmemiş ve Ana
yasa tarafından bunlar bir itiraz mercii olarak 
ihdas olunmamışlardır. Bu bir. 

2 ncisi: Böyle bir yol açıldığı takdirde, disip- ı 
İhı suçlarının süratle neticelendirilmesi ve kara
ra bağlanmasını hedef tutan bu tasarının ruhu
na da aykırı hareket edilmiş olur. Çünkü askerî 
ceza mahkemeleri umumiyetle yüklüdür. Bu iti
razları, kendi işinin dışında bir itiraz olması iti
bariyle bir zaman içinde tetkik edeceklerdir ve 
gecikecektir. 

Sonra, ikinci bakımdan, askerî ceza mahkeme
lerinde, biliyorsunuz, iki meslekten yetişmiş hu
kuk mezunu hâkim, bir subay vardır. Halbuki 
disiplin mahkemeleri sadece kıtanın disiplin ge
reklerini takdir edecek vaziyette olan üç subay
dan, hukuk mezunu olmıyan üç subaydan terek-
kübeder. Binaenaleyh disiplinin süratle iadesi ba
kımından kurulan ve kıta subaylarından terekkü
beden bir mahkemenin verdiği kararı hâkimler
den teşekkül eden bir mahkemeye gönderi]), hu
kuk açısından onları bir incelemeye tabi tutmak 
ve Anayasanın bahsettiği askerlik mesleğinin ge
reklerini bir tarafa bırakarak, sadece kanun za
viyesinden ve sırf hukuk teorisi içinde incelet
mek mahzurlu olacaktır. Bu takdirde disiplin 
mahkemelerinin kurulması ile istihdaf edilen ga
ye hâsıl olmıyacaktır. Bu bakımdan da mahzur- I 
lu olur. Bu sebeple yine bir disiplin mahkeme- I 
sinin verdiği kararı daha üstün disiplin malike- I 
meşinin tetkik etmesi suretiyle meseleyi hallet- | 
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mek en uygun hal şekli olacaktır. Buna ben/iyen 
hükümler birçok memleketler mevzuatında mev
cuttur. Bilhassa umumi adalet mekanizması içe
risinde de bir mahkemenin verdiği kararı, aynı 
vaziyette, aynı işlerle meşgul olan daha üst bir 
mahkemenin tetkik etmesi itirazen tetkik etmesi 
usulleri biliyorsunuz, Umumi Ceza Usulü Kanu
numuzda da derpiş edilmiştir. Bu bakımdan bu
rada bir değişiklik yapılmasına komisyon taraftar 
değildir. Hürmetlerimle. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, bir 
sualim vardı, muhterem komisyon cevap verme
diler... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
T US (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet, Millî 
Savunma Bakanlığı bir askerî birlik değildir. Bir 
askerî kurum da değildir. Bu itibarla Millî Sa
vunma Bakanlığında disiplin mahkemesinin ihda
sı derpiş edilmemiş bulunmaktadır. Bu meseleyi 
teknik arkadaşlarımız müzakere ettiklerini, görüş
tüklerini ve Millî Savunma Bakanlığında bir 
mahkemenin ihdası cihetine gidilmediğini ifade 
ediyorlar. Bilmiyorum, sizin mütalâanız! tama
men ifade ettim mi? 

Sayın Bakan da bu noktanın açık kaldığını bi
raz evvel ifade ettiler. Belki Hükümetin ilâve 
edecek bir şeyi vardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın O'Kan. 

SEZAİ OKAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Disiplin Mahkeme
leri Kanunu görüşülürken bilhassa üzerinde du
rulmaya değer bir noktayı tesadüfen benimle 
paylaşan bir arkadaşımın ikazlarından dolayı te
şekkürle ben de görüşlerimi arz etmek isterim. 

Efendim; Genelkurmay Disiplin Mahkeme
sinin sanık durumunda olan kişinin muhakeme
sinden sonra bunun sanıklığını tescil eden bir 
hüküm verdikten sonra o kişi buna itiraz ede
cek olursa, bir üst merci mahkeme bulunmadı
ğından dolayı kanun hazırlayıcılar, değerli ar
kadaşlarımız bir hal tarzı olarak mahkeme üye
lerinin değiştirilmesini nedense uygun bulmuş
lar. Mahkemelerin, disiplin mahkemelerinin diğer 
kademelerinde karar aleyhine olduğunu kabul 
eden sanık durumundaki kişinin itirazına bir 
üst yetkili disiplin mahkemesi bakar. Genelkur
may disiplin mahkemesinin üstünde bir malike-



O. Senatosu B : 27 
me kademesi bulunamadığı için hal tarzı olarak 
mahkeme heyetinin değiştirilmesi hususunda bir 
karar kanunda derpiş edilmek istenir. Bu de
mektir ki; haksız olarak hakkında karar veril
diğini kabul eden kişi reddi hâkim talebinde bu
lunuyor, ve her itiraz eden sanık durumundaki 
kişinin itirazı karşısında da peşinen reddi hâkim 
talebi kalbul ediliyor. 

Şimdi, sanık durumunda olan bir kişinin hu
kukî durumunu teminat altına alalım, adaleti 
bihakkın tecelli ettirelim derken, yüksele bir mah
kemenin hükmi şahsiyetini biz, bilmeden böyle- j 
ce zedelemiş oluyoruz. Mahkemelerin hükmü şah
siyetinin, şahsiyeti mâneviyesini elbette o mah
kemeyi teşkil eden yüksek hâkimlerin özel şahsi
yetleri ifadesini ve mânasını buldurur. Bir disip
lin cezasından dolayı otomatikman reddi hâkim 
talebinde bulunup, reddi hâkim kararının alın
ması Genelkurmay disiplin mahkemesinin mâne
vi şahsiyetini zedeler, kanaatindeyim. 

Bu bakımdan ben itirazın bu şekilde tecelli 
etmesini normal bir altarnatif olarak kabul et
miyorum. Bu maddenin tekrar tezekkür edilmesi 
için komisyon tarafından geri alınmasının uy
gun olacağı kanaatindeyim. 

İkinci nokta; Millî Savunma camiasındaki 
askerlerin disiplin mahkemeleri ile ilgili faaliyet
leri veya durumları muvacehesinde Genelkurmay 
Disiplin Mahkemesinden istifade edileceği burada 
Komisyon Sözcüsü tarafından açıklandı. Bugün
kü mevzuata göre, belki cevapları normal kabul 
edilebilir, fakat cümlenizin malûmudur ki bir 
Anayasa meselesi olarak önümüzde bulunan, fa
kat nedense bugüne kadar huzurlarınıza gelme
miş olan Genelkurmay Başkanlığı vazife ve sa
lâhiyet Kanunu ile, Millî Savunma Bakanlığı
nın buna muvazi teşkilât, vazife, sorumluluk 
Kanunu dikkate acaba alınmış mıdır? Yarın bu 
iki müessesenin birbirleriyle olan münasebetleri 
gelecek kanunlarda ne şekilde düşünülmüş, ne 
şekilde irtibatlandırılmış, bilemiyoruz. Bilemedi
ğimize göre, acaba o kanunlar huzurunuza gelip 
'kanunlaştıktan sonra bir ihtilatı olacak mıdır, 
olmıyacak mıdır? Bunun da Komisyon tarafın
dan düşünülmesini bir defa daha arz ve teklif 
ederim, saygılarımla. 

BAıŞKAN — Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu disiplin mahkemele- ) 
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rinin kurulmasından asıl gaye, ordudaki, yahut 
silâhlı kuvvetler içindeki disiplin problemlerinin 
tamamiyle disiplini yürütmekte olan kimselerin 
eline verilmesi ihtiyacından doğmuştur. 

Binaenaleyh, eğer şayet biz, itiraz mercii ola
rak aynı disiplini sağlamakla görevli kimseler
den alıp da, bu işi tekrar hukukçulara verecek 
olursak, bu iş çok büyük aksaklıklara sebebola-
caktır. Şöyle ki, bir misalle arz etmek isterim; 

6 - 7 gün firarı, kanun suç saydığına göre, 
6 ncı günü gelir, ben geldim, der. Hiçbir kanu
ni takibat yapamazsınız. Bir 6 gün daha kaçar, 
bir altı gün daha kaçar, ve netice itibariyle hiç
bir şey yapamazsınız. Sadece bunu kanuni çer
çeve içinde hâkimlerimiz maalesef buna bir ça
re bulamazlar ve sadece disiplin yolu ile diğer
lerine kötü bir örnek olan bu gibi kimselerin 
tecziyo edilmesi mümkündür. 

Bunun gibi daha birçok misaller verilebilir. 
Binaenaleyh bu hususun, tamamiyle kanun 

tasarısında olduğu gibi kalması bir zarurettir 
ve bunun bu silsileden ayrılmaması ieabeder. 

Burada arz etmek istediğim ikinci husus da, 
Millî Savunma Bakanlığı camiası içinde haki
katen bir disiplin mahkemesinin kurulmamasma 
cidden hayret ettim, bu kadar büyük bir boşlu
ğu Millî Savunma Bakanlığının nasıl görüp tak
dir etmediğine, bunu kendi kendime sorup bir 
türlü cevap veremedim. 

Millî Savunmaca Millî Savunma Bakanı bu
gün en yüksek rütbeli bir subay kadar bir ku
mandan kadar salâhiyet sahibidir, astlarının 
üzerinde. Binaenaleyh, bunun - Millî Savunma 
camiası içinde bilhassa Bakanlık içinde çalı
şan yüzlerce subay ve aynı statüye tabi astsu
baylar ve bir sürü askerî personel de mevcut
tur. Onun, bu teşkilâtın içinde böyle bir disip
lin mahkemesinin kurulmaması büyük boşluk
lar ve zorluklar doğuracaktır. Bu hususun mu
hakkak surette kapatılması şimdiden zaruridir, 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Savun
ma Bakanı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
SANCAR (İstanbul Milletvekili) — Ben eğer 
yanlış dııymaclıysam veya anlamadıysam sayın 
sözcünün Millî Savunma Bakanlığı camiasın
daki disiplin suçlarının Genel Kurmay disip
lin mahkemesi yetkisine verileceği yolunda bir 
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beyanda bulunmadığı kanaatindeyim. Bunun 
bir boşluk olduğu kanaatindeyim. Esasen bu
na imkân da yoktur. Anayasanın 105 iıci mad
desi : iler Bakan kendi yetkisi içindeki işler
den ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerin
den, ayrıca sorumludur, hükmünü taşıdığıua 
göre Millî Savunma Bakanlığı teşkilât ve kad
rosu içindeki, (yani Bakanlık olarak) eşhasın 
disiplin mahkemeleri ve cezaları hakkındaki 
bu tasarının dışında bırakıldığı aşikârdır. Bu, 
yeni Teşkilât kanunu ve aynı zaıriaıuİa Genel 
Kurmayın görev Ve yetkilerini gösterecek ka
nunda bir atıf ile veya bir hususi hükümle tan
zim edilecek, bir mevzu olarak açıkta kalmak
tadır şimdilik. Bu zaruridir, çünkü nevi şahsı
na mahsus, başka memleketlerde pek emsali 
olmiyaıı bir Bakanlık teşkilâtıyız biz. 

Onun için bunu hususi hükümler kendi teş
kilât kanunumuzun tadilinde derpiş etmeyi da
ha uygun görmüş bulunuyoruz. Bu kanun bu
nu derpiş etmemiş bulunmaktadır. Sayın söz
cü ile mutabık olarak bunu arz etmeyi uygun 
gördüm. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Komisyon 
sözcüsü konuşmalarınızı benimsiyor mu. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL ARTUS 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bendeniz açık 
kalıyor dedim, Genelkurmay Başkanlığı Di
siplin mahkemesine tabidir, demedim. Açık bu
lunmaktadır. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Çıkacak ka
nun boşluğu dolduracak mıdır? 

HÜKÜMET ADINA MİLLÎ SAVUNMA 
BAKANI İLHAMİ SANCAR (Devamla) — 
Müstakbel kanun hakkında benim şimdiden bir 
taahhüde girmem caiz olmasa gerek. Ama şah
si kanaatim ve dileğim odur ki yeni teşkilât ka
nunlarında bunu derpiş etmeğe mecburuz. Çün
kü muallâkta bırakamayız. Bunlar da bir di
siplin içinde çalıştırılmak zaruretindedir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Bakandan bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye — 
Şu halde sayın Bakan ve komisyon sözcüsü müs
takbel kanunda işin halledileceği mevzu üzerin
de şüpheli olduklarına göre, bu kanunda yer 
almalarına taraftar mıdırlar? 
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SANCAR (İstanbul Milletvekili) — Hayır efen
dim. Çünkü mesuliyeti Bakana ait olan bir 
kadro mensuplarının mesuliyeti kendisine raci 
olmiyaıı bir kimsenin disiplin müeyyidesi altın
da bulundurulmasın], hiçbir hukuk nizamı ve 
idare esasları tecviz etmez, 

VASFİ GERGER (Urfa) — Mesuliyetini 
tekâbbül ettiğine göre, şahsi mesuliyetleri Ba
kanlıkların kendisine teveccüh edecektir. Değil 
mi? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ 
SANCAK (İstanbul Milletvekili) — Umumi 
hükümlere göre muamele tatbik edeceğiz; bu 
kanun boşluğu devam ettikçe diğer devlet da
ireleri misülli başka çaremiz yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın O'Kaıı. 
SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Beyefendi 

gayet yerinde bir sual tevcih buyurdu, biraz 
evvel; fakat cevabı tatminkâr olmadı. 

Sarhoş olan asker, (malûmuâliniz erden 
generale kadar) Disiplin mahkemesine verilir
ken Millî Savunma camiası altındaki aynı em
sali bir subay bir suç işlediği takdirde umumi 
hükümlere göre mahkemeye verilir. Burada 
adalet kendiliğinden şu espri içinde zedelen
miş oluyor. Çünkü her iki mahkemenin bu suç 
üzerindeki anlayışları ve dolayısiyle müeyyide
leri muvacehesinde kararları ayrı ayrı olacak
tır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ 
SANCAR (İstanbul Milletvekili) — Bu endişe 
hiç şüphesiz varittir. Ama muhakkak ki, her za
man bu türlü suçların işleneceğini kabul etmek 
mümkün değildir. Faraza, iki senelik zaman 
içinde, ben hiçbir arkadaşın, böyle bir suçuna 
muttali olmadım. Bir de Askerî Ceza Kanunu 
hükümleri çerçevesi içine giren suçlar hakkın
da tabiatiyle kemafisabık muamele tatbik olu
nacaktır. Bunda şüphe yoktur. Yalnız Disiplin 
Mahkemeleri bakımından Disiplin Amirliği sı
fatı, bizim kadromuzda Bakanı veya sayın müs
teşar muavini, daire reislerine bu kanunu mah
sus ile tevcih edilmediğine göre bu disiplin 
mahkemeleri hakkındaki hükümler Bakanlık 
camiası için kabili tatbik olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, sayın Bakan Millî Savunma Bakan-
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lığında bir Disiplin Mahkemesi kurulmamasının 
bu Kanunun boşluğu olduğunu kabul ettiğine 
göre, bunun kurulması tensip edilebilir. Onun 
için. Komisyon.... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ 
SANCAK (İstanbul Milletvekili) — Bu, Genel
kurmayın görev ve yetkileri kanunu ve Millî 
Savunma Bakanlığı Teşkilât kanunundaki ka
nun vazımm tesis edeceği paralelliğe veya de
ğişikliğe göre tanzimi ancak mümkündür. Bu
gün tenazuru temin etsek bir mazeret aranacak 
ihtilâfı hal için tenazuru temin etmesek birinin 
diğerine faikıyeti gibi nâbemahal bir müna
kaşaya meydan vereceği için şimdilik hazırlığı 
hemen hemen tamamlanmış olan Teşkilât ka
nununda bunu derpiş etmeyi daha uygun bul
duk. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Bakan, özür dilerim sizi yoruyorum... Kabul 
ettiğimiz 8 nci madde var. Belki hatırınızda 
değil, okumama müsaade buyurmanızı istirham 
edeceğim. Burada kuruluş yönünden yetki de
niyor. «Kuvvet kumandanlarında görülecek lü
zum üzerine veya doğrudan doğruya Genel
kurmay Başkanlığınca bu yetki genişletilebilir 
veya daraltılabilir.» Buradaki bu hükme müs
teniden Genelkurmay Başkanı bu hükme is
tinaden disiplin mahkemesinin yetkisini Millî 
Savunmayı da çerçevesi içine alabilir mi, ala
maz mı? Bunu istirham ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ 
SANOAR "(İstanbul Milletvekili) — Alamaz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, iki arka
daşımızın konuşması üzerine söz almak -lüzu
munu hissettim. Birisi; Sayın Sırrı Atalay ar
kadaşımız; dediler ki, «Temsilciler Meclisinde 
Anayasa hazırlanırken, Disiplin Mahkemeleri 
yoktu, sonra Millî Birlik Komitesi tarafından 
eklendi.» Acaba neden eklendi? Neden Millî 
Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisi tarafından 
düşünülmiyeıı bir unsuru Anayasaya sokmak 
lüzumunu hissetti? 

Bu hususları bir zamanlar bu komitenin 
içinde bulunmuş bir arkadaşınız olarak, şah
sım adına, düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

'İkincisi; Sayın Selâıni Üren arkadaşımız 
dedi ki; disiplin mahkemelerinin verdiği karar
ları yine hukuk kültüründen mahrum olan 'bir 
üst disiplin mahkemesine müracaat etmekten
se, hukuk kültürüne malik olan askerî mahke
meleri tanımak bu hususta daha uygundur de
di. Neden bunun yanlış olduğunu ve böyle ol
madığını izaha çalışacağım. 

Efendim, malûmunuz, muharebe meydanı, 
mahkeme salonu değildir. Muharebe meydanın
da can pazarı vardır. Hiçbir kimseye «git ar
kadaş rica ederim lütfeder misin, şu tepede ölür 
müsün?»demeye imkân yoktur. Muharebe mey
danında otorite hâkim, ve kumanda otorite
yi bir alet olarak kullanır. Nasıl bir ressam 
fırça ile resim yaparsa, nasıl Ibir doktor bistu
ri ile ameliyat yaparsa; kumandan da otorite 
ile kumanda eder. Otorite ile birliği sevk ve 
idare eder. Otoritenin psikolojik analizini yap
tığımız zaman görülür ki, karşımıza iki unsur 
çıkar: Birisi asta muhtacolacağmı vermek, öbü
rü asta müstahak olduğunu vermek, Siz eğer 
muhtacoldıığu istediğiniz istikamette, istediği
niz cesamette verin, eğer aynı zamanda asta 
müstahak olduğunu da veremiyorsanız otorite 
zayıf kalır. Bundan dolayıdır ki, disiplin ceza
larına ait kaza hakiki, tarih boyunca kumanda 
yetkisinden ayrılmamıştır. Hukukçu arkadaşla
rımız için bunu bir defa daha tekrar edeyim: 
Tarih boyunca disiplin cezalarına ait kaza 
yetkisi kumanda yetkisinden ayrılmamış; ay
rılamaz da. Ayırdığınız gün orduda otorite yok
tur. Bundan dolayıdır ki, bizim eski Ceza Ka
nunumuz da kumandanı tıpkı bunun da kalbul 
ettiği gibi, tek 'mahkemeli, bir hâkim gibi kabul 
etmiş ve kumandana tek başına, ceza verme 
yetkisi tanımış. Hattâ o kadar ileri gitmiştir 
ki, bir üst kumandanı temyiz salâhiyetiyle teç
hiz etmiştiı*. Siz, disiplin cezalarına ait bir 
suç işler kumandandan ceza alırsanız, ancak lxir 

•üst kumandana müracaat edersiniz. Üst kuman
danın tasdikini bozacak yer yüzünde hiçbir 
kuvvet yoktur. Bu hale göre, askerî kaza hak
kı, kumandanın yetkisinden ayrılmamıştır. İşte 
bundan dolayıdır ki, Millî Birlik Komitesi di
siplin mahkemelerine subaylardan müteşekkil 
disiplin mahkemelerine lüzum görmüştür. Çün
kü yine tarih boyunca sabittir İki, kumandan
lık nazari olarak öğrenilemez. İstediğiniz şah
si alın getirin, senelerce tedrisata tâbi tutun, 
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eğer fiilen bir birliğe kumanda etmemişse et
miyorsa, kumandayı anlamasına imkân ve ih
timal yoktur. Kumandanlık öğrenilemez, naza
ri sahada öğrenilemez. Kumandanlık tıpkı yüz
me gibi fiilen içerisine girerek, kumanda ederek 
öğrenilir, İşte bundan dolayıdır ki, disiplin suç
larının, kanaatimizce kumandayı fiilen yapan, 
kumanda eden , subaylar tarafından verilmesi 
kumandanın kumanda yetkisinin sağlamlaş
ması, asta müstahak olduğunun tam verilebil
mesi için lüzumludur. 

Aynı zamanda, hâdiseyi meşhur Prof. Pov-
lof'da incelemiştir. Lâbirent deneyleri ile gös
termiştir ki, disiplin beş ana unsurundan biri
si olan .düzeltme unsuru ancak bu düzeltmeyi 
fiilen yapabilecek kumandan tarafından tat
bik edeceği takdirde mümkündür. Sadece hu
kuk kültürü, kumanda yetkisinin kullanılma
sının bir parçası olan disiplin cezalarına ait 
kaza için kâfi değildir. Ve kâfi olmamıştır. 
21 yıl bu orduda hizmet 'etmiş bir arkadaşınız 
olarak söyliyeyim ki, askerî mahkemeler disip
lin ceza1 arında daima ikinci derecede kalmış
lar ve kumanda yetkisini yakından talkilbetmek 
imkânını bulamamışlardır. İşte bu sebepten 
dolayıdır ki, Millî Birlik Komitesi disiplin mah
kemelerinin açılması lâzımgcldiği kararma var-
ım şiardır. 

İkinci nokta; acaba subaylar bu mânada hu
kuk kültüründen mahrum mudurlar! Arkada
şım bunu fena niyetle söyledi demiyorum, böy
le anlamıyorum, demek istediler ki, umumi hu
kuk kültüründen, gayet tabiîdir ki hukukçula
ra göre, mahrumdurlar. Binaenaleyh onlara 
niye verelim! 

Birinci izahatımdan kolayca anlaşılır ki, bu
rada esas olan genel hukuku kültürü yerine ku
manda kabiliyeti, kumandanlık bilgisi ve me-
lekesidir. Kumandanlık bilgisi olup da, meleke
si olmıyan dahi bu sahada hüküm vermek im
kânına malik değildir. Kaldı ki, subaylar 
Harb Okulu boyunca askerî hukuku okurlar. 
Ve bir askerî cezanın karşılığmdaki, bir askerî 
suçun karşılığmdaki cezayı verecek hukuk kül
türüne daima maliktirler. Bundan dolayı da 
zannederim ki bir üst disiplin mahkemesine 
müracaat zararlı değil, faydalıdır. Aksi halde 
eğer disiplin mahkemelerinin verdiği cezaları 
bir askerî mahkemede tekrar tetkik etme im

kânı olacak olursa, demin arz ettiğim gibi ku-
. mandayı fiilen yapmıyan kimseler tarafından 

fiilen kumandanlık yapanların verdiği disip-
' 1in cezaları yeniden münakaşa edilecek demek
tir ki disiplin mahkemelerinin kurulması için 
öne sürülen bütün sebepler tabiîdir ki lüzum
suz kalacaktır. 

Bu hususu böylece belirttikten sonra Millî 
Savunma Bakanlığında neden bir disiplin mah
kemesi kurulmadığını itiraf edeyim ki ne söz
cünün, ne de Bakanın izahatlarından sonra 
dahi kavrayabilmiş değilim. Bir tarafta Genel
kurmay Başkanlığı, bir tarafta Millî Savunma 
Bakanlığı vardır. Her ikisi de bir kısım subay
ları kadrosunda bulunduruyor. Arkadaşlar su
bay nereye giderse gitsin subaydır. İster Mec
lisin Muhafız Taburuna tâyin edilsin, ister 
Cumhurbaşkanlığının Muhafız Alayına tâyin 
edilsin, subay subaydır. Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Orada han
gi muameleyi görürse, öbür tarafta da o mua
meleyi görecekti^ Millî Savunma Bakanlığında 
ayrı bir hükme tabi, Genelkurmay Başkan
lığında ayrı bir hükme tabi olmasının kanaa
timce çok büyük mahzurları vardır. Acaba 
Teşkilât Kanunu geldiği zaman bu iş düzeltile
bilir mi! İmkânı yok. Şimdi §u olamaz kanun
da; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savun
ma Bakanlığının emrine verilemez. Anayasa 
zaviyesinden bu böyledir. Buna imkân yok. Ol
madığına göre, Genelkurmay Başkanlığı yine 
bugünkü gibi- Başbakanlığa bağlı kalmakta 
devam edecektir, öbür taraftan Millî Savunma 
Bakanlığındaki subayları da fiilen âmir olma
dığına göre, bunun - bana öyle geliyor ki -
doğrusu, bu tasarıda bir disiplin mahkemesinin 
Millî Savunma Bakanlığında da açılacağı hük
münü koymak meseleyi halleder ve lüzumlu
dur zannediyorum. Teşekkür ederim. 

[BAŞKAN — ,29- ncu madde hakkında oy 
kullanmıyan var mı! 

Buyurun Sayın Turhangil. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim, mevzu Millî iSavunma Bakanlığında di
siplin mahkemesinin kurulmamış olması yö
nünden dağılmış bulunmaktadır. Bendeniz 30 
ncu maddedeki, esas konuşan arkadaşlarımın 
tereddüde vardıkları, Genelkurmay Başkan
lığı Disiplin Mahkemesi hükümlerine karşı 
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yapılan itirazın tetkik mercii üzerinde duraca
ğım. 

Hakikaten, Genelkurmay Hakanlığı Disip
lin Mahkemesinin, kabul buyurduğunuz 9 ncu 
maddenin içinde yazdı «erden, general ve amiral 
dfdıi! olmak üzere muhakeme edecek bir di
şi])! in mahkemesi olduğu belirtil iniştir. 

Yine, kabul edilen ikinci maddeye yo re bu 
mahkemelerin üç subaydan kurulu olacağı, 
madde 4 e yöre de en az yüzbaşıdan müteşek
kil bulunacağı beyan edilmiş başkanın. 

•Şimdi, bu maddeyi halletmek için, bu hiz
mette bu kanunun yapılmasında büyük emeği 
geçen komisyon başkanı v,e sözcüsü ile, muh
terem ark İKİ aşları ma. naçiz fikrimi söylemek 
isterim. 

Disiplin mahkemesinin muhakeme edilen 
şahsın rütbesine yöre kurulacağı, kabul etti
ğimiz maddelerde var. Şu halde o rütbeye göre 
kurulan mahkemenin kararını tetkik edecek di
ğer bir disiplin mahkemesinin mutlaka hüküm 
veren birinci hüküm veren, muhakeme heye
tinden askerî disiplin yönünden ve ihtilâl: a 
mahal vermemesi bakımından bil- üst rütbeli 
yani bir yüzbaşının riyasetinde kurulmuş bir 
dişildin mahkemesi kararma itiraz vâki oldu
ğunda. Genelkurmay Başkanlığında, onu 
tetkik edecek ikinci disiplin mahkemesinin 
maddede yazıldığı, yibi, hükme katılınıyan veya 
vey izhar .et m iyen değil, o disiplin mahkemesi
ni teşkil eden heyetten bir rütbe üstün kuru
larak disiplin mahkemesinde tetkiki lâzımge-
lir. Şimdi burada bizi bir noktaya götürü
yor. Dünkü konuşmamda da itiraz ettiğim 
nokta; bu rütbe bakımından, en yüksek, mer
tebede bir disiplin mahkemesi huzuruna götü
rülme zorunda kalırsak, ıSayın Bakanın dünkü 
izahatını binde bir olarak kabul ediyorum ; ve 
zaten en yüksek rütbeli bir disiplin mahke
mesi huzuruna götürülecek bir general ve ami
ralin artık itiraz edeceği bir yeri bulunmaması 
en yüksek disiplin mahkemesinin ittihaz ede
ceği kararların da kati olması şeklinde1 tedvin 
edilecek bir madde şekli meseleyi halletmiş 
olur- kanaatindeyim. 

Bu benim kanaatim. 'Hulâsa ediyorum: Tet
kik eden disiplin mahkemesinin bir üst rütbeli 
mahkemesi mahkeme heyeti tetkik etmelidir. Ve 
en üst rütbeli askerî kişileri muhakeme edecek di
siplin mahkemesi kararları da katî olmalıdır. 

Bu arada çıkmışken. Millî »Savunma mevzu
unda muhterem Mehmet Özgüneş Beyefendinin 
beyanlarından mülhem olarak şunu arz etmek is
terim. Nâçiz fikrim olarak; bendeniz Sayın Ba
kanın mütalâalarını yerinde buldum. Bu yerin
de bulmanın hukukî mesnedini de, Mehmet Ögü-
n eş'i u çok veciz ve çok içten yelen beyanlarında 
hissettim. Millî Savunma Bakanlığı evvelâ ordu 
karargâhı, disiplin, harb meydanı, harb edecek 
bir kuvvet değildir. Bugün Millî Savunma Ba
kanlığına kıta ve kumanda kabiliyeti dışında hu
kuk, yüksek mühendis, yüksek kimyager, tıp ve-
sair müşavirlerle çalışan bir bakanlık vardır. Ba
kanlığa gelmiş subayların hepsinin orduyla i ru
bai J arı yanında Devletin, Hükümetin bir kolu bu
lunan Millî Savunma Bakanlığını temsil etlikle
ri ve her şeyden evvel de Savunma Bakanının em
ri altında bulundukları bir hakikattir. Bir disip
lin mahkemesi kurduğunuz takdirde bunun ku
rum amirliği yahut komutanlığını mutlaka Sa
vunma Bakanına veremeyiz. Çünkü, asker değil
dir. 

Şu halde onları, kendisinin emrinde bulunan 
bir müsteşarın disiplin yönünden emri kumanda
sına verdiğiniz takdirde, Savunma Bakanının en 
ufak bir idari otoritesini orada düşünmek gay
ri mümkündür. Bugünkü Türkiye'mizin Savunma 
Bakanlığının belki biryün savunma uzmanları, 
orduya mensup kişilerin yalnız ve yalnız nıüle-
hassıs kişiler olarak, şube, kısım âmirleri olarak 
bulunacağı ve hattâ bugün dahi Savunma Bakan
lığında birçok sivil personelin çalıştığı yalnız kı
sım şeflerinin orduya mensup kişiler olduğu dü
şünülürse, bunu mutlak bir disiplin istiyen bir 
müessese olarak değil, Bakanlar Kurulunun bir 
kolu olarak mütalâa etmek ve disiplin yönünden, 
disiplin mahkemesi kurmak yönünden bu kadar 
hasas olunmaması icabettiği kanaatindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu disiplin malı-
kemelerinink uruluşu hakkında tümü üzerinde 
görüşmeler sırasında da oluşu hikâye etmiştim. 
Yani disiplin mahkemelerinin askerî yargıda ikin
ci bir sınıf yahut ikinci bir çeşit mahkeme olarak 
yer almasını vermemiştir ki, Sayın Özgüneş, Sır
rı Atalay bu şekilde söyledi, zaruretler şunlar
dır diye ifade ettiler. Ben lehinde idim, yani olu-
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şu hikâye ettim, Anayasamızın 138 nei maddesin
de askerî .yargının ikiye ayrılmasının Temsilciler 
Meclisinin birinci ve ikinci görüşmesinde yer al
madığını, ancak Millî Birlik Komitesinin görüşü 
olarak Temsilciler Meclisine geldiğini ifade et
miştim. Ve askerî yargının bu şekilde ikiye ay
rılması, dünyanın en disiplinli ordusunu meyda
na getiren Amerika Birleşik Devletlerindeki üç. 
çeşit askerî yargıya daha çok yaklaştığını ifade 
etmiştim. Yani meseleyi vermemiştim, lehinde 
idini, ifade ettim, lehinde olduğumu söyledim, 
tekrar teyidediyorum. Üçlü bir yargı sistemine 
mâlik olan Birleşik Amerika'da disiplin ve yar
gı organlarına da yaklaştığını ifade etmiştim. 

Şimdi Millî Savunma Bakanlığı nezdinde bir 
mahkemenin, disiplin mahkemesinin kurulup, ku
rul maniası yolundaki lartışmalar içerisinde Sa
yın Fikret TurhangiJ'm bâzı mütalâaları oldu. 
Bunlara cevap vermek isterim. 

Sayın Fikret Turhangü derler ki; Millî Sa
vunma Bakanlığı diğer askerî birlik yahut kurum
lar mahiyetinde bir müessese değildir. İçerisin
de çok sivil kişiler bulunmaktadır. Alayda da, 
tümende de birçok kişiler, muhasebede, levazımdı 
çalışan birçok sivil kişiler bulunmaktadır. Sivil 
kişinin biri veya ikisi, beşi veya 10 ı.ı bir şey ifa
de etmez. Millî Savunma camiasında sivil kişiler 
bulunduğu gibi bugün disiplin mahkemeleri ku
rulan diğer birlik ve kurumlarda da sivil kişi
ler bulunmaktadır. Sivil kişiler vardır diye, di
siplin mahkemesi kurmıyacak mıyız? Bu bir ge
rekçe teşkil elmez. Kıymetli arkadaşımız yine de
diler ki; Millî Savunma Bakanlığı bir harb yeri 
değildir. Sayın özgüneşin buradaki heyecanlı 
ifadeleri ile disiplini; asıl harb meydanlarında 
zaruret bulunduğu sebeple, harb meydanı olmı-
yan bakanlığa niçin götürüyoruz? Harb öncesi 
iıarb sırası ve harb sonrasını Silâhlı Kuvvetler
de ve Millî Savunmada idare eden iki cihazdır, 
Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Baş
kanlığı. Millî Savunması disiplinle idare edilmi-
yen bir memlekette Silâhlı Kuvvetlerin harb 
önünde ve harb dışındaki müdafaası mümkün 
olmaz. Bu itibarla sevkü idarenin hazardaki bü
yük yükünü üzerinde tutan Millî Savunma cami
ası içerisinde disiplin aramıyacak mıyız, disiplin 
olmıyacak mı? Sayın özgüneş ne dedi; ister şu
rada olsun, ister Meclis Muhafız Taburunda ol- j 
sun, ister Reisicumhur Muhafız Alayında olsun, j 
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nerede olursa olsun, asker askerdir, subay subay
dır. Millî Savunma camiasındandır diye onu di
siplinden uzak tutmaya imkân var mıdır? Müm
kün değildir. O halde geniş bir askerî camianın 
müntesiplerini bağrında saldı yan Millî Savunma. 
camiasını disiplinden ayrı tutmaya imkân yoktur. 
Bir hakikati ifade edeyim ki, iki defa müzakere
nin teşriî hayatta yer almamasının ıstıraplarını 
ve büyük acısını şimdi çekmekteyiz. 

Birleşik Amerika Senatosunda müzakereler 
beş defa yapılır. Her kanun, ehemmiyeti ne olur
sa olsun en az beş defa müzakere edilir. Bizd,e 
iki defa müzakere olmamanın cidden acısını çek
mekteyiz. Millî Savunma camiası içinde bir di
siplin mahkemesi kurulsun diye 31 nci madde
de şu zorlamayı yaparken itiraf edeyim ki, vak
ti kaçırdık. Birinci maddede bunun müzakere
sin de yapacak idik, maalesef unuttuk veya ak
lımıza gelmedi. Şimdi geldik 31 nci maddede, 
ve pek de yeri olmıyan bir yerde, acaba buna 
bir imkâiiı bulabilir miyiz diye bir zorlama içeri
sindeyiz. Bunun bir ikinci müzakeresi olsaydı 
belki... O zaman bir önerge verirdik ve belki bi
rinci madde değişebilirdi. Ama, bu imkân geç
miş 31 nci maddeye gelmişiz ve şimdi bunun mü
nakaşasını yflpıyoruz. 

İsle, bir kere daha kanunların müzakeresin 
de, bir defa,, müzakerenin no kadar noksan ne 
kadar kanun tekniğine uygun olmadığının tipik 
bir misali ile karşı karşıyayız. Şimdi şey yapa
lım ama, 31 nci maddede bunu nasıl çıkaralım? 
Bu imkânı nasıl bulalım? Bir ek madde mi ge
tirelim.7 Bunun da güçlüğü meydanda... Ama, 
Sayın Bakanın ve Sözcünün Teşkilât Kanunu ile 
Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Baş
kanı.. Sayın Tıınçkanat'ın da ifade ettiği gibi 
gelmedi. Gok mühim bir mesele. Genelkurmay 
Başkanının yetkileriyle Millî Savunma Bakanlı
ğının teşkilâtının kanun hükümleri içerisinde 
bugüne kadar gelmiş ve çıkarılmış değildir. Teş
kilât Kanunu ile bunu tanzim etmek de mümkün 
değildir. Teşkilât Kanununda bunun yer alıp 
almıyaeağı belli de değildir. Bu sebeple yeri bu 
disiplin mahkemelerinin kanun çerçevesi içinde 
ama şeyi. geçirilmiştir. Bunun nasıl şeyini bula
cağız, diye ben kendi kendimi bir hayli zorla-
dım. Bir türlü şeyini bulamadım. Genelkur
may Başkanlığı nezdindeki Disiplin Mahkemesi, 
Bidavet Mahkemesi olarak kararlar verecektir. 
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Fakat bir üst disiplin mahkemesi olarak kendisi
ne vâki itirazı tetkik ettiği zaman 31 nci mad
denin hükmüne göre, hükme iştirak etmiyen hâ
kimler bir mahkeme teşkil edecekler ve bunu tet
kik edecekler. Daha önceki hükümlerde bir yıl
lık önceden tabiî hâkini tâyininin felsefesi ve es-
pirisi nedir? Hâkimin, önce bilinmesi ve onun ko
lay kolay değiştirilmemesi emniyeti ve itiraz 
edenlere veyahut suçlu durumunda bulunanlara 
yargı sistemi içinde teminatı vermektedir. Fakat 
bu teminattan mahrum ediyoruz. Ne olacak? Sı
radan listede bulunanlar, şu bu olacaktır. Ku
mandana takdir yetkisini vereceğiz. Halbuki en 
yüksek disiplin şeyi olan Genelkurmayda itiraz 
vâki olduğu takdirde sanığa emniyeti verebil
mek için, tabiî hâkimin önceden belli olması 
lâzımdır. Değişen bir hâkim teminatı vermez. 
Daha evvel niçin hükümler koyduk? Komisyon 
niçin hükümler koydu? Bir yıldan önce yani da
ha evvel belli olacaktır. Zorunlu haller olmadık
ça bunlar değişmiyecektir. Niçin? Teminatı ver
mek için. Tabiî, hâkimin öncelden belli olması, 
hukukun en basit bir kaidesi. îtiraz üzerine ya
pılacak tetkikte, tabiî hâkim mefhumu ortadan 
kalkıyor. Kimlerden teşkil olunacak, kimler, lis
tede bulunanlar? Kumandan yapacaktır. 

O halde tahıl hâkim yoktur. Benim itirazım 
budur. Tabiî hâkim sistemine girebilmek için 
bunun önceden belli olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. 
' GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz isti
yorum. ' 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ben 
zaten iki kelime söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz, Sayın 
Sözcü? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, Sırrı Atalay'm izahlarından dolayı ken
dilerine teşekkür ederim. Zaten ben kendile
rinin yerindeyim demiştim. Sadece Temsilciler 
Meclisi tarafından konmayıp da Millî Birlik 
Komitesi tarafından neden Anayasaya ( ) se
beplerini arz etmek istedim. İkinci husus; 
M. Savunma Bakanlığında neden bir disiplin mah
kemesi kurulması lâzım geldiğini ifade ettim. 
Sayın Turhang.il dediler ki; burası harb yeri 
değildir. M. Savunma Bakanlığı bir kıta de
ğildir ki, muharebeye iştirak 'etmez ki. BuraJda 
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zannediyorum iki bakımdan hata var. Birisi, 
evvelâ muharebeye iştirak etmese dahi, hazer 
şartlarını, sefer şartlarına en çok yaklaştıran 
bir teşkilâttır. Aksi ha'lde haz'er ayrı, sefer ayrı 
olamaz. Hazerde aynen sefer şartlarına yak
laşacak bii' eğitim yapılır ve disiplin böyle te
sis edilir. Bu bakımdan da gayet tabiî ki, Millî 
Savunma, Bakanlığı içerisindeki subayların 
astlık, üstlük münasebetlerinde veya diğer hu
suslarda mutlaka disiplin mahkemelerine tabi 
olmaları lâzımdır. Kaldı ki, bugünkü muharebe 
tarzı - artık eski devirler çoktan geçti - her 
hangi bir memleketin hudutlarında silâh pat
ladığı. gün bütün vatan sathı muharebe mey
danıdır. Aksinin olmasına imkân yoktur. Silâh 
patladığı gün bütün vatan safin muharebe mey
danı olur. Binaenaleyh, Millî Savunma Bakan
lığı da hiç şüphesiz ki, silâhlı taarruzlara mâ
ruz kalacaktır ve kendisini yine silâhla savu
nacaktır. Ve 'gayet tabiî ki, muharebenin için
dedir. Hiçbir fert kendisini muharebenin şart
larının dışına çıkarmak imkânı bulamıyacaktır, 
bu bir. 

İkincisi; sivil şahıslar dalra çoktur, burada. 
esas olan karargâh hizmetleridir dediler'. Hayır 
o da değildir. Arkadaşlar, yine istisnasız bü
tün milletlerde t;ırih boyunca ordu içerisinde 
hizmet eden bütün siviller, disiplin bakımın
dan. askerlerin tabi olduğu şarta tabidir. Bunun 
istisnası yeryüzünde yoktur. Ençok demokra
tik ülkedir, şudur, budur, diye övülen Ameri
kan. Milleti, bunun istisnasını değil, aksine 
gayet kuvvetli bir misalini teşkil c(h,r. Hasbel
kader bir tarihte Amerikan oıdusu içinde bu
lun muşumdur ve hayret etmişimdir, sivil şahıs
lar üzerindeki askerî otoritenin şiddetine. Binaen
aleyh, bu böyledir, isterse bütün sivillerden 
müteşekkil dahi olsa, orası bir askerî karargâh 
olmaya devam ettiği müddetçe, askerî disip
lin şartları devam edecek ve subayların otori
tesi, aynen askerî şahıslar üzerinde olduğu gibi. 
siviller üzerinde de cari olacaktır ve ben bir 
kere daha tekrar edeyim; buradaki subaya 
başka muamele, oradaki subaya başka muamde, 
ordu ruhu ile gayrikabili teliftir. 

Çok temenni ederim ki, sayın ve kıymetli 
Bakanımız ve kıymetli sözcü bu maddeyi geri 
alsınlar ve Millî Savunma Bakanlığında da bir 
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tane disiplin mahkemesi kurulmasını gerekti
ren hükümleri koyarak -getirsinler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Aeık oylarını kullanmıyan var 

mı? Oylama muamelesi'bitmiştir. 
Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL ÂR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —Efendim, di
siplin mahkemelerinden verilen kararlara karşı iti
razı derpiş eden bu maddenin müzakeresi sıra
sında mevzu, itiraz meselesinden taşarak Millî 
Savunma Bakanlığında disiplin mahkemesi var 
mıdır yok mudur, noktasına geldi. 

Biraz evvel bendenizin burada Millî Savun
ma Bakanlığında bir disiplin mahkemesi bu
lunmadığına ve bu noktanın açık kaklığına dair 
olan beyanatım üzerine 'arkadaşlarımız hassa
siyet gösterdiler ve Millî Savunma Bakanlığın
da disiplin mahkemesi bulunması lüzumu üze
rinde durdular. Bu münakaşaların yeri, esas 
itibariyle tasarının 1 nci maddesinin görüşül
mesi sırasında olmak gerekti. Çünkü, disiplin 
mahkemelerinin nerelerde kurulacağı, tasarının 
1 nci maddesinde yer almıştır. Biz, komisyon 
olarak Millî Savunma Bakanlığında disiplin 
mahkemesi kurulup kurulmamasıııı ve kurul
duğu takdirde ne şekilde düzenlenmesi lâzım-
geldiğini, disiplin âmirinin kim olması ica-
bettiğini yeniden incelemeye taraftarız. Fakat 
usul bakımından 1 nci maddenin tekriri mü
zakeresine Yüksek Heyetinizin karar vermesi 
lâzımgelir. Tekriri müzakere kabul edildikten 
sonra, 1 nci maddenin komisyona geri alın
madı suretiyle, bu meselenin 1 nci maddede bir 
fıkra ilâvesi suretiyle derpiş edilmesi gerekir. 
Bu vesileyle şunu da arz edeyim; Anayasamı
zın 118 nci maddesine göre, her idari mües
sesede, ezcümle bakanlıklarda disiplin kurul
ları mevcuttur. Bütün bakanlıklardaki di
siplin mahkemesi değil, fakat disiplin 'kurulları 
mevcuttur. Bu disiplin kurullarının kararla
rına karşı da yine Anayasanın 118 nci madde
sine göre idari mahkemeye müracaat hakkı 
tanınmıştıi'. 

Yine sözü geçen Anayasanın 118 nci mad
desinin son fıkrası, «Askerî kişiler hakkındaki 
özel bükümler saklıdır» kaidesini koymak sure
tiyle, Millî Savunma Bakanlığında kurulacak 
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olan disiplin mahkemesinin vereceği kararla
rın idare mahkemesine tabi tuttulmaması im
kânını da derpiş etmiş bulunmaktadır. Mekaniz
ma böyle olunca, bunun diğer bakanlıklarda. 
olduğu gibi, (çünkü her bakanlığın disiplin 
kurulları kendi teşkilât kanunlarında düzen
lenmiş ki) bunun da Millî Savunma Bakanlığı
nın teşkilât kanunlarında düzenlenmesi müm
kün olabileceği gibi, önümüzdeki kanun tasa
rısında da bunun halledilmesi, düzenlenmesi 
mümkündür. Arz ettiğim gibi, 1 nci madde hak
kında eğer bir tekriri müzakere talebi vâki 
olur ve Yüksek Heyetiniz bu yolda karar it
tihaz buyurursa biz 1 nci maddeyi geri alarak 
bu eksiği orada telâfi etmek niyetindeyiz. Bu 
öıımüzdeki madde, sadece itirazdan bahseden 
bir maddedir. Bu takdirde, bu itiraz meselesi
nin de, tabiatiyle Millî ıSavunma Bakanlığın
daki disiplin mahkemesinin kararlarına nerede 
itiraz edileceği meselesinin de ele alınması ica-
bedeceğinden bu takdirde görüşmekte olduğu
muz maddeyi de 1 nci madde ile beraber o za
man geri alacağız ve bunu düzenleyip takdim 
edeceğiz. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Bir nok
tayı rica edeceğim sayın sözcüden. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim, kabul ettiğimiz kanunda bir «asker kişi» 
terimi vardır. Bu maddenin görüşülmesi dola-
yısiyle - Millî Savunma kiyafet itibariyle asker 
kişi olduğundan tereddüt hissetmediğimiz kişi
ler var. Yine aynı bakanlık emrinde sivil per
sonel olarak çalışanlar da var. Bu sivil olarak 
çalışanlar asker kişiler midir? 

oı<;oici KOMISYON SÖZCÜSÜ ÂMJL 
ARTÜ'S (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim asker kişileri - bu kanunun G'.l ncü madde
sindeki atıf doleyısiyle - kimler olduğunu As
kerî Yargılama Usulü Kanununun 10 nen mad
desi tasrih etmiştir. Orada askerî kişiler şun
lar. şunlar diye, a, b, c, ç, fıkraları diye sırayla 
var. 2f> Fjkim akşamı kabul buyurduğunuz ka
nundur. Arkadaşlarımız batı ılıyacaklar. 

BAŞKAN — KFendim takrirler var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kuru-
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lacak disiplin mahkemesinin kararlarına karşı 
yapılan itirazın tetkiki önceden belli edilen bir 
'disiplin, mahkemesince tetkiki. 

2. Millî Savunma Bakanlığı camiasının, 'di
siplin suçlarının hükme bağlanmasının temini 
için .'51 nci maddenin komisyona havalesini say
gıyla 'lal ebeden ıh 

Kars 
•Sırrı Atalay 

Başkanlığa 
31 nci maddenin .yeniden tetkiki için komis

yona iadesinin teminine delâletlerini arz ede
rim. 

Tabiî Üye 
Sezai O'kan 

Cumhuriyet Sen at osu Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan disiplin mahkeme

leri kurulu, kanunu tasarısının 1 nci ve 8 nci mad
delerinin tekriri müazkere edilmesini arz ede
riz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Sezai O'kan Haydar Tunçkanat 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Sami Küçük Suphi Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sadi Koçaş 

Sayın Başkanlığa 
31 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekil

de tadilen kabulünü, arz ve teklif ederim. 
Madde 31. — Disiplin mahkemelerinden veri

len hükümlere karşı tefhim veya tebliğ tarihin
den itibaren 7 gün içinde en yakın askerî mah
kemeye itiraz edilebilir. 

Tekirdağ 
Selâmi 'en 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ 31 nci maddenin 
komisyona iadesi istenmektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. (8 nci 
madde için lüzum yok sesleri) 

1 nci maddenin tekriri müzakeresi ki, komis
yon tarafından da arzu edilmektedir. Ve teklif 
de vâki olmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddenin tekriri müzakeresini de oy
larınıza sunacağım. 
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8 nci madde şudur : 
«Disiplin mahkemelerinin yetkisi, nezdindt 

kuruldukları komutanlığın veya askerî kurutu 
amirliğinin kadro Ve kuruluşu île sınırlıdır. 

Kuvvet komutanlıklarının göstereceği lüzum 
üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay 
Başkanlığınca bu yetki genişi etil ebi lir veya da
ra Itılahilir.» 

Bunun tekriri müzakeresine de lüzum görü
yor musunuz? 

GEÇ tCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTTTS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet. 

BAŞKAN — 8 nci maddenin tekriri müzake
resine komisyon da taraftardır. Tekriri müza
kereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ALÎTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Her üç 
maddeyi de komisyonca istiyoruz. 

BAŞKAN —- Komisyon maddeyi geri isti
yor. Komisyon istediğine göre voyv koymaya' 
hacet yoktur. Sayın Selâmi Üren'in tahririyle 
birlikte komisyona verilmiştir. 

İtirazın nereye yapılacağı, şekli; ve itiraz 
sebepleri 

MADDE 32. — İtiraz, hükmü veren disiplin* 
mahkemesinin nezdinde kurulduğu komutan ve
ya askerî kurum âmirine yapılır. 

itiraz sebepleri yazılı olarak verilebileceği! 
gibi sanığın en yakın âmirine yapılacak beyan 
üzerine düzenlenecek bir tutanak şeklinde de 
olabilir. 

İtiraz, kural olarak hükmün kanuna aykırı
lığı sebebine dayanır. 

Hukukî bir kuralın uygulanmaması yahut yan
lış uygulanması kanuna aykırılıktır. 

Aşağıdaki hallerde kanuna mutlaka aykırı 
lık var sayılır : 

A) Disiplin mahkemesinin kanun dairesin
de kurulmamış olması, 

B) Başkan ve üyelik niteliklerini haiz ol-
mıyan bir başkan veya üyenin hükme katılma
sı, 

| O) Makbul bir şüpheden dolayı hakkında 
j ret. istemi olup da bu istem kabul edildiği halde 
; başkan veya üyenin hükme katılması, veyahut 
; İm istemin kanuna aykırı olarak reddolunması 
i suretiyle başkan ve üyenin hükme katılmış ol-
S ması, 
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D) Disiplin mahkemesinin kanuna aykırı I 

olarak dâvaya bakmaya kendini görevli veya 
rütbe yönünden yetkili görmesi, 

E) Disiplin subayının veya kanunen bulun
ması gerekli diğer bir kişinin yokluğunda 
duruşma yapılması, 

F) Sözlü duruşma sonucu olarak verilen 
hükümde duruşmanın açıklığı kuralına uyulma- I 
mış olması, I 

G) Hükmün gerekçesiz bulunması, 
H) Hüküm iein önemli olan noktalarda 

mahkeme kararı ile savunma hakkının kısıtlan
mış olması. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı î 

Buyurun Sayın Gerger. 
VASFI GERGER (Urfa) — Efendim, bu 

?>2 nci maddenin 1 nci fıkrasında tatbikatta müş
külâtı mucip bir durum vardır. 32 nci madde
nin 1 nci fıkrasında deniyor ki; «İtiraz, hükmü 
veren disiplin mahkemesinin, nezdinde kurul
duğu komutan veya askerî kurum âmirine yapı
lır.» E L geri alman maddede itirazı yapanlar 
diye kabul ettik. Aynı sıfat ve salâhiyeti taşı
yanlara itiraz hakkı veriyoruz. Bu itiraza hak
kı olanlar, bu itirazı kendi kendisine yapıyor. 
Anlaşılmıyor nasıl olacak bu i ş i Ben demin 
sayın Binbaşı ile de görüştüm; sanık için bu 
mümkün. Sanık, itirazı, hükmü veren komutan, 
âmir, grup âmiri verebilir. Fakat bu itiraz işle
mini bizzat kendisi yapacaksa kime verecek6? 
Vereceği makamı burada belirtmek lâzım. Genel 
Kurmay Başkanlığına vermesi lâzımgeliyor, ken
di fikrime göre. Çünkü, Gene] Kurmay Başka
nının salahiyetli kılacağı üst mahkemede bu ev
rak inceleneceğine göre bu âmirlere verilen iti
raz hakkını Genel Kurmay Başkanlığına yap-
maları lâzımgelir, kanaatindeyim. 

Sayın komisyon ne düşünüyor? Bunun dü- I 
zeltilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. | 
SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efelidim, I 

burada sözlü duruşma diye bir cümle var; du- j 
ruşma sözlü olduğuna göre (sözlü) kelimesinin i 
yeri olmaması lâzımgelir. Onun için bu (E) ben
dinde (sözlü) kelimesi tamamen yersizdir, çık- I 
ması lâzım; | 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Tana. i 
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NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bendeniz 

Sayın Vasfi Gerger'in beyanları dolayısiyle söz 
almış bulunuyorum. 

Şimdi, bu maddenin birinci fıkrası gayet, isa
betlidir. Müddetle bağlı bir muamele olduğu 
için, yani üçgün içinde itiraz edilmesi lâzımdır. 
Müddete bağlı bir muamelenin müddetinde yapı
lıp yapılmadığı itiraz mercii tarafından ilk tet
kik edilecek bir mevzudur. Onun için kim itiraz
da bulunacaksa mahkemenin bulunduğu komu
tanlık nezdinde müracaat edecektir. Ümit ede
rim ki, bunun için de, ilerde bir talimatname 
yapılacaktır, bir itiraz defteri olacaktır. İtiraz
lar o deftere kaydedilmek suretiyle şu müdde
tin içinde itirazın yapıldığı tesbit edilecektir. 
Bu, sanık için de kumandan için de varittir. Di
ğer itiraz hakları kimlerin varsa onlar için de 
aynı şey varittir. Bu işi bugünkü adlî hukuk yö
nünden ele aldığımız zaman bir müddeiumimi 
de temyiz edebilir, maznun da temyiz »debi! ir, 
dâvâlı da temyiz edebilir. Bunlar nereye yapar
lar? Hükmü veren mahkemeye yaparlar. Yani 
aynı mahkeme itirazın yapılmış olması, onun ta
rafından tetkik edilmesi mânasına gelmez. O 
daha üst makama göndermek için tavassut ede
cektir. Evrakı birleştirecektir, evrakı birleştir
dikten sonra gönderecektir. Bir üst makama, ya
pıldı. Oradan tekrar evrakı istiyecek, şunu ya
pacak bunu yapacak ki, yani maddeden istediği
miz gayenin dışına çıkmış oluyoruz. 

Keyfiyeti hülâsa edersem, vaziyet şudur; 
mahkemelerin nezdinde müddetinde yapıldığını 
tesbit için bir defter olacaktır. Bu müddet o def
tere kayıt suretiyle tesbit edilecektir. Onun için 
itirazın bulunduğunu mahkemeye veya komuta
na yapılması kadar isabetli bir hal olamaz. Komu
tan almış olduğu itirazı tetkik edecek değil bu 
işle ilgili dosyayla birleştirip üst makama iti
raz merciine gönderecektir. Binaenaleyh, bura
da bir mahkeme olmadığı kanısındayım. 

Bir de sözlü mahkeme tâbiri geçti. "Par
don sözlü duruşma. Bu olmaz, bütün duruşma
lar sözlüdür. Hayır, bizim hukukumuzda bir de 
yazılı usulü muhakeme diye bir muhakeme şek
li vardır. Ceza muhakemeleri de sözlü. Yani şi
fahi usulü muhakeme yerine, şifahinin türkçesi 
«sözlü» konmuştur, isabetlidir, doğrudur; bir 
muhakeme şeklidir. Onun da kalması faydalı 
olur, doğru olur. 
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BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Atalay. 
SİRRİ ATA BAY (Kars) — Maddenin «Aya

ndaki hallerde kanuna mutlaka aykırılık var
dır sayılır: dan sonraki (C) bendinde» Makbul 
bir şüpheden dolayı hakkında ret istemi olup da 
bu istem kabul edildiği halde başkan veya üye
nin hükme katılması tarafsızlığından şüphe edi
len üye veya. Başkan, hakkında "itiraz vâki olu
yu.-, haklı bulunuyor, buna rağmen, bulunma
ması lâzım gelen üye ve Başkan hükme iştirak. 
ediyor, doğru, Fakat veyahut bu istemin kanu
na aykırı olarak reddolunması suretiyle Başkan 
veya üyenin hükme katılması istemde bulunacak 
Üye veya Başkanın tarafsızlığından şüpheye 
düştüğü zaman itirazda bulunacak, itirazı red
dedilecek. İki reddin kanuna aykırı olduğu na
sıl tesbit edilecek? Bunun kanuna aykırı olduğu
na dair başvurulacak bir merci ve bu imkâna 
yardım edecek bir yol var mıdır ki, bunu biz 
böyle yapıyoruz? Böyle bir yol yoktur. Yani 
tarafsızlığından, üyenin veya Başkanın taraf
sız hareketinden şüphe ediyoruz diye itirazda 
bulunuluyor. İtirazı tetkik ediliyor, reddedili
yor. Bu reddin kanuna aykırı olduğu kanunsuz 
olduğu yolunda gidip hergangi bir yerden na
şı] bir karar alacak, nasıl bir teminatta bulu
nacak ki bu bulunmasına rağmen yâni kanun
suz olduğu halde bu itirazın kanunsuz olduğu 
bu reddin kanunsuz olduğu nereden tesbit edi
lerek? 

Bu son cümlenin. (O) bendindeki üyenin 
hükme katılmasından sonra ki, virgülden son
raki «veyahut bu istemin kanuna aykırı ola
rak reddolunması suretiyle Başkan ve üyenin 
hükme katılmış olması» cümlesinin çıkarılma
sı için önerge veriyorum. Çıkarılması doğru
dur. Ne tatbiki mümkün, ne işlemesi mümkün? 
Haşiv, fuzuli bir cümledir. Çıkarılması yerinde 
olur. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim 32 nci maddede reddi hâkim sebebiy
le, reddi hâkim talebinde bulunmuş, mahke
mece reddedilmiş, bunun tetkik edilip ediîemi-
yeeeğini kaydeden bir fıkra var. 

Şimdi bizde tatbikatta şöyle oluyor: Sürati 
temin 'bakımından bu madde çok isabetli olarak 
korumuştur. Diğer mevzuatta da hakikaten işin 
bu hale getirilmesi için tatbikatçılar büyük sı
kıntı çekmektedirler. Ve bu hale gelmesini arzu 
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etmektedirler. Bir dâvanın reddi halcim sebe
biyle bitirilmesine imkân ihtimal kalmıyor. Onun 
için ilk defa duruşmanın nasıl bağlıyacağı orada 
var. Sanık geliyor, bunlardan isimler okunuyor, 
kendi mahkemesine bakacak hâkimlerin isimleri 
okunuyor. Bunlarla senin aranda bir ret sebebi 
var mı, bunu bildir deniyor. İlk defa maznun 
bunu bildirecektir. Benim falan komutanla aram
da şöyle bir 'hadise geçmiştir. Ben şüphe ediyo
rum diyebilir. Böyle bir itiraz vukubulduğu tak
dirde şu itirazı maih.ke.me tetkik edecektir. Iled-
dihâkimi icabettirir bir halin olup olmadığma 
bu mahkeme bir ara kararı şeklinde bir karar 
verecektir. Şimdi diğer adlî hukukta şu reddihâ
kim üzerine verilen kararlar kabili itirazdır. Ace
le itiraz yoluna da gidilebilir. Bu takdirde bir 
mahkemeye başlandığı zaman duruşmanın uza
masından fayda uman bir sanık müteımadiy^n 
reddihâkim de ısrar etmekte, itiraz yapmakta, 
acele itiraz yoluna başvurmakta ve mütemadi
yen duruşmanın bitmesini geciktirmektedir. Şim
di çok isabetli olarak disiplin gibi anında, pek 
çabuk olarak yerine getirilmesi lâznmıgelen hü
küm için reddihâkim sebebiyle itiraz yolunu ka
pamış. Ne yapmış bunu? Nihai hükümle birlikte 
temyiz etme hakkını vermiş. Eğer biz bu fıkrayı 
buradan çıkarırsak o takdirde reddihâkim içini 
ayrı bir yol açmaklığınnz lâzım. Fakat disiplin 
mahkemesinin bünyesiyle şu iş kabili telif de
ğildir. Fıkra isabetlidir, yerinde kalmalıdır. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

BASK AN — Buyurun efendim. 
(1KÇJCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AK-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim 
Sayın Vasfi Gerger arkadaşımız 'maddenin, iti
raz diye başhyan maddenin, bu itirazın kimin 
tarafından yapılacak itiraz olduğunu ifade bu
yurdular. 

itiraz, şüphesiz, îıer şeyden evvel sanık tara
fından yapılacak olan itirazdır. Fakat yukarıda 
kimlerin itiraz hakkını haiz olduklarına dair 
maddede askerî kurum âmiri ve komutanın da 
itiraz hakkını haiz olduğu belirtilmiş 'bulunmak
tadır. Tensip buyurulursa «Sanık tarafından ya
pılan itiraz» diye başlarsak, madde mesele vu
zuh kesbetmiş olacaktır. 

Sanık tarafından yapılan itiraz, hükmü ve
ren disiplin mahkemesinin ne^dinde kurulduğu 
komutan veya askerî kurum âmirine yapılır. 
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Tabiî komutan ve askerî kurum •âmiri kendi ken
dine itirazı tetkik edecek değil, kendi düzenle
diği evrakı ilgili mercie gönderecektir, o itirazı 
ihtiva eden yazısını. O belli. Buraya «sanık ta
rafından yapılan kelimelerinin ilâvesi, maksadı 
temin edecektir. 

VASFİ GiERGER (Ur fa) — Ben de iştirak 
ediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL ART US (De
vamla) — Arkadaşımız Artukmac (F) fıkrasın
daki sözlü duruşma terimine itiraz ettiler. As
kerî Mahkemeler kuruluş ve Yargılama Usulü 
Kanununun 207 ve daha başka maddelerinde 
aynen bu terim mevcuttur. Buradaki (F) fıkra
sında sözlü duruşma sonucu olarak verilen hü
kümde duruşmanın açıklığı kuralına uyulmamış 
olması temyiz sebebi olarak gösterilmiştir. 

Sayın Nusret Tuna arkadaşımız izah buyur
dular. Sözlü duruşmadan maksat burada daha 
ziyade şifahi usulü muhakemeye tabi olan bir 
muhakeme usulü demektir. Yani karşılıklı uzun 
uzadıya lâyihaların tebliği değildir. Tebligatı 
tahririyeye tabi olmıyan sözlü duruşma. Bu, 
sözlü duruşma terimi hukukî -bir terim. Yerleş
miş, daha evvel kabul cdilımiş olan kanunlarda 
da mevcut. Bu itibarla bu kelimenin değiştiril-
mesi'iıe mahal yok. Bu bir teknik terimdir. Yek-
nazarda sözlü duruşma, duruşma tabiî sözlü 
olur gibi .geliyor insana ama hiç de öyle değil. \ 
Burada ifade edilmek istenilen şey şifahi usulü ; 
muhakemeye tabi olan duruşma şeklidir. Binae- j 
naleylı, değişikliğe taraftar değiliz. Diğer konu
ları benden evvelki arkadaşım cevaplandırdığı ı 
için ayrıca üzerinde d armaya lüzum görmüyo
rum. Günkü bunlar bu mahkemelerin disiplin j 
mahkemeleri olduğunu ve bir nevi özel malike-
me bulunduğunu, süratin esas olduğunu ve diğer 
mahkemeler gibi bunların mütalâa edilmesinde 
bizi daima hataya düşürmenin mümkün olacağı
nı arz etmek istenim. 

EıSAT GAGA (Cumhurbaşkanıuca S. Ü.) — 
Bir sual. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ESAT ÇAĞA (Devamla) — Efendim, «du

ruşmanın» «usulü muhakemenin» ^verini tutma
dığı meydanda. «Duruşma» bir dâvanın seyri 
içerisinde nihayet 'bir safhadır. 

Şimdi, acaba, muhterem Komisyon hukuk 
sabasında yerleşmiş «usulü muhakeme» tâbiri ye- | 
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rine neden «duruşmayı» tercih ediyor? Yâni bu 
duruşma usulü muhalkemesidir. Duruşma, mu
rafaadır. Tler iki tarafın hâkimin karşısına ge
lip iddialarını serd etmeleridir. Bu, tereddüdü 
muciptir, izah buyurursun... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Efendim, yerleşmiş olan, 
yani bundan evvelki kanunlarda kullanılmış 
olan bir terim yerine her kanunda bir bankası
nın kullanmasını doğru bulmadık. Arz ettiğim 
gibi mevcudolan kanunda, 207 nci maddesinde 
«ıevcut sözlü duruşma diye geçmiş ve bu kanun 
Türkiye Cumhuriyeti kanunları arasında yer al
mış ve birçok yerlerde bu tâbir kullanılmıştır. 
Şimdi orada temyiz sebepleri arasında zikredil
miş, başka yerler de zikredilmiş. Burada bu tâ
biri torik etmeyi tereddüde sevk etmemek bakı
mından, ilgilileri tereddüde sevk etmemek bakı
mından isabetli gördük. Vereceğim cevap bun
dan ibarettir. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Yani şifahi.. Tamamen hukukî terminoloji ba
kımından tuttuklarına Muhterem Komisyon Söz
cüsü kaani midirler? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) •— Hayır tamamen tuttuğu
na kaani değilim. Fakat arz ettiğim gibi bu yer
leşmiş bir vaziyettedir. Kanunlarda da kabul 
edilmiştir. Bu itibarla her kanunda yeni bir tâ
bir çıkarılmasını doğru bulmadık, muhafaza et
tik. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim 32 nci 
maddenin son cümlesinin çıkarılması hakkındaki 
teklifime Sayın Tuna itiraz ettiler. Komisyon 
Sözcüsü do buna katıldılar. Şimdi, bu 32 nci 
maddeyi ilerde görüşeceğimiz 35 nci maddeyle 
tetkik edersek bir neticeye varacağız. Hattâ, bü
tün bu 32 nci maddenin çıkmasına kadar git
mek gerekecektir. Sebep şu: Disiplin mahkemesi 
ne yapıyor? İtiraz varit görmezse reddediyor, va
rit görürse esasa hükmediyor. Bozup iade etmi
yor, ki, yeni bir hüküm tesis edecek. Usule ait 
bir muamelede, esasa müessir olmıyacağı için, 
usule aidolan bu kısmı kanuna aykırı sayıp neyi 
tetkik edecektir? Esasa hükmederken, sen şura
ya gitmişsin veya gitmemişsin diye sana hükme
decek midir? Edemiyecektir. 
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Binaenaleyh, esasa müessir bir mesele değil

dir. Esasa müessir olmıyan bir mesele için taraf
sızlığından şüpheye düşüyor, itiraz ediyor. İti
raz üzerine talebi reddediliyor. Bu talebin, ka
nuna, aykırı olduğu iddiası yi e Sayın Tuna. diyor 
ki, artık uzamasın, bir yere gitmesin, itiraz fa
lan yapılmasın, tıpkı Temyiz Mahkemesinde 
nasıl usule ait şeyler varsa, tetkik ediliyorsa, bu
rada da tetkik edilsin, ama Temyiz Mahkemesi 
usulden bozduğu zaman onu iade edip geri gön
deriyor. Yeniden dâva yürüyor, yeniden karar
lar alınabiliyor. Ama, burada tekrar hükmü ye
ren mahkemeye gelme yoktur. O esasa hükmede
cektir. Ya tasdik edecektir, ya esasa hükmedecek
tir. Binaenaleyh esasa müessir bir mesele yoktur. 
Bu sebeple hattâ bu 32 nci madde, yani usule 
ait meselelerin kanuna aykırılığı bir defa kamıma 
aylarıdır dediğimiz zaman ne olacaktır? Esasa 
hükmederken esasa müessir bir mesele değilse, 
usule aykırı bir mesele değilse bunun neticesi 
ne olacaktır? Bunu öğrenmek istiyorum. Bu se
beple diyorum ki, 32 nci madde neyse ama btı 
son -fıkra biraz fazla bir durum gösteriyor. Ka
nuna aykırı olup olmadığına dair itiraz bir üst 
mercie yapılacaktır. Bunun için de bu. madde 
değilse bile son fıkrasının yerinde olmadığı, bu
rada yeri bulunmadığı kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
- BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Sırrı Atalay 35 nci 
maddeyi tetkik etmişler. 35 nci maddede deniyor 
ki, üst itiraz mercii esas hakkında karar verir. 
E ak at ö zaman bir de 34 ncü madde vardır'. 34 
ncü madde diyor ki: 

«Üst Disiplin Mahkemesi gerekli gördüğü 
soruşturmanın yapılmasını istiyebilir, veya ken
disi yapabilir», Bu halde soruşturma için geçe
cek süre şundan aşağı olmaz, bundan yukarı ola
maz. Demek oluyor ki, ben bir reddi hâkim ta
lebinde bulundum. Mahkeme tetkik etti, reddet
ti, Ben. bunu esas kabul ettim, üst mercie itiraz 
ettim. Burada benim itirazım vâridoldu, kabul 
edildi. Kabul edildiği takdirde demek ki yapılan 
tahkikatta bir noksanlık bir hata mevcut. O hal
de, 34 ncü maddenin son fıkrasına göre üst iti
raz mercii tetikikaıtı yeniden yapma hakkını haiz. 
Binaenaleyh, bu dedikleri mahzur' mevcut değil
dir. Maddenin olduğu gibi kalmasında isabet 
vardır. 

BAŞKAN - - Başka söz ist iyen yok. Sayın 
Sırrı Atalay in bir takriri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci maddeden son cümlesinin çıkarılması

nı arz ve teklif ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN ----- Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

AKTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET ADTNA MÎLLÎ SAVUNMA 

BAKANI İLHAMI SANCAK (istanbul) —Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. Son fıkranın çıkarılmasını oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul eimiyen-
1er... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon sözcüsü, maddenin başına, «Sanık 
taralından yapılan» cümlesinin ilâvesini teklif 
etmektedir. Kabul edenler... Kabul etm iyeni er... 
Kabul edilmiştir. 

«îtiraz, hükmü veren disiplin mahkemesinin 
rıezdinde kurulduğu komutana ibaresinin son 
kelimesi olan, «komuta» kelimesine bir (a) harlı 
ilavesiyle maddeyi bu ve yukarda yapılan düzel
tirlerle oyunuza sunuyorum kabul edenler... Ka
bul etm iyeni er... Kalbııl edilmiştir. Ayrıca açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

îtiraz İndinde yerine getirmenin geri 
bırakılması 

MADDE 33. — îtiraz, aleyhine itiraz olunan 
hükmün yerine getirilmesini geri bıraktırır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Gerger. 

VASEİ GFdlGER (ITrfa) —• Muhterem ar
kadaşlar, bizim şimdi müzakere mevzuu olan me
sele disiplin meselesidir. Ordunun nizamını ve 
disiplinini muhafaza için hem âmirlerine ve hem 
yeni bir mevzu olarak mahkeme kararı ile suç 
işliyenlere disiplin cezası tatbik etmeyi düşünür
ken, bâzı öyle vahim haller ve âcil haller olur 
ki, verilen disiplin cezasının anında tatbiki lâ-
zımgelir. Bir itiraz oluyor, hüküm otoırmtikman 
kendiliğinden geri kalıyor. Aylar geçiyor, bil
mem şu oluyor, bu oluyor. Bunun, disiplinin, mü-
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essiriyeti bakımından faydası ne oluyor, bunu I 
anlamak çok zor. 

Diğer taraftan 7 nci maddede zaten bir hü
küm var. Bu cezaları âmirler özel kanunlara gö
re ı-o'scn de tatbik eder, diyor. Ve İchizuıet Ta
limatına göre muhtelif rütbelere sahiholan ma
kam sahiplerinin muhtelif müddet ceza tatbiki
ne salâhiyetleri vardır. Onlar bir disiplin cezası 
tatbik ettikleri zaman anında tatbik eder ve hük
mü infaz eder. Bu, Adlî Amirliğe verilirse aylar 
sürer. O ahvalde de bu hüküm disiplini temin
den uzak bir hüküm olur. Hiç olmazsa bu tehiri 
icra kararını itirazla beraber istemeli, üst mah
keme esasa girmeden evvel, esasın tetkikine gir
meden evvel lüzum görürse üst mahkeme tehiri 
icraya karar verebilsin. Fakat otomatikman di
siplin cezasının itirazla geri bıraktırıl m ası doğ
ru değildir dâvasındayım, arz ederim. 

O E Of O t KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTFS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bu mad
deyi de 27 nci madde ile birlikte mütalâa etmek 
üzere geri istiyoruz. 

BAŞKAN — 33 neü madde Komisyona geri 
verilmiştir. 

İtirazın incelenmesi I 
MADDE 34. — İtiraz üzerine üst disiplin 

mahkemesi disiplin subayı en geç üç gün için
de gerekli incelemeyi yapar ve mütalâası ile bir
likte dosyayı malı kemeye verir. Mahkeme en geç 
üç fs;m\ içinde dosyayı inceliverek kararım ve
rir. 

Üst, disiplin mahkemesi gerekli gördüğü so
ruşturman m yapılmasını istiyebilir veya kendi
si yapabilir. Bu halde soruşturma için geçecek 
süre üç günlük süreye dâhil değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

İm ikinci fıkrada bir ifade düşüklüğü vardır. 
«Üst Disiplin Mahkemesi gerekli gördüğü soruş
turmanın yapılmasını istiyebilir, veya kendisi 
yapabilir», deniyor. Yapılmasını istiyebilir veya 
soruşturmayı kendisi yapabilir demesi lâzımdır, 
kanaatindeyim, tstiyebilir veya soruşturmayı 
kendisi yapabilir. Aksi halde mâna çıkmaz. 

BAŞKAN — Doğrudur. 
Muvafık mı efendim? 

G-EÇİCÎ KOMtSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) --• Muvafık 
görüyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Oraya, «Jstiyebilir veya soruş

turmayı kendisi yapabilir.» ilâvesi ile yani, «so
ruşturmayı» kelimesinin ilâvesiyle maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyen-
kr... Kabul edilmiştir. 

İtirazı inceleme merciinin kararları 
MADDE 35. — Üst Disiplin Mahkemesi iti

razı yerinde görürse dâvanın esasına hükmeder. 
Aksi halde itirazı reddeder. îtiraz üzerine veri
len kararlar kesindir. 

BAŞKAN — Söz istiyenL Yok. Madde hak
kında söz istiyen yok. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gözetim ve teftiş 
MADDE 36. — Disiplin mahkemeleri ile di

siplin subaylarının ve disiplin ceza ve tutuk ev-
• 1 erinin idari işlerinin gözetimi silsile voliyle ko-

mutanlıktarca veya askerî kurum amirliklerince, 
teftişi Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet 
müfettişleri aracılığı ile genel hükümlere göre 
yapılır. 

Bu gözetim ve teftiş görevine dayanılarak 
yargı işlerine karışılamaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bu 36 nci 

maddede deniyor ki, «Askerî adalet müfettişleri 
aracılığı ile genel hükümlere göre yapılır.» de
niyor. Bu maddenin sevk maksadından bu işin, 
askerî adalet müfettişleri tarafından doğrudan 
doğruya yapılacağına kaani bulunuyorum. Ben 
bunu böyle anlıyorum. Eğer bu anlayışım doğru 
ise, bu maddenin şu şekilde ifade edilmesi iktiza 
eder: Askerî adalet müfettişlerince genel hüküm
lere göre yapılır. Yani askerî adalet müfettişle
ri kelimesini, müfettişlerince olarak tashih et
mek aracılığı ile kelimelerini silmek suretiyle > 
cümle şöyle kurulacak: «Askerî adalet müfettiş
lerince genel hükümlere göre yapılır.» Aracılığı-
falan olmıyacağma göre, aracılığı ne demek? Bir' 
mâna ifade etmiyeceğine göre bu şekilde düzel
tilmesini arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mat 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTU'S (Cuim/hunba.şfcanınea ,S. Ü.) — îştkafk: 
etd'iyıoruız. 

BAŞKAN -—'«Askerî adaılet mlüfeltrtJiışJjeaıin-
ee» voya «'tarafımdan» olalbilirdd, TeMliif, «mü
fettişlerince» dii'. (Dalba İYİ sesleri) «ımrüfeit'tîş-
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ilerince» setlinde tadili edilmıck surdtijyle mad-
dejyıi oylarımıza sunuyorum. Kajbül edenler... Ka-
ibul eftmİJİyıe^er... Kaibul edilm'iıştir. « Aracılığı 
ile» 'kelimeleri silineeolk'tir. 

Hülküml'orin keısiınieşuıelsıi ve yerime 
geiirilmeısi 

Hülkmıün (keisinleişmelsi 
MADDE 37. — Disiplin mahkemelerince ve

rilen hükümlerden süresi içinde itiraz olunmı
yan veya itiraz olunup da Üst Disiplin Mahke
mesince haikkmdaki itiraz sonuçlanan hükümler 
kesinleşir. Bu hükümlerin yerine getirilmesi lü
zumu, nezdinde disiplin mahkemesi kurulan ko
mutan veya askerî kurum âmiri tarafından hük
mün altına yazılır ve imza edilir. 

BAŞKAN - - Sayın Gerger. 
VASFI GERGER (Urfa) — Şimdi 35 nci 

maddede, «Verilen kararlar kesindir.» hükmünü 
kabul ettik. Şimdi bu maddede bunu tekrarlıyo
ruz. Diyoruz ki, «İtiraz edilmiyen veya itiraz 
olup da kesinleşen bir hükmü kaldıralım, itiraz 
olunmıyan hükümler kesinleşir. Aradaki fıkra 
kalıksın. Çünkü yukarda kabul etmişiz. Tekrar
da mâna ve lüzum yoktur. 

BAŞKAN —• Bir zararı var mıdır? 
VASFİ GERGER (Devamla) — Kanun tek

niğine uygun değildir. YukardaJki aynı kısmı ka
bul ettik, tekrarlamanın mânası yoktur. Burada 
yalnız itiraz olunmıyan hükümler kesinleşir den
di mi kâfi... 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÂMİL AR-

TUS (Cumlhurbaşlkanınca S. Ü.) — Efendim, bu 
37 nci madde biraz evvel geri aldığımız 33 ncü 
maddeyle ilgili. Onun için bunu da geri istiyo
ruz. 

BAŞKAN — 37 ne i madde Komisyona geri 
verilmiştir. 

Cezaların yerine getirilmesi 
MADDE 38. — Disiplin mahkemelerince ve

rilen ve kesinleşen oda ve göz hapsi cezaları : 
A) Subaylarla askerî memurlar ve astsu

baylar hakkında : 
1. Göz hapsi cezalarına : 
a) Resmî daire, kışla, eğitim (alanları ile 

sair yerlerdeki) hizımctlerine devam ederler. 
b) Hizmetin sona ermesinden sonra hiçbir 

yere gidemezler. Kışlada veya resmî odalarda 
kalırlar, 
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e) Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir 

ziyaret kabul edemezler. 
I I - Oda hapsi cezalarında : 
a) Mümkün olduğu takdirde cezayı tok ba

şına belirli bir hapis odasında geçirirler, 
b) Emir veremezler, 
e) Gıenel hizmet yapamazlar. 
B) Askerî öğrenciler hakkında : 
a) Oda hapsi cezasını belirli hapis odaların

da topluca geçirirler, 
b) Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi 

bulundurulur. 
O) Erbaş ve erler hakkında : 
a) Oda hapsi cezasını belirli hapis odaların

da topluca geçirirler, 
b) Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi 

bulundurulur, 
c) Erbaşlar genel hizmet yapamazlar. Erler 

ağır askerî hizmetlerde kullanılabilir. 
D) Sivil personelin öğrenim ve sosyal du

rumları göz önüne alınarak verilen cezalar yu-
kardaki fıkralar hükümlerine göre yerine geti
rilir. 

BAŞKAN — 32 nci maddeye rey vermiyen 
var mı? Oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun. 

CAHlT TOKGÖZ (Samsun) — Efendim, 38 
nci madde hakkında iki noktaya temas edeceğim. 
Bunlardan birisi subayların oda.hapsi cezaları 
hakkında. Disiplin cezası alan subayların cezaları
nı emri kumandalarmdaki birlik içinde ve astla
rının gözü (»nünde çekmesi hem cezayı ağırlaştı
rır, hem de birlik ve kurumun kendi subaylarına 
olan itimat ve hürmetini zedeler. Böylece ileride 
disiplin bozucu diğer suçlara teşebbüs etmeme
leri hususunu sağlamak ve mütenebbih olmaları
nı t(Miıiıı etmek için subaylara verilen disiplin 
cezalarının istenmediği halde birliğin kumanda
nına olan itimadını gölgeler bir mahiyet aldığı 
görülmektedir. Bu mahzuru önlemek için; disip
lin cezası alan subayların mümkün olduğu ka
dar cezalarını, kumanda ettikleri birlik veya ku
rumun dışında görmeleri ordu disiplininin lehin
de olacaktır. Bu hususta kanunun 38 nci mad
desinin büyük (A) ve küçük (a) fıkralarının de
ğiştirilmesi için bir önerge takdim ediyorum, tas
viplerinize arz ederim. 

2 ncisi; aynı maddenin erbaş ve erlerin oda 
hapsi cezalarını nasıl çekeceklerini ifade eden fık-
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rasında «erler ağır askerî hizmetlerde kullanıla
bilirler» hükmü mevcuttur. Yüksek malûmları ol
duğu üzere, askerî hizmetlerde ağır ve hafif olmak 
üzere bir sınıflandırma mevcut değildir. Evvelâ 
böyle yanlış bir anlamaya sebep olması bakımın
dan ağır kelimesinin değiştirilmesi lâzımdır. Kal
dı ki, Anayasanın 14 ncü maddesinin 4 ve 5 nci 
fıkraları kimseye eziyet ve işkence yapılamıyaca-
ğmı, insan haysiyetiyle bağdaşmıyan ceza konula-
mıyacağını ifade etmektedir. Fıkradaki «ağır» ke
limesinin Anayasanın bu hükmünün ihlâline de 
yol açması ihtimalini önlemek bakımından çıka
rılması yerinde olur. Buna mukabil askerî hiz
metin kolay ve güç olarak ayrılması mümkündür. 
Binaenaleyh «ağır» kelimesinin yerine «güç» ke
limesinin konulması daha uygun olur kanaatinde
yim. Keyfiyeti yüce tasviplerinize arz ederim. 
Hürmetlerimle iki önergemi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artııkmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muh
terem arkadaşlar, bu 38 nci maddede üç esas ele 
almıyor. Birisi göz hapsi, ikincisi oda hapsi. 
Bunların bir kategoriye ayrılması icabeder. Ay
rıca üçüncü olarak da askerî müesseselerde çalı
şan siviller hakkında bu eczalardan hankisinin 
tatbik edileceği yönü ele alınmıştır. Yani üç ka-
tagoride mütalâa edilmesi gerekir. Fakat madde
yi tüm olarak okuduğumuz takdirde bu şeylerin 
hepsi biribirine girifttir. Ayrı ayrı bir tasnife 
ve tertibe tâbi tutulmadığı için tatbikatçılara bir 
müşkülât arz eden bir madde haline gelecektir. 

Bu bakımdan bir kolaylık olsun diye, madde
nin maksat ve ruhu aynen baki kalmak, terimleri 
aynen baki kalmak şartiyle, bendeniz bir tertip 
yaptım. Bir önerge takdim ediyorum. Komisyo
nun iltihak edeceğini tahmin ediyorum, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tokgöz, 
38 nci maddedeki, «erler ağır askerî hizmetlerde 
kullanılabilirler», cümlesinin Anayasaya aykırı ol
duğunu ifade ettiler. 

Gerçi Anayasamız, eziyet ve işkenceyi men et
miş bulunmaktadır. Doğrudur. Fakat, buradaki 
ağır işler, ağır hizmetler işkence midir? Angarya 
mıdır, değil midir? Bunun üzerinde durmak ge- | 
rekmektedir. Meselâ, Amerika Birleşik Devletleri j 
Askerî Adalet Kanununun 86 ncı maddesini açar- i 
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sak görüyoruz ki, asker kişilere gerek disip
lin yoluyla verilen cezalarda, gerek bütün ce
zalarda, subaylara' dahi verilen cezalarda, as
kerî hizmetlerde ağır işlerde kullanmakta, tâ
biri geçmektedir. Yani ceza verilen eri bırakın 
subayı dahi cezasını askerî hizmetleri görmekle 
çekmektedir; hem, mevkuf bulunmakta, hem 
de ağır hizmetlerde kullanılmaktadır. Demin
ki söylediğim 86 ncı maddeyi okuyalım : 
«Kıtasından, mensubolduğu teşkilâttan yahut 
vazifesi icabı bulunması gerekli olan yerden 
uzaklaşarak, gaybubiyeti 60 günden daha az 
sürmüşse her gaybubiyet günü veya günün 
bir kısmı için ağır işlerde kullanmak suretiyle 
hapis cezası aşağıdaki süreleri aşamaz ': Yıl, 
ay, ıgün, 3 gün. Ağır işlerde kullanmak sure
tiyle hapis cezası. Demokrasi filân diyoruz 
ama, demokrasinin asıl memleketlerinden de 
daha ileri ultra bir demokrasiye de gidemeyiz. 
AdkerK'kte de hizımidtljer varfdır ve bu hizmetler 
ağır işler olabilir. Askeri ben ağır hizmetler
de kullanmıyacağım, Anayasa bunu menedi-
yor, şeklinde ultra bir demokrasiye de gideme
yiz. Bu sebeple arzım şudur ki : «Erler ağır 
askerî hizmetlerde kullanılabilir.» cümlesi Ana
yasaya uygundur, disipline uygundur ve en 
demokratik memleketlerin subaylarına dahi 
tatbiki mümkün olan hükümleri biz gelir er
lerden de kaldırırsak çok ileri gitmiş oluruz. 
Sayın General Tokgöz'ün bu yoldaki teklifi
ne iltifat edilmemesini ve katılınmamasmı is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokgöz. 

CAHİT TOKGÖZ (ıSamsun) — IBİraz evvel
ki mâruzâtımda, hizmetlerin ağır ve hafif ola
rak ayrılmadığından bahsetmiştim. Ağır ke
limesinin Amerikan Disiplin Ceza Kanununa 
nasıl geçtiğini ifade olarak bilmiyorum. Belki, 
tercümesi yanlış yapılmış olabilir. Fakat bu 
ağır kelimesine istinadedilerek, arzu edilmi-
yen şekiller doğabileceği ihtimal dahilindedir. 
Bunu önlemek için bu «ağır» kelimesi yerine 
«güç» kelimesinin kullanılmasında ne mahzur 
vardır? «Ağır» kelimesi, kelimenin mânası 
itibariyle çok yaygındır, insanlar belli olmaz, 
hissine hitabeden bâzı insanlar bu ağır kelime
sini hakikaten ağır mânasında kullanabilirler. 
Bunlar vâkıdir. Binaenaleyh ben fikrimde ıs
rar ediyorum; «ağır» kelimesi yerine «güç as-
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kerî hizmetler» tensibederseniz daha uygun 

' oluL* kanaa t in i besliyorum. 
Hürmet ler imle . 

İBAŞKAN — Buyurun sayın sözcü. 
(lEOİCÎ KOMIÎSYON' SÖZCÜSÜ Â M l L AF? 

T t.US (Ounıhıul>aşjkan.ın.ca S. Ü.) — Efendim, 
iki n o k t a y a cevap arz etmek üzere yüksek 
hnzııruııuza çıkmış bulunuyorum. 

'Birincisi; Sayın Cahit Tok göz arkadaşımı
zı.]!, «ağır hizmet.» tabiri yerine «güç hizmet» 
densin dîye i t irazlarına cevap vereceğim. İkin
cisi de subaylar ın , bilhassa komutanlar ın ceza
larım, bulunduklar ı birl iklerde değil, başka 
biı- yerde çekmelerine aidolan i t i razlar ı . 

Şimdi, evvelâ bu ağır hizmet meselesi. Ağır 
hizmetten maksa t , Sayın Atalay arkadaşımı
zın ifade buyurduk la r ı gibi, bir angarya veya 
eziyet değil, mevcut hizmetlerin en ağır ıdır . 
Anayasaya bir aykırı l ık mevzuu bahis değil
dir. 'Bugünkü y ü r ü r l ü k t e olan Askerî Ceza 
'Kanununun 25 nei maddesinin 4 numaral ı ben
d inde onbaşı ve «erler ağır askerî hizmetlerde 
kullanılabilirler.» diye hüküm mevcut tur . Bu 
hüküm, yü rü r lük te , ağır askerî hizmetler tâbiri 
k a n u n d a var . Şimdi, bir kanunda, meveudolan 
bir tâbir i bu rada ağır askerî hizmet, burada 
güc askerî hizmet, bir başka kanunda zor as
kerî hizmet diye hepsini böyle değişt i rmeye 
imkân yok. Takd i r buyurursıuıu/j ki, ter imler 
«-ırasında (biı* tecauüs bulunması lâzım gel îr. 

Cezaların başka yenlerde çekilmesi mesele
sine gelince; buna da 'komisyon olarak katıl
mıyoruz. İki sebepten, dolayı, birincisi; cezası
nı ıkendi birliği içinde ('ekmesinin terbiyekar 
bir tesiri vardır . Cezaya mâruz kaldığının bi
linmesi ve lııınun baskısı al t ında kalması gerek
lidir. İzinli mi gitti , yoksa, ceza çekmeye mi git
ti , bunu kimse, bilmiyebilir. 

İkincisi; bundan evvelki bugüne kadar olan 
vaziyette do bu böyle tatbi'k edilmekteydi. Ka
nunda bir yenilik getirilmiş değildir. B u n u n 
için, her iki sebepten dolayı takr i r in itibar gör
memesini rica ediyorum. 

S A B R I TOPCUOĞLU (Bingöl) — Etendim, 
bizim Ordu İçhizmet Kanunnamesinde ve Ceza 
Kanununda hizmet tâbiri vardır , ama ayrıca 
ağı r hizmet tâbi r i var mıdır? 

O E C İ C İ KOMİSYON SÖZCÜSÜ .ÂMİL 
AUT ÜS (Devamla) - - Teknik arkadaşlar ce

vap versinler 'buna, İçhizmet Kanununda, ağır 
hizmet tabiri var mı diyorlar? Ben Ceza, Kanu
nunda bulunduğunu arz ettim. Askerî ('eza, 
Kanununda var. 

MİLLÎ SAVLNMA LA KAN I İLHAMI 
SANCA li (İstanbul Milletvekili) - Bu kelime
den maksat mutad hizıuetlerin .en ağırıdır elen 
d im. 

( İ L C İ M KOMİSYON" SÖZCÜSÜ AMİL 
AHTLS ! Devamla) -- • Mutad hizmetlerin en 
ağırı, olduğunu. Sayın 'Bakan da, teyit buyurdu» 
hu". 

BAŞKAN - Sayın. Sö/r.ii, .Arhıkmaç arka 
daşııınzm L'vlip için ileri sürdükleri hususta, bir 
•mütalâanız var mıdır; 

( İECÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSL AMİL 
AIM'LS M'fvamla) Lfeudim, bu tertibe ka 
i ılınıyoruz, Sebebine- gelince : Maddenin tertibi 
İçli iz met Kanunun tertibine muvazidir. Onun 
için teknik arkadaşlar inceden inceye letkik et
tiler. Buna, iştirak etmeyi uygun bulmuyoruz. 

BAŞKAN • Buyurun. Artukmaç. 
S A L I K A.ÎÎTCKMAÇ (Yozgat) -•• Ook ıuuh 

lereın arkadaşlar, sayın sözcü teklifime katık 
madiidai'inı belirlliL;'. Bendenizin teklifini oku
yup. okumadıklarını biliniyorum. Önergeni bura 
da okunmadığına, göre tamamen ıttıla kesibettiik-
lei'ine kaani değilim. 

Şunu arz etmek istiyorum 'ki, hepimiz şu 
maddeyi okuyalım. Bir de bendenizin, teklifini 
okuyalım. Münasebet tren di liginden, ortaya cı-
kaçak! ıe. Kimli madde 3S; disiplin ruahkcmele 
rine ••• \ = >! - i I. • i > v;' kosiııieşeiı oda ve göz napsı 
eczaları > A^'^v. ( X) fıkrasında - subaylarla, as 
'ke.rî msımıHar \e astsubaylar hakkında - diyor. 

1. Cüz hapsi cezalarına diyor A - resmî daire 
b-:', sonra, b, c, diyor. 

2. Oda. hapsi cezalarında, şunlar, şunlar olur 
diyor. , 

Ihnii' veremezler, genel lıizmel yapaıuaziaı: 
ve askerî öğrenciler bakında oda hapsi cezası
nı belli hapis odalarında, topluca geçirirler v. s. 

O) Lrbaş ve erler hakkında şöyle olur di
yor. 

D) Sivil personel hakkında, şöyle olur di-
V O ı " . 

Burada, gerek, göz hapsi cezası, gerek oda 
hapsi cezası memzııç. b i r halde görülmektedir. 
Bendeniz şunu arz etmek istiyorum: Madde 38 
«Disiplin, mahkemelerince verilen ve kesinleşmiş 
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re, kışla, eğilim alanları ile 
hizmetlerine devrin ederler. 

bulunan oda, ve göz hapsi cezaları aşağıdaki şe
kilde uygulanır.» Kvveiâ maddenin metninde ne 
yapacağının/ belli değil (ki, »'elişi güzel bir cüm
le var özür dilerim. 

1. Cüz hapsi (A) göz hapsi cezası abın su 
bayla:!;) askerî memurlar ve astsubaylar, di
yorum. 

a) İtesmî d 
sair yerlerdeki 
Metnin aynı. 

b) Hizmetin sona, ermesinden sonra İne
bil- yere gidemezler. Kışlada -veya resmî (»ela
larda kalırlar. 

c) Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir 
ziyaret kabul edemezler. 

Bütün bu ifade kimlere güz hapsi verile, 
çektir, içine almış, hapsi tasni İv Uübi tıılı.ılmuş-
tlli'. 

Şimdi 2 diyorum, oda yaj>»i: A - oda hapsi 
cezayı alan subaylaıla, askerî memurlar ve ast
subaylar. Onlar hakkında, tatbik olunacak mua
mele; 

a) Mümkün olduğu takdirde cezayı tek 
basma belirli bir hapis odasında geçirirler. 

b) Emir veremezler, 
e) Oeuel hizmet yapamazlar. 
B) Oda hapsi cezası alan askerî öğrenciler 

oda hapsi cezasını belirli hapis odalarında top
luca geçirirler, bunların'hapis odalarının kapı
larında bir nöbetçi bulundurulur. 

C) Oda hapsi cezası alan erbaş ve erlerden 
bahsediyorum.: 

a) Bu hapis cezasını belirli hapis odaların
da topluca geçirirler. Bunların hapis odaları
nın kapısında bir nöbetçi bulundurulur. 

Ib) Krbaşlar genel hizmet yapamazlar. Er
ler ağır askerî hizmetlerde kullanılabilir. 

l>. Oöz hapsi veya oda hapsi cezası alan si
vil personel, bunların öğrenim ve sosyal du
ruluları göz önüne alınarak verilen cezalar yu
karıdaki fıkralar hükümlerine göre yerine ge
tirilir. Maddeye bu suretle vuzuh verilecektir 
kanaatindeyim. Ve şunu teklif ediyorum, sa
yın 'komisyon bu maddeyi geri alıp bu suretle 
yeniden tetkik buyursunlar; benim önergeme 
iltifat" buyurulmadiği takdirde. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN •—• Buyurun Sayın 'Birand. 
İZZET BİRANI) (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, askerî hizmete esasen güç hizmet
lerden birisidir. En güc hizmetlerden birisidir. 

j İler zaman her türlü şartlarda, her türlü icap
ları karşılamak, mükellefiyeti vardır. Binaena
leyh, buradaki ağır hizmet tabiri kanunda ce
za ile beraber bir terim olarak kullanılmıştır. 
Bunun, mut ad hizmetler, yani güçlüğü tabiatın
da mevrut ve meknuz olan hizmetler dışında 
ecza ile beraber verilen ayrı bir hüviyet izafe 
edilmek istenilen hir hizmet olduğu muhakkak
tır. Binaenaleyh, bunun bu tâibir ile kalması 
Ceza Kanunundaki terimle, irtibat tesis etmesi 
disiplinin tesisi bakımından faydalı olacaktır, 
kanaat imleyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokgöz. 

CAHİT TOKOÖZ (Samsun) —- Sayın arka
daşlarını, bir kumandanın veya bir kurum âmi
rinin verilen disiplin cezasını kendi birliği için--
de ve birliğinin gözü önünde çekmiş olması o-
kumandana veya kurum âmirine ikinci bir ceza 
verilmesi demektir. Kaldı ki, bu o kadar tesirli 
ve o kadar disiplin bakımından bozucu bir ha
rekettir ki, tasavvur buyurun kumanda ettiği 
madunlarının gözü önünde bir kumandanın hapis 
odasına girmiş olması ve bunun görülmüş ol
ması disiplini yapıcı değildir. Disiplini tahribe-
dici bir şeydir. Eğer şimdiye kadar teamül 
böyleyse bu yanlış bir teamüldür. Yanlış tea
mülde ısrar etmek de yanlış bir harekettir. Çok 
istirham ederim, bu çok kritik bir noktadır. Bu
nu tashihiniz iyi bir hareket olmuş olacaktır. 

İkincisi; ağır meselesi ağır kelimesi bundan 
evvelki kanunda geçmiştir diye buraya da geç
mesinde mâna yoktur. Ağır kelimesi lâfız ve 
mânası itibariyle çok elâstikidir. Hakikaten 
ağır olarak ve Anayasanın menettiği istikamette 
de kullanılabilir. Bunu meııedici bir tedbir ko
yarsak hatâ mı edilmiş olur? Bunu da tasviple
rinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen.. Yok. Şim
di takrirleri okutuyorum. 

O. Senatosu Başkanlığım 
Disiplin Mahkemeleri Kanununun 38 nci 

maddesi A), H—, a) fıkrasının aşağıda gösteril
diği şekilde değiştirilmesini gereği yapılmak üze
re arz ederim. 

Samsun 
Cahit Tokgöz 
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« 38— A), İT—, a) mümkün olduğu takdir

de cezayı kumanda ettikleri birlik veya kurum 
dışında ve tek basma belirli bir hapis odasında 
geçirir.» 

O. Senatosu Başkanlığını 
Disiplin Mahkemeleri Kanununun 38 nci 

maddesi O), e) •fıkrasının aşağıda gösterildiği 
şekilde değiştirilmesini, gereği yapılmak üzere 
arz ederim. 

Samsun 
Cahit Tokgöz 

c) erbaşlar genel hizmet yapa-
güc askerî hizmetlerde kullanıl abi-

«38—, C 
mazlar, erle 
lirler.» 

Yüksek Başka nl ığa 
38 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesi hususunun oya konulmasını arz ve teklif 
-ederim. 

Cezaların yerine getirilmesi 
MADDE 38. — Disiplin mahkemelerince ve

rilen ve kesinleşmiş bulunan oda ve göz hapsi 
cezaları aşağıdaki şekilde uygulanır. 

1. Göz hapsi, 

A) Göz hapsi cezası alan subaylarla askerî 
memur ve astsubaylar : 

a) Resmî daire, kışla, eğitim alanları ile 
sair yerlerdeki) hizmetlerine devam ederler; 

b) Hizmetin sona ermesinden sonra hiçbir 
yere gidemezler. Kışlada veya resmî odalarda 
kalırlar; 

c) Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir 
ziyaret kabul edemezler. 

2. Oda hapsi, 
A) Oda hapsi cezası alan subaylarla askerî 

memurlar ve astsubaylar; 

a) Mümkün olduğu takdirde cezayı tek ba
şına belirli bir hapis odasında geçirirler; 

b) Emir veremezler; 
c) Genel hizmet yapamazlar. 
B) Oda hapsi cezası alan askerî öğrenciler; 

oda. hapsi cezasının belirli hapis odalarında top
luca geçirirler'. Dunların hapis odalarının kapı
sında bir nöbetçi bulundurulur. 

C) Oda hapsi cezası alan erbaş ve erler : 
a) Oda hapsi cezasını belirli hapis odala

rında topluca geçirirler. Bunların hapis oda
larının kapısında bir nöbetçi bulundurulur. 

b) Erbaşlar genel hizmet yapamazlar. Ağır 
askerî hizmetlerde kullanılabilirler. 

3. Göz hapsi veya oda hapsi cezası alan 
sivil personel, 

Bunların öğrenim ve sosyal durumları göz 
önüne alınarak verilen eczalar yukarıdaki fık
ralar hükümlerine göre yerine getirilir. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Takrirler okundu. Hükümet 
ve Komisyon takrirlere katılıyor mu? 

O hlÇİOİ KOMİSYON' BAŞKANI ÂMİL 
AUTUN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır. 

KİKRKT TCRHAGİL (Aydın) — Efendim 
takrirlerden evvel bir nokta var. 38 nci mad
dede «oda ve göz hapsi» deniyor, «ve» nin 
«veya» olması lâzım. Bunu komisyona hatırlat
mak isterim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Matbaa 
hatası, «veya» olması lazım. 

BAŞKAN — E fendi m. Sayın Tokgöz'ün tak
riri maddenin (A) bendinin üçüncü küçük (a) 
fıkrasında mümkün olduğu takdirde cezayı tek 
başına belirli bir hapis odasında geçirirler yeri
ne, mümkün olduğu takdirde cezayı kumanda 
ettikleri birlik veya kurum dışında ve tek ba
şına belirli bir hapis odasında geçirirler diye 
teklif edilmektedir. Buna iştirak etmiyorlar. 
Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul, edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sonra maddenin (C) fıkrasının küçük (e) 
bendindeki «ağır askerî» yerine «erler güç 
askerî hizmetlerde kullanılabilirler» diye teklif 
edilmektedir. 

Komisyon katılmıyor. Oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sadık Artukmaç'm takririne iştirak ediyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tak
riri oyunuza sunuyorum. Kaimi edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, çok az fark vardı, onun için kâtip 
arkadaşlarıma da sordum. Kalbul edilmemiş
tir. 
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MaddeniiL birinci, sat ır ında «oda. ve güz hap

si . .», «Oda veya göz hapsi» olacak maddeyi 
bu suret le reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Hlmiyenler... Knbu! edilmiş
tir. Açık oyunuza arz edilecektir. 

Malî hükümlerin yerine getirilmesi 
MADDl^ 39. — Disiplin mahkemelerinin is

t i rda t ve tazminata dair verdiği hükümler ma
liye dairelerine bildiri lerek bu dairelerce özel 
kanununa göre yerine getiril ir . 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Madde hak
k ında söV. ist iyen? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Btnıiyenler Ka
bul edilmiştir. 

Yazılı emir 
MADDİM 40. — Disiplin mahkemeleri tarafın

dan verilip kesinleşmiş bulunan hükümlerde ka
nuna aykır ı lk bu lunduğunu öğrenen Genelkur
may "Başkanı, Askerî Yargı taya başvurması için 
Askerî Yarg ı tay .Başsavcısına yazılı emir veril
mesi hususunda Millî .Savunma Bakanından is
temde bulunur . 

Bu istem üzerine veya ayrıca Millî Savunma 
Bakanı disiplin mahkemelerine verilip kesin
leşmiş bulunan hükümlerde kanana aykırılık bu
lunduğunu öğrenirse, Askerî Yargı taya başvur
ması için Askerî Yargı tay Başsavcısına yazılı 
emii' veril'. 

Bu hususta yazılı emir ile ilgili Askerî mah
kemeler kuru luşu ve Yargı lama Bsulü Kanu
n u n d a ki hükümler uygulanır . Şu kadar ki, 
Askerî Yarg ı tay isin disiplin mahkemesinin gö
revini aştığı sonucuna varırsa hükmü bozarak 
dâva dosyasının yetki l i ve görevli mercie gön
derilmesine karar- verir. Bu halde yeniden ya
pılacak inceleme ve kovuşturma sonucuna göre 

10 . 1 . 1984 O : 1 
gereken k a r a r verilir. Disiplin mahkemesi tara
fından verilen ve yerine getirilen cezalar yeni
den verilecek cezadan indirilir . 

V A S F İ GBlxGBR (Uri'a) — B fendim bu
r a d a ikinci fıkra birinci sat ı rda bir hatâ v a r ! 
«Disiplin mahkemelerince olacak.» Mahkemele
rinde. denmiş. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul eden
ler Btmiyenler Kabul edilmiştir. 

Vakit geçmiştir'. Açık oy sonuçlarını arz 
ediyorum. 

Disiplin .Mahkemeleri Kuruluş, Yargılama 
Bsulü ve Disiplin Suç ve Cezalan hakkındaki ka
nun tasarısının .17 nci maddesinin oylamasına 
90 sayın üye katı lmış, 00 kabul. Salt çoğunluk 
sağlanamamışt ı r . 

21 nci maddenin oylamasına 93 sayın üye ka
tılmış, 91 kabul .2 ret. Salt çoğunluk sağla
namamışt ı r . 

29 ucu maddesinin oylamasına 94 sayın üye 
katılmış, 92 kabul 2 ret. Sal çoğunluk sağlan
mıştır. 

32 nci maddesinin oylamasına 71 saym üye ka
tılmış, 70 kabul i ret. Salt çoğunluk sağlana
mamıştır . 

38 nci maddesinin oylamasına 120 sayın üye 
katılmış, Jlî) kabuk 1 ret. Salt çoğunluk sağ
lanmıştır . 

40 nci maddesinin oylamasına 128 sayın üye 
katılmış, 127 kabul , 1 ret. Salt çoğunluk sağla
mıştır. 

Salı günü saat .15,00 1e toplanılmak üzere 
Oturuma son veriyorum. 

K a p a a m a saati : 18,05 
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Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezalan hakkındaki kanun 

tasarısının 17 nci maddesine verilen oyların sanucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Giirsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tuuçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Â d e it; oğlu 
(ia]ip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Incc-
oğhı 
Celal Tevfik Kara sapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Uısarı Salbri Çağlayan-
gil 

Öye sayısı 185 
Oy verenler : 90 

Kabul edenler : 90 
Reddedenler 0 
ÇeMnserler 0 

Oya katılmıyanlar 91 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
Baki (jüzey 
^eref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
IfaMt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhoıı 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
CeHl Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rrifat öztarkçiıne 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

Nevzat özerde mi i 
KARS 

Turgut Göle 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci An 
KOCAELİ 

Lûtfi Tofcoğlu 
KONYA 

Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Baihattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşjkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Ne§et Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğau 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Ksat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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[Oya katılmıy anlar] 
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TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
( Î .Ü . ) ' 
Mehmet özgüneş 
Selâhaıttin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
K İ M Etiker (t.) 
îbrahim Saffet Om ay 
(B.) 
Mansut' Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Ftlımi Alpaslan (1. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Kadri öztaş 
Hasan Aid Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bgk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

[Açık w 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sııad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MALATYA 
Nüvit YetMn 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (1>.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

y elikler] 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn *> 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (î.) 

TOKAT 
Zihni Betîl 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karnk; 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfik înci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 
3 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydıner 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

»>•*« 
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O. Senatosu B : 27 10 . 1 . 1984 O • 1 
Diciplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun 

tasarısının 21 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmış! ir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem, Acun er 
Mucip Ataklı 
S il phi (i ürsoy t rak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
(İ al ip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman AJisiroğiıı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğl u 
^ransur Ulusoy 

ANTALYA 
Melıınet İlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap lOge 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 0 3 

Kabul, edenler : 0 ] 
Eeddedeı iler : 2 
Çekimserler : Ü 

Oya katılmıyanlar : 87 
Acık üyelikler : 5 

[Kabul 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki (i üz ey 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
İT al i t S arı kaya 

ÇANKIRI 
1 Tazım Dağlı 

ÇORUM 
Alaeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Mrdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Halimi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül. 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevher ioğlu 
Rifafc Öztürkçinc 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
[filmi Onat 

edenler] 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut (fole 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali. Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Binek!! 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Balınttiıı Özbek 

MALATYA 
Melımel Z"ki Tuhünıy 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkcrim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
!. Şevi-:i Al aşağım 

NİĞDE 
İzzet (îener 

RİZE 
Necip Danışoğhi 

SAMSUN 
Cahit Tok göz 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
İti tat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söybunczoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Selâmi firen 

TRABZON 
Vusul:' Bemirdağ 
Kesat Zsloglu 

URFA 
Vasfi (Ivıgev 

ÜŞ Mi 
Kâmil Cnşkum-ğ'u 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
Neşet Octintaş. 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidnğaıı 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYEI U 
Âmil Art us 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş. 
Kâzını Orbay 
Eagıp Ün er 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 
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O. Senatosu B : 27 10 . 1 . 1984 O : 1 
1Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
iCadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 

l Oya katıhnıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

llei'et Aks'oyoğlu 
.EmenliHah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavdioğlu 
(t. Ü.) 
Selâhattiu özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

ADANA 
Mehmet Ünal di 
Sakıp Ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Kasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Kifnt Etker (t.) 
İbrahim Saffet Om ay 
O*-) 

ARTVİN 
Kolimi Alpaslan (t. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Ak'a (Başkan) 
1 Famdi Oğuzbeyoğl ıı 
Kadıi Öztaş 
Masan Ali T ürker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
I?;ıîmıi Arıkan 
Sıri'i rzunhnsaîioğlıı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Sere i! Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
'AAv, Arsnn 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Duru! 

DİYARBAKIR 
İhsan T Limit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguogiu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Tîasim Ciray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagük 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
lî'alit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tcvfik Okyayuz 
Talip Özdülay 

[Açık w 
Eskişehir 1 
Haki; Ari 1 
istanbul 1 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Etlıem Menem encioğl u 
Nıırullah Esat Sümer 
Bercj Turan 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Enis Kansıı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer ~ 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 
Hüseyin Kalpak!loğlıı 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
İli fa t Özdeş 
Efıtfi Tokoğlu (t.' Ü.) 

KONYA 
Sedat Çıımrah (W.) 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Mnallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

jelikler] 
S a. m sun 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

. 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Knnu'iılıı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
İvazım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemnlettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (t.) 

TOKAT 
Zihni Betil (I.) 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Bıdadoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut IvarakııC 

VAN 
Faruk İşık 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

Yekûn 



O. Senatosu B : 27 10 . 1.1964 Ö : İ 
Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezalan hakkındaki kanun 

tasansının 29 ncu maddesini kabul edenler 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
S a mi Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahrî özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
fi al ip Avşar 

AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfi'k Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağımash 
Osman Aligiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Maıısnr Ulnsoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Haısan Ali Türker 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya 'katılmayanlar 

Açık üyelikler 

185 
94 
92 

2 
0 

86 
5 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Hal it Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

edenler] 
ÎZMÎR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulnsoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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TABU ÜYELER 
Ememülah Çelebi 
Vehbi Ersti 
Kâmil Karavelioğlu 
(İ. Ü.) 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yudakuler 

ADANA 
Mehmet ünaMı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maek Zeren 

ANKARA 
Rıfat Etker (î.) 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet ömay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Baş/kan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıfean 

0. Senatosu B : 27 10 . 1 . 1964 0 : 1 
[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Kadri Kapl an 
Mehmet özgüneş 

[Oya katılmtyanlar] 
BURSA 

ihsan Sabri Çağ] ayan -
gü 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELAZIĞ 
CAiû Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 
(B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Nurullah Esat Sümer 

[Açık û\ 
Eskişehir I 
HakSkâri 1 
istanbul 1 
Samsun 1 

Berq Turan 
İZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kan su 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Güle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumvalı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Aikpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

yetikler] 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapan] ı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut. 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan ( t ) 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakıvtt 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
A C / V l l i V A H C l 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

l^0<<( .<«... 



O. Senatosu B : 27 10 . 1 .1934 O : 1 
Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargıla-na usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki 

kanunun 32 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Oy; 

üye sayı,';! 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
ı katılımyanlar 
Acık iivelikkv 

: 185 
: 71 
: . 7 0 

1 
0 

: 109 
: 5 

[Kabul edenler] 
TABtî ÜYELER 

Suphi Cih'soytrak 
Suphi Katamarı 
Osman Koksa i 
Sami Küçük 
I! aylar Tunçkanat 

ADANA 
O al ip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğiu 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Sabit Kocabeyoğiıı 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa Özer 

BALIKESİR 
Ilamdi Oğuzbeyoğl u 
Hasan Ali Türk er 

BİNGÖL 
Sabrı Topçııoğhı 

BOLÜ 
Hüia U/.unhasanuğiu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
II.ıüt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
v ı â c d d i n Ç e t i n 

ERZURUM 
N'ııre! (in Aynuksn 
Nihat Pasiıdi 
Rafımı Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Ueagök 

GAZİANTEP 
/eki lsl-5m 
Ni/amettiü O/.u-ii! 

GİRESUN 
Mehmet İz m en 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Öz dolay 

İSPARTA 
Sn a t Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
K' hem Mmiemeucinğiu 
Eifat Öztürkciııe 

Î )ze.l Şahingiray 
Sabahattin Tanraan 
Berç Turan 

Î3MİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûifi i.ozealı 
Cahit Okurcr 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Alımet Niısret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Xaci Arı 

KONYA 
Mustafa Dhıekli 
Mimin Onar 

KÜTAHYA 
A. Bakattin Özbek 

MALATYA 
.Mehmet Zeki Tiiiıuıay 

MANİSA 
Orhan ŞrNrs;';-
Kel'ik i;ijı-..-.y 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Sarace^hı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. S. Atasağuıı 

8ÎNOP 
Suphi î>atur 

SİVAS 
Ziya Önder 
iîuİnsi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Yusuf D emmi ağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Oerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet, Çetini aş 

ZONGULDAK 
Akif i'lyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer fürgün 
Ragıp Ün er 
Necati Özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 

TABİÎ ÜYE 
Kadri Kaplan 
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TABÎÎ ÜYELER 
i'Ikrem Acuner 
Kffet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğiu 
(t Ü.) 
Sezai O'Kan 
Fahri Özeli]ek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Ön al 

ADIYAMAN 
1 Tali i Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Itasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
parı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Mae: t Zer en 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Rifat Etker (İ.) 
İbrahim Saffet O m ay 
(B.) 
Mansur Uîu.soy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

O. Senatosu B : 27 10 . 1 . 1984 O : 1 
[Oya hatıl mıy anlar] 

Nurullah Esat Sümer 
ÎZMÎR 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Ilışan Sabri Oa.ğlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
îhsan Ha mit Tigrel 
(Bş'k.V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 
[vasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç.ligil 
i füseyin Ka 1 paklıoğlu 
Su ad Hayrı Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çnmralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpdskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
fzzet Gen er 

ORDU 
£şref Ayhan 
Şevket K'jksal 

Zeki. Kıımrulu 
RİZE 

Necip Danışoğlu 
SAKARYA 

Turhan Kapan lı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (t.) 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aid Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakıırt 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydı ne r 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 

[Açık üyelikler] 
iv-; ı-n.seh'r 
Hakkâri 
İstanbul 
Samsun 

1 
1 
1 
1 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 
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Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun 

tasarısının 38 nci maddesine verilen oylann sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye «ayısı : 185 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 6U 
Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Günsoytrak 
Suphi Karaman 
Kamil Karavelioğlu 
Osman, Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Av§âr 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Salbit Koeabeyoğlu 
M<ansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ego 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İlamdı Oğuzbcyoğlıı 
Kadri öztaş 
Hasan Ali T ürker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Sar ikaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrcl 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sıanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orlıon 

GUMUŞANE 
Hal il, Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Cclil Cevherioğlu 
Et'h em Meneın en eioğl u 
Nıırullah Esat Sümer 
Ö/el Şahingiray 
Sabah attin Tan m an 
Bei'(j Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lfıtfi Bozea,lı 
Nevzat Özerdenıli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahatlin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılıınay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
îzzct Gener 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemaletıtin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Melımet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Riflat Etker (I.) 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

O. Senatosu B : 27 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Goşkunoğlıı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

10 . 1 . 1964 O : İ 
ZONGULDAK 

Aikif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 

[Reddeden] 
TABİÎ ÜYE 

Kadri Kaplan 

[Oya katılmıyanlar] 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rnza Ulusanan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çıımralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpaskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 

istanbul 

Saımsun 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 

öımer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kuratluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru]ıı 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tadan (I.) 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Kâzım Orbay 
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O. Senatosu B : 27 10 . 1 . 1964 O : 1 
Disiplin mahkemeleri kurulusu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun 

tasarısma verilen oyların sonucu. 

( S a l t ç o ğ u n l u k s;iU"!;lîım ist iv.) 

TABÎI ÜYELER 
kefe t Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
VYnhi Ersü 
Suphi (Jürsoylrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelinğlıı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Ivan 
i^ıhıi Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkana t 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğli 
(.'ia!ip Avsar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

A F Y O N K A R A H İ S A R 
kasim Hancıoğlu 
Maşta fa Yılma/ h u v 

oğlu 
Oolâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
VY-ysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekaîu 
Sabit Kocnbey^ğîu 
Mansur Ulusoy 

A N T A L Y A 
Mehmet î lkuçan 
Mustafa Özcı 

Üye sn yısı : 18rî 
Oy verenler : 1 "'S 

Kabul edenler : 127 
Reddedenler : 1 

Oekînserler : ü 

Oya kat ı lmıy anlar : 52 
Açık üyellikler : 5 

1 Kabul 
ARTVİN 

inelim i Alpaslan 
AYDIN 

l.skrvdı.-r (Vnap K;<e 
V->,,IM>; S-'tila Sarıgoiiu 

Kik ret Turhangil 
BALIKESİR 

flamdi Oğuzbeyoğkı 
Kadri ö z t a ş 
Hasan Aiı Türke r 

BİLECİK 
Talât Oi-an 

BİNGÖL 
Sabri T(ij)cmoğlu 

BİTLİS 
v YY def. Oehnloğiu 

BOLÜ 
.Rahmi Aı ıkan 

BURSA 
' >;. K i '! lize. V 

Cahit. OH aç 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halil Sankaya. 

ÇORUM 
Alâedilin Çetin 

D E N İ Z L İ 
Mehmet l'Yııin Durul 

DİYARBAKIR 
A/aui Erdoğan 
İ * t i . , „ v 1 

1 usan l lamıt i igro! 

ELÂZIĞ 

kasim O i ray 

ER25ÜRÜM 
NYırcit:n Aymık.sa 

edenler] 
Nihat Pasinli 
1 {alimi Saııalan 

E S K İ Ş E H İ R 
Oavsi Uçagök 

G A Z İ A N T E P 
Zeki islâm 
Yizamettin Özgül 

GİRESUN 
MYhn.ıe! İznıeu 
Sabahat t in Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ha üt Zarbım 

H A T A Y 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talıip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İS T A N B U L 
Şevket Akyürek 
' 1 11 * "Î > ' . 

ret m iîayak 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemcneioğkı 
Nurul lah Esat Sümer 
Özel Şahin giray 
Sabahat t in Tanınan 
Here. Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lııtfi Bozcah 
Cahit Oku re r 
Nevzat özerdonıli 

KARS 
Turgu t Oöle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

K A Y S E R İ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Su a d Hayri Ürgüp'ij 

K I R K L A R E L İ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
ftifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa I.) in eldi 
Muhit t in Kılk; 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. BahaHin Özbek 

MALATYA 
Mehmet 7eki Tulunny 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulnsoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
İ v 1 i 1 i < 1 i \ * I < 1 I 

Abdülkenm Sararn^n 
MUĞLA 

Muallâ A İcarca 
Haldun Menteşeoğl u 

NİĞDE 
İzzet Genci-

RİZE 
Necip Danışoğlu 
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SAKARYA 

Turhan Kapaniı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alet tin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tok göz 

SİİRT 
Lâtif .Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜY.îILEB 
hkrom Aourıcr 
Emeuullah Çelebi 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sdkı Ulay 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
Mehmet Ün aldı 
Sakıp Ön al 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Eîker (İ.) 
İbrahim Saffet O m ay 
(B.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BOLU 
Sı rn Uzunh asa n oğlu 

BURDUR 
.Hüseyin Otan 

ö. Senatosu B 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
ili fa t Öçten 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Kesat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
\*asfi fîcrger 

27 1 0 . 1 . 1 9 8 4 0 : 1 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Âmil Art us 

Ilidaye.: Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer E-'gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koça.ş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğm 
Bagıp Üner 
Mecali Özdeniz 
Nevzat Senge: 
Adil (Tnlü 

[Reddeden] 
TABİÎ ÜYE 

Kadri Kardan 

[Oya katıImıy anlar] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Bahguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Rifat Öztürkeiue 

İZMİR 
Enis Kansu 

Hilmi Onat 
KARS 

Sırra Atalay (Bşk. V.) 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeeligi! 
KIRŞEHİR 

Ali liıza, IMusman 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 
KONYA 

S(>dat Çîi-ıuralı (B.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkn* 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskender (I>.) 

.MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyeliklerj 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksa! 
Zeki Kum ruhi 

SİVAS 
IIıılfisi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (î.) 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğ]u 

TRABZON 
Şevket Buladoğin 

VAN 
Panik !,-k 

YOZGAT 
Nece! Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Acıkalm 
Kâzım Orbay 

Eskişehir 
Hakkâri 
î^t'Mjbu! 
Samsun 

O. Başkanınca S. Ü. \ 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YİEMİYEDİNÜİ BİRLEŞİM 

10 . 1 . 1964 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B • İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Disiplin mahkemeleri kuruluşu, 

yargılama usulü ve disiplin suç ve cezalan hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/548; C. 
Senatosu 1/324) (S. Sayısı : 36Ö) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 1 . 1964] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




