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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü; 13 Ocak
ta toplanacak Avrupa Konseyi Istişari Meclisi 
Genel Kurulunda Kıbrıs ve İspanya'nın Konseye 
âzalığı konuları üzerinde konuşulabileceği nazara 
alınarak delegasyonumuza, Hükümetçe gerekli di
rektiflerin verilmesi lüzumunu bildirildi. 

Başkan; Cumhuriyet Senatosunun Kıbrıs ko
nusundaki hassasiyetini nazara alarak, Hükümet
ten veya Hariciyeden bir mümessilin, icabettikçe, 
Genel Kurulda açıklamalarda bulunması lüzumu
nu ifade etti. 

Ankara Üyesi Rifat Etker'e izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi okundu ve izin ka
bul olundu. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı görüşüldü ve açık oya su
nuldu. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller ile 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarılarının görüşül
mesi, Karma Komisyon bulunmadığından, gele
cek birleşime bırakıldı. 

Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama 
usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkında kanun 
tasarının tümü üzerinde bir süre görüşüldü. İl
gili Bakan Bütçe Komisyonunda meşgul bulundu
ğundan, tasarının görüşülmesi; bir defaya mahsus 
olmak üzere, gelecek birleşime bırakıldı. 

9 Ocak 1964 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Yozgat 

İhsan Hamit Tigrel Neşet Çetintaş 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel. 

KÂTİPLER : Neşet Çetintaş (Yozgat) — A. Naci An (Kırklareli) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, birleşi- mi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Dün oylaması 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapû-
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/599, C. Sena
tosu 1/326) (S. Sayısı : 369) (1) 

(1) 369 S. Sayılı b'asmayazı 8.1. 1964 ta
rihli 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

yapılan ve 
tebliği yapılamıyan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1963 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının oy
lamasına 128 sayın üye iştirak etmiştir. Kanun, 
128 oyla kabul edilmiştir. 

— 269 — 
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A 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkçine'nirı, Plân için sarf edilen pa
raya dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçinc ?.. .1 kirada. 
Başbakan adına cevap verecek yetkili?.. Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakandan 
sözlü sorusu ((i/215) 

BAŞKAN -— Başbakan adına kimse cevap 
vermiyor, (ielecek birleşime bırakılmıştır. 

3. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmirin Selçuk ilçesinde kurutulan 
bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (G/217) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat? Yok. İkin
ci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

•/. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Sahingiray'ın, 19(İ3 yılında kurulacak olein 
Sosyed ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bir beyanata dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/221) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Hiray bura
dalar mı? Burada. Millî Eğitim Bakanı yoklar, 
gelecek birleşime kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret TurhangiVin, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/222) 

BAŞKAN — Soru sahibi Turhangil burada
lar mı? Burada. Sağlık Bakanı...? Yok. Soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. . 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'mn, Danıştay Birinci Başkanlığının 
ne zamandan beri açık bulunduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/223) 

BAŞKAN 
İkinci defa 

düşmüştür. 

Sayın Nedim Evliya? Yok. 
bulunmadıkları için soruları 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri l'yesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla
ra dair Millî Eğitim Bakayandan sözlü sorusu 
//V/99. i) 

BAŞKAN - - Sayın Dikeeligil? Yok. 
(ielecek birleşime bırakılmıştır. 

S. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ (njesi Rei
sim (rİray'nı, Elâzığ vilâyeti köy yollan inşaa
tına dair Bayrudırlıl; Bakanından sözlü sorusu 
(6/225) 

BAŞKAN - - Millî Uğitim Bakanı? Yok. (İe
lecek birleşime bırakılmıştır. 

.9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Rei
sim Giray'ın, Bakanlık üst kademe memurları
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/228) 

BAŞKAN — Millî Mğitim Bakanı? Yok. de
lecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — - Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'mn, karayolu ile birbirine bağlı 
olmıyan vilâyetlere dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/23-1) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Evliya bu-
r.ıd-daı.' .mı?.. Yok. İkinci defa buluımıadıkları 
için soruları düşmüştür. 

// . —- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'rn, Kara Ifarb Okulundan ilişiği 
kesilen, 1 i59 öğrenciye dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/237) 

BAŞKAN —• Soru sahibi Kadri Kaplan bu
radalar. Millî Savunma Bakanı buradalar, Sa
yın Bakan cevap verecdk inlisiniz? 

MİLLÎ SAVLNMA BAKANİ İLHAMI 
KANCAtt (İstanbul Milletvekili) — Efendim, 
hazırlığımızı tumamlıyamadık, özür dilerim. 

1 > A. CJ I T 

verilmiştir. 
van. 

KAN — Efendim, bu soru iki ay evvel 
Hazırlanmamış olmanız dikkate şa-
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MİLLÎ SAVCNMA BAKANİ İLHAMI 

ŞANO AR (İstanbul Milletvekili) — Efendim, 
şayanı dikkat olmaması gerekir, Anayasanın 132 
nei maddesi gereğince duruşma safhası bitmeden 
burada bunun tartışmasını yapmanın mahzurlu 
ol duğu kanaat indeyim. 

BAŞKAN —• Bu duruma göre bu suale ce
vap vermiiyeeck misiniz? 

MİLLÎ" SAVCNMA BAKANİ İLTIAMÎ 
SANCAK (İstanbul Milletvekili) — Duruşma
lar bittikten sonra arz edeceğim. Ancak mahke
melerin neticesine tesir ermemesi bakımından 
şimdi, cevap verem iveceğim. 

BAŞKAN — O halde sözlü soru müessesesi
ni kapamak lâzımgelecek Sayın Bakan. 

• MİLLÎ SAVCNMA BAKANI İLIIAMÎ 
SANCAK (İstanbul Milletvekili) — Mahkemele
rin çalışmaları bitinceye kadar, kapamak değil, 
tehir demek daha münasibolacaktır zannedelim. 

BAŞKAN — Konu ile ilgili mahkeme karar
larının aliikalılara. tefhimine kadar geri bıra
kıldı. 

12. --- Cumhuriyet Senatosu T ahu Üyesi Mu
cip Ataklının, 1 numaralı Sıkıyönetim Mah-

• keme.since alman nihai karara dair sözlü sorusu 
re Adalet Bakini) Sedat Cumrah'nın cevabı j 
(6/238) i 

BAŞKAN —• Sayın Ataklı?.. Burada. 
Sayın Adalet Bakanı? Burada. Cevap vere

cek missiniz? 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 

(Konya) — • Evet efendim. 
BAŞKAN —• Soruyu okutuyorum. 

"26 Ekim 1963 
(hımhuriyel Senatosu Başkanlığına 

1 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesince alı
nan nihai kararda, şahsımada, bilgisi olup ilgili 
makamları haberdar etmeme şeklinde ifade edi
len bir suç isnadedilmiş ve gereken kovuşturma 
iiçin de Adli Amirliğe tezkere yazılmıştır. Ara
dan geçen iki aya, yakın bir zamanda bu husus
ta bir işar vaki olmadığına göre, umumi efkâr 
önünde müşkül durumda bulunduğum aşikârdır. 
Bu sebeple soruların Adalet Bakanlığınca sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mucip Ataklı 

1. Mahkemenin zan ve teklifi yerinde görü
lerek Adli Amirlikçe ilgili bakanlığa müracaat 
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edilmiş midir? Edilmişse, o bakanlıkta ne gibi 
bir muamele cereyan etmiş ve etmektedir? Adlî 
Amirlikçe müracaatta bulunıılmadıysa sebebi ne
dir? 

2. Adlî Amirlik kovuşturma lüzumuna kani 
değilse, bu hususun açıklanmasında bir sakınca 
var mıdır? 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir soru daha 
var e ["endim. Onu da okutayım, S ay m Bakan 
ikisini birden cevaplasın. 

13. -— Cumhuriyet Senatosu Tabiî tiyesi 
Kadri Kaplun'm 1 numaralı Sıkıyönetim Mah
kemesince alınan nihai karara dair sözlü sorusu 
vr Adalet Jîakanı Sedat Çumra.h'nın ceveıbı 
(6/239) 

BAŞKAN —- Sayın Kaplan? Burada. Soruyu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
26 Ekim 1963 

1 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesince alı
mın nihai kararda, şahsıma da, bilgisi olup ilgili 
makamları haberdar etmeme şeklinde ifade edi
len bir suç isnadedilmiş ve gereken kovuşturma 
için de Adlî Amirliğe tezkere yazılmıştır. Ara
dan geçen İki aya yakın bir zamanda bu husus
ta bir is'ar vâıki olmadığına göre, umumi efkâr 
önünde müşkül durumda bulunduğum aşikârdır. 
Bu sebeple soruların Adalet Bakanlığınca sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

1. Mahkemenin zan ve teklifi yerinde görü
lerek Adlî Amirlikçe ilgili bakanlığa müracaat 
edilmiş midir? Edilmişse, o bakanlıkta ne gibi 
bir muamele cereyan etmiş ve etmektedir? Adlî 
Amirlikçe müracaatta bulunıılmadıysa sebebi ne
dir? 

2. Adlî Amirlik kovuşturma lüzumuna kaani 
değilse, bu hususun açıklanmasında bir sakınca 
var mıdır? 

ADALET BAKANT SEDAT CUMBALI 
(Konya.) — Sayın arkadaşlarınım soru öner
gelerini tekrar edecek değilim. Okunmuş ve 
dinlenmiştir. TTer ikisine birlikte cevabımı arz 
ediyorum. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Sayın Mucip Ataklı ve Sayın Kadri Kaplan'm 
önergelerinde bahis konusu edilen hususlarla il
gili olara!-: Bakanlığımıza bu güne kadar intikal 
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etmiş bir bilgi ve Bakanlığımızca da yapılan ve I 
yapılmakta olan her hangi bir muamele olmadığı 
gibi Ankara Cumhuriyet Savcılığınca da bu ko
nuda yapılmış ve yapılmakta olan bir tahkikat I 
mevcut değildir. Keza adli amirlik tarafından 

. bu hususta başkaca Bakanlığa müracaat olup ol-
madiği ve olmuşsa, sebebinin ne olduğu da Ba-
kanlığımızca bilinmemektedir. 

Cevabımız bundan ibarettir, efendim. j 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataklı. 
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş- I 

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; i 
1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin son ka- j 
rarmı açıkladığı 5 Eylül 3963 tarihinden bugü- J 
ne kadar üç aydan fazla bir zaman geçmiş bu- i 
lunmaktadır. Üç aydan fazla bir zamandan be-
ri umumi efkâr önünde bir şaibe altında bulun- ' 
maktaytm. Demokratik düzen içinde bulunan ; 
memleketlerde hükümetlerin, devletin varlığını 
korumak kadar, kişilerin de temel hak ve hürri
yetlerini korumakla sorumlu olduklarına inan- ı 
maktayım. Bu inanca istinadendir ki, huzuru
nuzu işgal etmekte bulunan sorumu Hükümete | 
tevdi etmiş bulunuyorum. 

Bir numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi 5 Ey
lül 1963 tarihli kararında, hakkımda şu hükme 
varmış bulunmaktadır : 

Yapılan duruşma sırasında sanıkların ısrarı
nı mutazammın beyan lariyle diğer delillerden 
maddi vakıalara müstenidolarak olaya icra saf
hasına da vukufları olduğu halde Hükümet or
ganlarını haberdar etmedikleri anlaşılan Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyelerinden Mucip Atak
lı ve Kadri Kaplan hakkında gereken takibatın 
yapılmasını teminen adlî amirliğe müzekkere ya
zılmasına oy birliği ile ve kabili temyiz olmak 
üzere karar verilmiştir. 

Bu karara göre meşru nizamı yıkmak istiyen-
lerle ben iştirak halinde gösterilmek istenmekte
yim. Böyle bir hal karşısında benim süratle ada
let huzuruna çıkarılmam gerekirdi. Sayın Baka
nın ifadelerinden de anlaşıldığına göre bu husus
ta ilgili makamlar bu yolda hiçbir işleme teves
sül etmemişler ve zihinlerdeki şüpheleri devam 
ettirmeyi faydalı görmüşlerdir. Bunun sebebini 
izahta şimdilik güçlük çektiğimi ifade etmek is
terim. Sıkıyönetim mahkemesinin âdilâne hare
ketinden şüphe etmemekle beraber kendilerine 
verilen bilgilerin yetersizliği ve mesnetsizliği yü- j 
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zünden bir adlî hataya düşmüş olduğuna kaani 
bulunuyorum. Çünkü kararın delilleri tetkik, sa
nık ve tanıkların ifadeleri incelendiği zaman bu 
hata açık olarak görülebilir. 

Şimdi Yüksek Heyetinize, kararın müstenida-
tını karar kitabından aynen okuyarak bu husus
taki görüşümü kısaca açıklayacağım: Bir numa
ralı Sıkıyönetim Mahkemesi karar kitabının 28 
nci sayfasında 9 Nisan 1963 tarihinde Söğütö-
zü'nde yapılan toplantıda bulunanlar Talât Ay
demir, Emin Arat, Fethi Gürcan, Bahtiyar Yal-
ta, Mustafa Ok ve Talât Aydemir tarafından kok
teyl grup diye tesmiye edilen diğer taraftan da 
Tabiî Senatör Kadri Kaplan, Mucip Ataklı ile, 
onbirleri temsilen de Halim Menteş'in iştirak et
tikleri kokteyl grupla, 22 Şubatçılar arasında bu 
toplantıda esas itibariyle ihtilâl metodu üzerinde 
mutabakata varıldıktan başka birleşildiği takdir
de harekâtın Cumhuriyet Halk Partisine mi, 
Adalet Partisine mi veya on dörtlere karşı mı 
olacağı hususunun müzakere edildiği, fikriyatta 
anlaşmaya varılmasına rağmen teferruatta muta
bakata varıldığından, toplantının dağıldığı... 30 
Nisanda Aydemir ile Türkeş'in Dikmen'de top
lantı yaparak liderlikte anlaşmaya varamadıkla
rı ifade edildikten sonra karar kitabının 29 ncu 
sayfasında; «neticesiz kalan bu toplantıdan sonra 
kokteyl grupla bir defa daha anlaşma çareleri 
aramak üzere 15 Nisan 1963 tarihinde ikinci de
fa Söğütözü'nde bir toplantı daha yapıldığı, bu
rada Emin Arat, Bahtiyar Yalta, Mustafa Ok 
ile kokteyl grup temsilcileri bulunduğu ve top
lantıda birleşme hususunda kesin bir karara va-
rılmamakla beraber bir silâhlı kuvvetler bütünlü
ğünün ihtilâl için- elzem bir unsur olduğu... dü
şüncesiyle faaliyetlerini devam ettirdikleri anla
şılmıştır.» denilmektedir. Mahkeme tarafından 
birinci Söğütözü toplantısı diye adlandırılan 
toplantıda ben, kesin olarak bulunmadım ve o 
toplantıya ismi geçenlerle, itham konusuyle ilgi
li bir temasım olmadı. Mahkeme zabıtları tetkik 
edildiği takdirde birinci Söğütözü toplantısiyle 
benim hiçbir ilgim olmadığı görülür. 

ikinci Söğütözü toplantısı diye adlandırılan 
toplantıda ise, o tarihte Ankara'da bulunmadı
ğım için böyle bir toplantıya katılmama da mad
deten imkân yoktur. İkinci Söğütözü toplantısı
nın yapıldığı iddia edilen 15 Nisan 1963 tarihin
de İstanbul'da bulunduğum, mahkemece de tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bu hâle göre karar, malı-
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keme heyetini teşkil eden zevatın bütün iyi ni
yetlerine rağmen yetersiz bilgilerden dolayı bir 
adlî hata olarak tarihe geçecektir... 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, Anayasanın 132 
nei maddesi, bu gibi mevzuların Mecliste müza
keresine müsaade etmemektedir. Bu itibarla, ad
lî hata vardır, yoktur meselesinin burada mev-
zuubahsedilmemesini rica ederim. 

MUCÎP ATAKLI (Devamla) -~ Bu gerçekler 
arasında ilgili makamlardan şu hususun Türk ka
mu oyuna açıklanmasını istemek hakkımdır. 

1. 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin 
kararı ya müspet delillere istinadetmektedir ve
ya bir zühul eseridir... 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, Anayasa, bu şekil
de konuşmanızı men etmiştir. Çok rica ediyo
rum... 

MUCÎP ATAKLI (Devamla) — Anayasa bi
zi menedebilir, ama bizim de bir hakkımız vardır; 
ilgili makamların mahkeme kararında beni suçlu 
olarak gösteren neticesini, neticede bu suçu işle
mediğimi tekrar umumi efkâra açıklamak sure
tiyle bu şaibe altından beni kurtarması gerekir. 

BAŞKAN — Bu hususta sözünüzü kesmek 
mecburiyetindeyim. Çok rica ediyorum, siz »«Ana
yasa menedebilir» dedikten sonra artık üzerinde 
görüşülmemesi icabeder. 

MUCÎP ATAKLI (Devamla) — Yalnız, mah
keme neticelenmiş ve karar tefhim edilmiştir, bu
güne kadar beklediğimiz halde hakkımda bu şekil
de karar veren bir heyetin, bunun aksini umumi 
efkâra açıklamaması dolayısiyle burada kendi 
müdafaa hakkımı kullanmak zorunda olduğumu 
da beyan etmeden geçemiyeceğim. 

BAŞKAN — Riyaset bu mütalâada değildir. 
sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim, özür dile
rim. 

MUCÎP ATAKLI (Tabiî Üye) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaplan. 
KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Balkan, ve arkadaşlarım; iben sözüme, değerli 
Adalet (Bakanımızın bir hayli zamandan beri 
geciken bu mevzuu üzerinde hassasiyetle eğil
mesi ve bunun tabiî bir neticesi olarak bugün 
lüzumlu ve felahlatıcı beyanatta bulunmasına 
teşekkürle başlamak istiyorum. Anayasanın 
mâni hükümleri karşısında meseleyi burada 
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münakaşa etmek cidden bahis mevzuu olamı
yor. Binaenal'ayh, bu hususlara temas etmeden 
ve sizleri de yormadan şu kadar kısmını izah 
etmek isterim ki, şahsıma isnadedilen suçun 
maddi unsurunu teşkil eden bir toplantıda bu
lunan arkadaşların bâzıları hakkında esasen 
takibat açılmamış, takibat açılanlar ise yüce 
mahkemeler tarafından - 21 Mayısa katılan ki
şiler hariç, - beraet ettirilmiştir. Bir şahıs mah
kemenin huzuruna çıkarılabilir. O zamana ka
dar takılan sıfat, sanıktır. Sanıklık için kulla
nılan irade şahsidir, şahsi iradelerin temeli siz
ce malûmdur. Ama yüce mahkemelerin ver
diği karar, Türk Milleti adınadır ve milletin 
iradesidir. I "I?1 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 

(Konya) — Adalet Bakanlığına yöneltilen sual; 
bugüne kadar hakkımızda 1 Numaralı Sıkıyö
netim Mahkemesince ittihaz olunan karar ge
reğince bir takibat var mıdır, yok mudur, şek
lindedir. 

Biz bu suali ancak bu yoldan aldık: ve bu 
yoldan cevaplandırdık. Ve kısaca arz ettik ki, 
Sıkıyönetim Mahkemesinde gerek Adalet Ba
kanlığına, gerek Ankara C. Savcılığına yazılmış 
bir takibat tezkeresi mevcut değildir. Yarın bı; 
yolda bir tezkere gelir mi1? Hakikaten bir ta
kibat bahis konusu «mudur, değil midir, bunla
rın burada şimdi cevabını vermek imkânı ol
madığı gibi, ıSayın Başkanın da belirttiği üzere 
Anayasanın 132 nei maddesi de her türlü şai
beden azade bulunması lâzımgelen mahkeme ka
rarlarının teşriî organlarda müzakere edilmesi 
ve bu kürsünün bir savunma kürsüsü haline 
getirilmesi ve yarın her hangi bir takibat bahis ko
nusu olursa takibatı yapacak merci mahkemeler 
üzerinde etkisi bulunacak beyandan senatör
lerin, milletvekillerinin Anayasa hüküml-sri ge
reğince menedilmiş bulunduğunu hatırlatmak 
için ikinci defa söz talmış 'bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 

14, — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'ninı turizmle ilgili öğretime 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/240) 
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BAŞKAN — Sayın iskender Cenap Ege bu

rada. Millî Eğitim Balkanı? Yok; Turizm Bakanı? 
Yok. delecek birleşime kalmıştır. 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy'un, kahve ve gazinolara'aki kumar-
aletlerine dair İçişleri Bakanında/u sözlü sorusu 
(6/24.1) 

BAŞKAN — Âli Aksoy burada, Leişleri Ba
kanı yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

16. —• Cumhuriyet Senatosu Afyon iyesi 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu'nun, tahsile devam 
edemiyen lise mezunlarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

BAŞKAN —• Sayın Inceoğlu burada. Millî 
Eğitim Bakanı yoktur, delecek birleşime kalmış
tı ı\ 

17. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgünes'in, Türk ekonomisinin bugünkü 
durumuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/2 İH) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş burada. Başba
kan veya adına konuşacak kimse yoktur. 

delecek birleşime kalmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Saim Sarıgöllü nün, Devlet Tiyatrosu Umum 
Müdürlüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/244) 
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BAŞKAN —• Sayın Sarıgöllü burada. Millî 

Eğitim Bakam yoktur. Gelecek birleşime kalmış
tır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Terfik incinin, İstanbul Boğazında vukua 
gelen kazalara dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/245) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı yok. 
Muhterine arkadaşlarım, bir noktayı üzün

tü ile arz etmek isterim. Gündemimizde 19 ta
ne soru vardır. Bakanlıklara dün ve bugün 
ikişer defa telefon edildiği halde maalesef Ba
kanlar bulunmadığı gibi mümessil de gönderme
mişlerdir. Bakanların içtüzük hükmüne riayet 
etmemeleri ve Senatoya karşı lâzım gel en itibarı 
göstermemeleri Beisiniz olmak şerefini kazanmış 
olan ben bir insan olarak teessür ve teessüflerimi 
ifade etmek isterim. (Alkışlar) Tekrar yazıla
caktır ,dikkatleri ehemmiyetle çekilecektir. Tek
rar aynı surette hareket edildiği takdirde ben
deniz itibarı olmıyan bir Senatonun Başkanlığı 
sıfatını kazanmak şerefini bırakarak, affınıza 
sığınarak ifade ediyorum, ('ekilmek mecburiye
tinde 'kalacağım. (Bravo sesleri, alkışlar). 

ikinci bir nokta daha. Sayın Ürgublü dün 
Kıbrıs hakkında beyanatta bulundular ve Hü
kümetten mümkünse bu meselede Senato ile alâ
kadar olmalarını rica ettik. Buna da iltifat et
mediler. Bu da ayrıca teessür ve teessüf icabet
ti ren bir iştir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yar
gılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Ceçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/548; C. 
Senatosu 1/324) (S. Sayısı : 368) (i) 

BAŞKAN Tümü hakkında Savın Atalay 

SIRRI ATALAY (Kars) — Disiplin mahke
meleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin sın; 
ve cezaları hakkındaki kanun tasarısını dikkatle 
tetkik edersek görürüz ki, askerî yargılama usu
lünde şimdiye kadar olan şeklin dışında bir tat-

(1) 368 S. Sayılı basmayızı 8 . 1 . 1.964 
tarihli 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

bik gelmektedir. Şimdiye kadar askerî malıke-
melerizimde askarî yargı bir çeşit mahkemede 
toplanmakta idi. Şimdi, Anayasanın 1-İ8 nci 
maddesi gereğince askerî yarg, askerî mahke
melerde disiplin amhkemeleri tarafından yapı
lacaktır. Askerî Ceza Kanunu, Askerî Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu, Askerî Mahke
melerin Kuruluş Kanunu, Disiplin Mahkemeleri 
Kanunu gibi askerî mevzuatımız çeşitli, dağınık 
mevzuatlar arasında yayılmaktadır. Bugün ka
nun tekniği, kanunu ilgililerin kolaylıkla, ra
hatlıkla bulabilmeleri ve taldbedebilmeleri bakı
mından tamamen ayrı bir mâna ve mahiyet ta
şır. Meselâ Amerika Birleşik Devletleri bütün 
askerî mevzuatını 5 Alayiş 1920 tarihli bir genel 
Askerî Kanun içerisinde toplamış bulunmakta-
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dıv. 140 madde içerisinde bütün askerî yar
gılama usulleri, askerî cezaları, adlî âmir ve
yahut komutanın verdiği disiplin cezaları, di
siplin mahkemeleri, hepsi, ne var ise 70 - 80 sa-
hifeyi geçmiyen 140 maddelik bir kanun içeri
sinde toplamış bulunmaktadır. 

Hatırlarsanız; bizini daha önce iki yıl içeri
sinde çıkarılması lâzımgelen kanunlar arasında 
çıkardığımız, 200 - 800 maddeyi aşan birkaç; yüz 
sahifeyi bulan çeşitli kanunlar dağınık bir hal
de bulunmaktadır. Şimdi Hükümetten ve Sa
yın ve kıymetli Millî Savunma Bakanından istir
hamım; askerî kanunları, - Askerî Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunu, Askerî Ceza Kanunu, 
Askerî Mahkemelerin Kuruluş kanunlarını, Di
siplin Mahkemeleri kanunlarını - bir arada top-
lıyan ve biraz önce arz ettiğim ; Amerika Bir
leşik Devletlerinin bütün bu askerî yargılamaya 
ait gerek Askerî Ceza Kanunu, gerek Disiplin 
Mahkemesi kanunlarının hepsini bir araya top-
lıyan genel Askerî Adalet Kanunu adı altında 
ilgililerin rahatlıkla ve kolaylıkla temin edecek
leri bir tek mevzuat içerisinde toplama yolunda 
Lir fikirleri var mıdır ve böyle bir teşebhüs ola
cak mıdır ve olmaması için sebepler var mıdır?.. 
Nâçiz kanaatime göre köyle bir şekilde toplan
ması yerindedir ve kanun tekniğine uygundur. 
Bu yoldaki bir teşebbüs bizi ve ilgilileri ve bütün 
askerî camiayı hukukçuları ve ilim çevrelerini 
sevindirir. Bu yolda acaba bir çalışma var mı
dır, yok mudur. Bunu öğrenmek isteriz. Bu 
bir. 

Biraz önce dedim ki, yeni sistem, Anaya-
sanııf 188 nci maddesine göre askerî yargı iki 
çeşit olacaktır. Şimdiye kadar bir olan mahke
meler iki çeşit mahkeme olacaktır. Yani bir 
askerî mahkemeler, bir de disiplin mahkemele
ri.. Disiplin mahkemelerinin mevzuuna giren 
suçların karşıhğmdaki cezalar; oda hapsi ile 
göz hapsi olacaktır. Yani buradaki mevzuatın 
siklet merkezini göz ve oda hapsi teşkil edecek
tir. Bizim şimdiye kadar Askerî Ceza Kanunun
daki, meselâ kumar, sarhoşluk gibi çeşitli suç
ları kapsayan, memnu fiillerin karşılığı olan ha
pis cezaları - ister kısa olsun, ister hapis ol
sun - bu disiplin mahkemelerinin hududu içeri
sine girdiği belirtildiğine göre, şimdi bir deği
şiklik meydana gelecektir. Yani daha önce ha
pis veya kıta hapislerini müeyyide bulan bâzı 
suçlar disiplin mahkemelerinin mevzuuna girdi

ği takdirde oda hapsi ve göz hapsi olarak, ya
ni hürriyeti geniş mânada takyideden hapis ye
rine daha yumuşak ve tekerrüre iştima hüküm
lerine ceza mevzuatında esas teşkil etmiyen göz 
ve oda hapsine gelmektedir ki, bir sistem deği
şikliği meydana geliyor. Sivil kişilerin, Türk 
Ceza Kanununun kumar ve sarhoşluk gibi hapis 
veya hafif hapis karşılığı olan suçların asker ki
şiler tarafından işlenmesinin daha dikkatle ve 
üzerinde daha hassasiyetle durulması gerektiği 
halde, daha hafif yollara gidilmesini, ceza mev
zuatı ve umumi hukuk anlayışıyla Hükümet na
sıl bağdaştırır- ve nasıl bir muvazene içinde gö
rür, bunu anlamak isterim. Meselâ biraz açık-
lıyayım : Çeşitli şekilleri vardır, kumar, sarhoş
luk, asttan borç istemek gibi şeyleri bir tarafa 
bırakalım. Ama, sivil kişilerin kumar oynama
ları sarhoş bulunmaları, Türk Ceza Kanununun 
567 nci maddesine göre bir aydan altı aya kadar 
hapis, 571 nci maddesi; 15 günden az olmamak 
üzere hafif hapis gibi, hafif hapisle müeyyide
sini bulan suçların, orada biraz daha kati biraz 
daha ağır hükümlerle müeyyide bulması iktiza 

| ederken, bunların oda hapsi, göz hapsi gibi da-
I ha hafif müeyyidelerle cezalandırılmalarını ben 

pek uygun görmemekteyim. Bu hususta Hükü
metten, geniş ve bizi tatmin eden malûmat istir
ham edeceğim. 

Şimdi askerî cezada disiplin tecavüzü ile, 
disiplin kahahatlarının ceza mevzuatı içerisinde 
gelip yerleştiğini göreceğiz. 

Askerlikle düğmenin kopması, saçın kesilme
mesi gibi disiplin tecavüzü diye isimlendirdiği
miz hususlar şüphesiz ki kumandalım takdiri
ne kalacaktır. Bunu isterse cezalandıracak, is
temezse eezalandüTiiıyacaktır. Ama disiplin de
diğimiz hususlar ise. Askerî Mahkemenin yar
gı mevzuu dışında kalan disiplin mahkemesine 
veri]") vermemesi hususunda kumandanın yetki
si olacaktır. Yani, disiplin mahkemesine verip 
vermemekte bir ihtiyar hakkı olacaktır. Bü
tün bunlar Anayasanın Temsilciler Meclisinde 
görüşülmesi sırasında de rh at ir buy urul a çaktır 
ki. görüşülmüştür. Bu madde, yani Askerî yar
gının ikiye ayrılması 1'kS nci maddesinin birin
ci ve ikinci görüşülmesi sırasında yoktu. Tek 
şekil vardı, o da askerî yargı idi. Millî Birlik 
Komitesine gittiği zaman J.'Î8 nci madde. Millî 
Birlik Komitesince kabul edilmemiş ve askerî 
yargı ikiye bölünmüş; 1 — Disiplin Mahkeme-
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leri, 2 — Askerî Mahkemeler şeklinde gelmiş
tir. Bu 138 nci maddenin görüşülmesi sırasın
da, çok iyi hatırlarım, Abdülkadir Okyayuz 
paşa itirazda bulunmuştu. «Disiplin mahke
meleri vazife sahasına acaba daha ağır olan 
hapis cezalarını, disiplin mevzuu olan oda ve 
göz hapsi cezalariyle karıştırıp böylelikle hafif 
hapis mevzuu olan hususları oda hapsi ile ce
zalandırma gibi mevzuatımızda çeşitli değişik
lik yapılmasını gerektiren hükümler gelebilir 
mi, gelemez mi? Bundan endişe duyarım» diye 
ifade etmiş, Komisyon sözcüsü Muammer Ak-
soy «gelecek kanun bunu tâyin edecektir» de
miş. Bu kanun da şimdi gelmiş olduğuna göre 
görüyoruz ki kumar gibi, sarhoşluk gibi sivil 
kişiler işlediği takdirde daha çok hapis cezası 
verilen bu hususlar karşısında asker kişilere 
oda ve göz hapsi gibi daha hafif cezalar veril
mektedir. 

Acaba bunu nasıl bağdaştırıyorlar? Bunun 
açıklanmasını istirham edeceğim. Bu disiplin 
mahkemelerinin müeyyideleri olarak karşımı
za çıkan oda ve göz hapsi acaba bu kanunun 
çerçevesi içine giren, disiplin kabahatini işli
ye n kimseler gerek âmme nizamı bakımından, 
gerek asayişi kurmak bakımından, bu suçlar
dan dolayı tahdit altında bulunan asker kişi
ler tevkif edilebilecek mi edilemiyecek mi, bu
nun açıklanması lâzımdır? Benim bundan anla
dığıma göre artık yapılamıyacaktır. Tevkif mü
essesesi disiplin mahkemelerinde işlemiyecektir. 

öyle mi, değil mi? Çünkü göz hapsiyle oda 
hapsinin ilerde ancak verilebileceği bir yargıla
ma usulü dolayısiylc artık tutup bir kimse hak
kında hürriyeti tam mânada tahdit olan tev
kif müessesesi işlemiyecektir ve işlememesi ik
tiza eder. Böyle midir, değil midir? Bu husu
sun burada açıklanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan müphem kalan bâzı husus
lar vardır. «Disiplin mahkemelerinde sivil ki
şiler tanık sıfatı ile dinleneceklerdir» hükmü 
vardır. Fakat maddelerde deniyor ki ; «gelme
dikleri takdirde zorla getirilecekleri celpname
ye yazılır». Bu nasıl olacaktır? Gelmedi, disip
lin mahkemelerine sivil kişiler tanık olarak na
sıl geleceklerdir? Bunun belirtilmesini, diğer 
taraftan disiplin mahkemesini teşkil eden Baş
kan ve üyelerin, meselâ Amerikan Birleşik Dev
letlerinde mahkemeler kurulduğu zaman her 
kuruluşunda sanığın yüzüne karşı ve bulundu-
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ğu sırada âza ve reis yemin eder. Bu bir temi
nattır ve gerçek bir demokratik şekildir. Bizim 
disiplin mahkemelerini teşkil eden asker kişi
ler vazifeye başlarken veyahut her mahkeme 
sırasında yemin edecekler mi, etmiyecekler mi? 
Çünkü, ya Türk Milleti adına veya Silâhlı Kuv
vetler adına Askerî kanun adına icrada bulu
nacaklarına göre bir yemin şeklinin olması ye
rinde olur. Sonra, kaçacağı haber alman kim
seleri birisi duyduğunda, veyahut da kaçma
ya teşebbüs edeceğini haber alıp da bunu üst 
mercilere ihbar etmiyen ve haber vermiyen 
kimseler cezalandırılacaktır. Bu çok şümullü
dür. Yani, ilgisi olmıyan herkesi ceza tehdidi 
altında bulunduracağız. Kim olursa olsun, fa
lancanın kaçacağını biliyordur, haber verme
din diyoruz ve bu kadar şümullü ve faili belli 
olmıyan kimseleri ceza tahdidi altında bulun
durmanın, ceza mevzuatıyla bağdaştırılamıya-
cağı kanaatindeyim. 

Sonra, 1,2 ve 30 ncu maddeleri bir arada il
gilendirdiği için tümü üzerinde konuşurken bu 
hususu arz etmek niyetindeyim. Disiplin mahke
meleri tarafından verilen kararlara, tefhim ve 
tebliğlerinden itibaren üç gün içinde üst disip
lin mahkemelerine itiraz edilecektir. Mahkeme, 
alayda, (tümende ve sairede kurulacaktır. Genel
kurmaya bağlı disiplin mahkemesinde verilecek 
kararın tetkik mercii neresi olacaktır? deniyor 
ki, «Genelkurmaya bağlı olan, Genelkurmay
daki reye, karara, iştirak etmemiş başkan ve üye
ler...» Halbuki maddede deniyor ki, (disiplin 
mahkemeleri bir başkanla iki üyeden teşekkül 
edecektir. Şimdi Genelkurmaya bağlı disiplin 
mahkemesi de bir başkan ve iki üyeden teşekkül 
edecektir. Peki Genelkurmaya bağlı disiplin 
mahkemesinin verdiği kararın tetkik mercii ne
resi olacaktır? Böyle bir hüküm yoktur. Bu hu
sustaki sorumuza da gereği gibi ışı]k tutarlarsa 
elbette memnun olacağız. -Diğer mühim bir hu
sus da; dün Sayın Toikgöz Paşa da işaret etmiş
lerdi. Disiplin ile ilgili, ister disiplin tecavüzü 
olsun, ister disiplin kabahatleri olsun sefer za
manında hazer zamanında ayrılan hükümler 
yoktur. Sayın Tokgöz Paşa da ifade ettiler, 
dediler iki; sefer sırasında, harp sırasında, düş
man karşısında öyle haller olabilir ki, bu tak
dirde şu veya bu tefriki yapmak doğru değildir. 
Ama mümkündü ki, bu cezayı bir nimet dahi bi
lecek kimseler olabilir. Meselâ harp zamanında 
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bir göz hapsini veya 10 (günlük oda hapsini ni
met sayacak cepheye gitmektense oma razı ola
caktır. Bu bakımdan seferdeki ve hazer zama
nındaki hükümleri ayırmak lâzımdır. Üzerinde 
dikkatle durulması lâzımlgelen bu disiplin mah
kemeleri orduda disiplini en çok temin edecek 
unsurlardır. 'Disiplini, askerî mahkemelerden zi
yade, disiplin mahkemeleri süratle yerine geti
receklerdir. Askerî yangı uzayacaktır, temyiz 
olacaktır.. Ama, burada; 3 gün içerisinde itiraz 
ve muayyen bir müddet de bu itirazın tetkiki, 
temyiz yolu hakkında kesin hükümler yok.. Bu
nu ancak disiplin mahkemeleri temin edecektir. 
Böyle olunca da hazer ve seferdeki hükümlerin 
ayrılması iktiza etmektedir. Bu hususlarda Hü
kümetin kıymetli görüşlerini öğrendikten sonra 
gerekirse tekrar fikirlerimi arz etmek üzere şim
dilik burada kesiyorum. Saygılarumla. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti-
yen? Yok. Komisyonun veyahut Hükümetin bir 
mütalâası var mı? Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ ISAVUNMA BAKANI İLHAMI 
StAiNCAR (İstanbul [Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın (Senato Üyeleri, sözlerime dünkü top
lantıda bulunamadığım için özür dilemekle baş
lamak isterim. Dün saat 9 dan akşam saat 18 e 
kadar Bütçe (Komisyonunda meşguldüm. Bu meş
guliyetimi buraya haiber ıgöndermiş olmama rağ
men, sanki sokaklarda imişim gibi radyoda ilân 
edilmiş bulunmaktan* üzüntülü olduğumu da 
if aye vazife bilirim. 

iSaym Sırrı Atalay arkadaşımız Askerî Ceza 
mevzuatının hepsini bir arada toplamanın lüzu
muna işaret buyurdular. Buna ait bir düşünce
miz olup olmadığını sordular. 

Muhterem arkadaşlar, hiç şüphesiz bir ve
kâleti veya bir dajreyi ilgilendiren mevzuatın, 
kanun olsun, tüzük ^olsun, yönetmelik olsun 
hepsinin derli toplu bulunması, hele kanunla
rın müselsel bir numara altında tedvin edilme
si, kod haline .getirilmesi faydadan hâli değil
dir, mutlaka lâzımdır. Ama, çalışıma tarzımız, 
bunları yetiştirime çabalarımız, (bunları böyle 
topluca Yüksek Meclise arz etmek imkânı ver
memektedir. iParça parça gelmekte, parça par-
ra çıkmaktadır. Lâkin pratik faydasını sağla
mak için bakanlık bunların hepsini bir cilt ha
linde /getirmek, maddeler ve mevzuat arasındaki 
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münasebetleri de dip notlar ile tesbit etmek, is
tenilen tatbikat kolaylığını sağlıyacaktır. İlerde 
bu mevzuat taımamlandıktaın sonra bir başka ve
sileyle, tadil vesaire suretiyle bunların hepsi
nin müselsel madde numaraları altında birleş
tirilmesi imkânı hâsıl olacaktır. Şüphesiz ki, işa
ret ettikleri 'bu husus üzerinde de çalışacağımız 
tabiîdir. Benim bu noktaya ait arzım (bu kadar
dır. Üst tarafını komisyon sözcüsü arkadaşıma 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artus. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUIS ((Cumhurbaşkanınca IS. Ü.) — Efendim, 
Sayın iSırrı Atalay arkadaşımızın sorularına ce
vap arz edeceğim. Sırrı Atalay arkadaşımız, «bu 
kanunda meselâ tanıkların zorla getirilmesine 
ait hüküm vardır böyle bir hüküm mevcuttur. 
Fakat zorla getirilme nasıl olacaktır? Bunun ne 
suretle uygulanacağına dair hüküm yoktur» bu
yurdular. Bu konuda kanunun 63 ncü madde
sinde Askerî Yargıtay Usulü Kanununa atıf 
yapmaktadır. Ve bu atıf ile kanunda aksine 
hüküm bulunmadığı hallerde Askerî Yargılama 
Usulü Kanunundaki hükümler uygulanacaktır. 
Orada tanık ve diğer kimseler hakkındaki mev
cut hükümlerin burada da uygulanacağı tabiî
dir. 

Arkadaşımın diğer bir soruları; disiplin mah
kemeleri kararı aleyhine bir üst derecedeki di
siplin mahkemesine itiraz imkânı tanınmıştır. 
Bunu 'bütün disiplin mahkemeleri için anlıyo
ruz. Fakat Genelkurmayda teşkil edilen disip
lin mahkemesi zaten en üst bir mahkeme oldu
ğuna göre onun üstünde 'bir ibaşka disiplin mah
kemesi bulunmadığına göre Genelkurmaydaki 
disiplin mahkemesinin kararına itiraz edilmesi 
halinde ne yapılacaktır, buyurdular. Kanunun 
30 ncu maddesinide bu mesele halledilmiş bulun
maktadır. Genelkurmayda diğer bir disiplin 
mahkemesi teşkil edilerek o mahkeme bu itirazı 
inceliyecektir. İşin başka türlü halledilmesi de 
zaten .maddeten imkânsızdır. 

Arkadaşımızın çok isabetli bir endişeleri 
ve soruları vardır. Ona en son olarak cevap arz 
etmek istiyorum. O da; buyurdular ki, evvelce 
Askerî Ceza Kanununun şümulüne giren bâzı 
suçlar, bu kanunla disiplin mahkemelerinin şü
mulüne alınmış oluyor. Halbuki disiplin mah
kemeleri iki aya kadar hapis cezasını, oda hapsi 
veya ıgöz hapsini derpiş ettiğine göre bu suçla-
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fin eczaları eskiye .nazaran daha hafi i: lemis olu
yor ve bilhassa aynı sucu işliyen .siviller Türk 
Ceza, Kanununa güre daha fazla bir cezaya tabi 
1 utulduk1]arı halde, asker 'kişiJ.OT hakkımda daha 
az bir ceza verilmekle yekiniliyor, dediler. Zan
nederim soruları buydu. Bunun bir mahzuru 
olup olmadığını sordular. Ve misâl olanak da 
sarhoşluk ve k u m a r oynamayı zikrett i ler. Filha
kika evvelce bu suçların cezası, bir aya kadar 
ilîvpi•; cezası idi, lokerrürü halinde daim yukarı 
bii' hapis cezası süz konusu oluyordu. Y'eni ka
nunla iki aya kadar oda hapsi derpiş edilmiştir. 
Bu suretle disiplin .mahkemesine tekerrür imlin
de iki aya kadar ceza verme imkânı sağlanmış 
oluyor. Ye aslında üç günden bağlıyarak, yuka
rıya, doğru iki aya k a d a r - cezanın her hâdisenin 
arz etliği ehemmiyet ve vahamete göre - mahke
mece tây in edilmesi imkânı bu suretle temin 
edilmiş bulunuyor. Bu '»akımdan bir mahzur 
müia 'âa edilmemiştir. Sivil kişilere nazaran da 
;nz elliğim sebeplerden dolayı bir mahzur bu
lunmadığı kanaat indedir Hükümet. Komisyon 
da bu kanaate iştirak etmiştir. ıBu suretle ar
kadaşımızın sorularını cevaplandırmış oluyoruz. 

Maddelere geçilmesine kara r ita 'buyurma
nızı istirham ediyorum. nünmotlorimle. 

BAŞKAN - - 'Buyurun Sayın Bat ur. 
S C P l l İ BATFİ Î (Sinop) — Ki endim, ben im 

anlıyabildiğime göre hapis ile oda hapsi aynı 
şekilde gösterilmiş gibidir. Oda, hapsinin ge
rek tatbikat, gerekse, hukuki neticeleri itibariy
le bir hukukî farkı yoktur. Fakat sucun te
ke r rü ründe ne olacaktır.' Bir fark olması bi
zim gibi geliyor. 

OUÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
Aİ İTFS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —- Efendim, 
bu fiillerin disiplini ilgilendirmesi bakımından 
ve disiplinle olan ilgisi bakımından, bunların 
disiplin mahkemeleri taraf ından cezalandırıl ma
ları ve sürat le cevaplandırılmaları derpiş edil
miştir. Yine kanundaki mevcut hükümlere gö
re bu cezalar sicile geçmekte ve terfio müessir 
olmaktadır. Askerliği meslek ittihaz etmemiş 
olan kimseler hakkında, da. askerlik hizmetin
den d üşül inektedir. 

Disiplin mahkemelerinin mefhumu içinde 
oda, hapsinin ifası da, arz ettiğim sebeplerden. 
dolayı ve ekseriyetle, hapse paralel ol a i'ak mü
talâa edilmiştir. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
Slivii i ATAuAY (Kars) —- 30 ucu maddeyi 

aynen okuyorum. «Disiplin mahkemelerinden 
verilen hükümlere karşı tefhim veya tebliğden 
itibaren üç gün içinde bir üsl disiplin mahke
mesinde itiraz 'edilebilir. ( ieneikurmay Başkan
lığı. disiplin mahkemesinin hükümlerine karşı 
yapılan itirazı, itiraz edilen, hükme kalılınıyan 
'başkan ve üyelerden kurulan yeni bir kurul 
inceler,» Yani bununla sarih olarak, şunu öğren
mek istiyorum. Bir başkan ve iki üyeden mü
rekkep (ieneikurmay Başkanlığı disipiin mah
keme:;. Ve bir de bu ilişip»!in mahkemesinin iti
raz 'd i len tetkike değil de kendisinin bidaye-
ten verdiği bir şeyden dolayı itirazı tetkik vdo.n 
ikinci bir mahkeme kurulacak mı, kurulmıyaeak 
mı.' Bunu öğrenmek istiyorum. Kğor hükümde İni 
ifade ediliyorsa doğrudur . Ama. hükümde bu ifa
de edilmiyor. Bakın ne diyor: 

«... ( ieneikurmay Başkanlığı Disiplin Mahke
mesinin hükümlerine karşi yapılan itirazı, itiraz 
edilen İnileme katılmıyaıı Başkan...» Katılmıyan 
hangi Başkan.'.. Hangi disiplin mahkemesi olursa 
olusun, hüküm vardır : «.Disiplin mahkemeleri bir 
başkan ve iki üyeden kurulur.» denilmektedir. 
Ayni kumandanın emrinde iki mahkeme kurula
cağına, dair hüküm var mı.' Yok... Ve bu suret
le 30 ucu maddeye sarahal vermek lâzımdır. Di
siplin mahkemesi eğer bidayet en bir meseleyi 
tetkik etmiş ise, ona karşı vâki olan itirazı tetkik 
etmek üzere (ieneikurmay Başkanlığı nezdinde, 
disiplin mahkemeleri kumandanın veyahut askerî 
kurumun nezdinde, bu nezdinde tâbiri yerine 
(mirinde1 tâbirini kullansak daha yerinde olur ka
naatindeyim. - ... rhıırinde kurulan ikinci bir di
siplin mahkemesi demek lâzım. Burada o anlaşıl
mıyor. Sanki, birkaç kişi daha olacak, yedek ola
cak da, o yedeklerden doldurulacak şeklinde görü
lüyor. Yani bir başkan ve bir de yedekleri mi 
olacak?.. Bunu öğrenmek istiyorum. Hükme ka-
t ı lmıyanlardan o yedekler doldurulmak suretiy
le mi yapılacak?.. Bu bizim mevzuatımıza uymaz. 
Van i bir mahkemenin, o mahkemenin verdiği ka
rara itirazın, ona iştirak el m iyen üyeler tarafın
dan tetkik' edilmesi gibi bir şey oluyor... Bu bi
zim mevzuatımızda mümkün değildir. Israr et
memin sebebi; sarahati1 ulaşmak içindir. 

Çok kıymetli bir avukat olan Sancar da bilir
ler ki. bizim mahkemelerimizde; yedekte olan bir 
kimseye; «Son yedektesin, sen iştirak etmemiş-
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sin 'o halde itirazı tetkik irin sen ikinci mahke
mede olacaksın.» demek gibi bir şey olamaz. Bu
na sarahat vermek lâzımdır. İkinci bir mahke
me kurulması gerekir. Tabiî önceden hâkimin 
de belli olması lâzımdır. 

Niçin hüküm koyuyoruz, daha önce diyoruz 
ki; birgün içerisinde değiştirilemez, ancak müc
bir haller karşısında değiştirilebilir' Tabiî hâki
min belli olması lâzımdır. Belli olmıyan bir hâ
kim adalette tabiî pek şey yapmaz. Bu bakım
dan burada bir sarahat olması şarttır. Bu sara
hatin verilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir noktayı arz ede
yim. Maddeler şu şekilde olsun, bu şekilde olsun 
gibi tadil arzuları tümü üzerinde konuşulurken 
halledilemez. Ancak maddeler geldiği zaman bu 
teklifler dikkate alınabilir. 

Tümü üzerinde başka söz istiyen var mı.' Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresi hakkında teklif vardır. 
Aynı zamanda bu husus raporda da gösterilmiş
tir. ivedilikle müzakeresini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Disiplin mahkemelleri kuruluşu, yargılama 
usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkında 

Kanun 

Birinci Kısım 
Disiplin mahkemeleri kuruluş ve yargılama usulü 

Kuruluş 
MADDE 1. — Disiplin mahkemesi, alay, tü

men ve daha büyük (deniz ve havada eşiti) ko
mutanlıklar ile Kuvvet Komutanlıkları ve Ge
nelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulur. 

Kuvvet komutanlıklarının göstereceği lüzum 
üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay 
Başkanlığınca, diğer komutanlık veya askerî ku
rum amirlikleri nezdinde de disiplin mahkemesi 
kurulabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Buyurun Sayın Ö/güneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; madde, disiplin 
mahkemelerinin nezdinde teşekkül edeceği ku
mandanlıkları sayarken sadece klâsik esaslara 
tabi olmuş ve idari kuruluşları almış, alay, tü
men, kolordu, ordu, Genelkurmay Başkanlığı gi-
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bi. Bu arada bağımsız tugay dahi hesaba katıl
mamıştır; yani kolorduyu hariç tutarsak, taktik 
kuruluşlar hiç hesaba katılmadan tamamiyle ida
ri kuruluşlar ele alınmıştır. 

İkinci husus, iki birlik arasında dört çeşitli 
münasebet mcvzuubahsolabilir, bir birlik diğerine 
tahsis edilebilir, emrine verilebilir, harekât kont-
roluna verilebilir veya taktik bir göreve iştirak 
eder. 

Şimdi bunlarda durum ne olacak? Bir misalle 
açıklıyayım, daha açık bilgi vereyim. Teknik 
mevzua girmek zorunda kaldığım için özür dile
rim. Tabur grupunda durum nedir? 

Yani bir topçu tabur grupunda, acaba du
rum ne olacaktır? Malûmdur ki, bir topçu ta
bur grupu ana birliğinden, - ister kolordu top
çusuna mensubolsun, ister tümen kuruluşuna 
mensubolsun - çok uzak mesafelere gidebilir ve 
bu birlikte' mutlaka disiplin esasları ne ola
caktır. Uğer denileeekse ki, burada disiplin 
mahkemesi kurulmıyacak, askerî mahkemeye 
gitsin, o zaman bunun faydası yoktur. Aksi ola
cak, anabirliğe gidecekse, tâ kilometrelerce uzak 
mesafede, hele sefer hallerinde bu gayet tabiî 
ki, gayri kabili tatbiktir. 

Tümen topçu kumaıulanhğı ne olacak? Kol
ordu topçu kumandanlığı ne olacak? Yani idari 
kuruluşlara paralel, tatbik kuruluşlardaki du
rum nedir? Oralardaki disiplin işleri nasıl yü
rütülecek, disiplin mahkemeleri kuruhıcak mı, 
kurulmıyacak mı?.. Sonra beraber tatbik görev 
alan birliklerde durum nasıl olacak? Bir misal 
vereyim, eğer lütfen cevaplandırırlaısa çok 
daha güzel olur. Kolordu topçusuna mensup 
.105 mm. lik bir topçu taburunun bir topçu grıı
pu içerisinde, - topçu tabur grupu da değil -
çünkü yine tasarıda topçu grupu da hiç mevzuu 
bahsedilmemiş - tümen, enirine verildiğini ve 
bu tümenin de bunu bir piyade alayının direkt 
testeğino memur edildiğini kabul edelim. Bu 
birlik, hu topçu taburu bir taktik görev almış 
ve anabirliğinden çok uzak mesafelere doğru 
gitmiştir. O zaman İm tabur nasıl olacak?.. Ba
ğımsız taburlarda her hangi ıbir mahkeme ku
rulması ınevzuubahsolmadığına göre, bu tak
dirde bu nezdindoki piyade alayı ile münase
betleri, disiplin münasebetleri, eski bizim ceza 
kararında garnizon meselesi, mıntaka meselesi 
önemli idi. Halbuki burada bunlar yok. Sade
ce kadro ve kuruluş esaslarına göre', demekle 
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bütün bu yolları 9 neıı maddede tamamen ta
sarı kapatmış durumdadır. 

Yine merak ettiğim noktalardan birisi; 
hizmet birlikleri tatbik görevleri alarak ana bir
liklerinden çok uzak mesafelere giderler. Me
selâ ordu ölçme taburu bir görev alarak ken
di ana birliğinden yüzlerce km. mesafeye gi
der ve orada bir kolordu ile, tümenle beraber 
çalışır. Bu takdird'e bunların disiplin işleri 
acaba ne olacaktır! Meselâ Erzurum'da 3 ncü 
Ordu Kumandanlığının ölçme taburu çok uzak 
mesafeye gittiği zaman ordu ile ilgilidir. Aynı 
şekilde hizmet birliklerinden meselâ ordudona-
tım birlikleri, levazım 'bölükleri gibi bölükler 
malûm muharebenin yeniden tertiplenme esas
ları neticesinde kendi ana birliklerinden çok 
uzak mesafelere giderler ve küçük birliklere 
ait disiplin meselelerinin ana birliklerinden yü
rütülmesi imkânsız hale gelir. O takdirde, gö
nül isterdi ki, tasarıya mutlaka bunları da ih
tiva eden hükümler konulabilsin. Özetle şunu 
arz edeyim: evvelâ tasarı, sureti kafiyede se
ferde kabili tatbik değildir. Sefere bu tasarı 
ile girmek kanaatimce çok yanlış bir hareket 
olur. İkincisi, sadece klâsik, Osmanlı tipi kuru
luşlar ele alınmış, ve fakat taktik kuruluşlar, 
hele modern harbin icapları hesaba katılma
mıştır. Ben o kanaatteyim. Eğer bu kanaatimi 
çürütecek bir izahat lütfedilecek olursa çok 
memnun olurum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlar, birinci maddeden anladığıma göre 
bu disiplin hükümleri, Kara, Deniz ve Hava 
kuvvetlerinin muayyen kademedeki komutanlık
ları nezdinde tesis edilecektir. Durum böyle ol
duğuna göre maddenin birinci fıkrası maksadı 
vuzuhla ifade etmemektedir. Arz edeyim: Deni
liyor ki, disiplin mahkemesi alay, tümen ve da
ha büyük, (Deniz ve hava eşiti kapanmış) ku
mandanlıklarla kuvvet kumandanlıkları ve Ge
nelkurmay Başkanlığı nezdinde kuruluş» Mak
sadı daha vazıh ifade etmek mümkündür. Ben
deniz şöyle bir teklifde bulunacağım: Birinci fık
ra: «Disiplin mahkemesi kara, deniz ve hava sı
nıflarının alay, tümen ve daha büyük kumandan-
lıklariyle kuvvet kumandanlıkları ve Genelkur
may Başkanlığı neızklünlde kurulur».. DolaJmlbıaiç-
lı ifade edip okuyanların da kafasını karıştır-
maktansa* daha kestirme bir yoldan gidileceği 
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kanısındayım. Bu hususta bir önerge takdim edi
yorum, iltifat buyurulmasını istirham ediyo
rum. 

B Ay iv AN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Son söz Sayın Sözcünündür. 

Müsaade buyurursanız iki teklif var bunlar 
da okunsun. Buyurun efendim, okuyunuz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birinci maddenin birinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Disiplin mahkemesi, alay, kara, deniz ve ha

vada eşiti ve daha büyük komutanlıklar ile Ge
nel Kurmay Başkanlığı nezdinde kurulur. 

Tabiî Üye 
R.efet Aksoyoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Disiplin mahkemeleri kuruluş ve yargılama 

usulü Kanununun birinci maddesinin, birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Madde 1. — Fıkra 1. Disiplin mahkemele
ri kara, deniz ve hava sınıflarının alay, tümen ve 
daha büyük komutanlıklariyle, kuvvet komutan
lıkları ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde 
kurulur. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 

ARTUiS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, evvelâ Sayın Artukmaç arkadaşımızın öner
gesine cevabımı arz edeyim. 

Arkadaşımı, maddeye daha fazla vuzuh ver
mek için, «Disiplin mahkemeleri Kara, Hava 
ve Deniz sınıflarının alay, tümen ve daha büyük 
komutanlıklariyle, kuvvet komutanlıkları ve Ge
nelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulur» diye 
bir teklifte bulunuyorlar. Fakat mütahassıs ar
kadaşlarımız bunu kabulüne imkân olmadığını 
söylemektedirler. Çünkü, hava sınıfında «alay» 
diye bir şey yoktur. Böyle olunca bu ifade bir 
za'fı telif arz eder. Halbuki teklif edilen metin
de disiplin mahkemesi alay, tümen ve daha bü
yük komutanlıklar, esas olarak kara alınmıştır, 
kere içinde deniz ve hava dıa bunların eşiti, mu
adili, Deniz ve Hava kuvvetlerinde bunların 
muadili ne ise oralarda kurulur demek istiyor. 
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Bu itibarla vazıhtır, bunun değiştirilmesine 

lüzum olmadığı mütalâasındayız. | 
Diğer konuya gelince; Saym Özgüneş'e arzı- , 

cevabediyorum. ikinci fıkrada, diğer komutan- i 
lıklar veya askerî kurum amirlikleri kelimeleri 
kullanılmıştır ve bu arada disiplin mahkemeleri 
ihtiyarî olarak kurulabileceği hükmü mevcuttur, 
bu da maddeye bir elastikiyet vermek için ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

O itibarla arkadaşımızın izhar buyurdukları ! 

tereddütlere yer olmamak lâzımgelir. 
Disiplin mahkemeleri kuruluşunda mülga 

1631 sayılı Askerî Mahkeme Usulü kanununda 
olduğu gibi alay esas alınmıştır. Ancak, bu hu
sus kanunda dondurulmamış ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerioıde en yetkili kişi olan Genelkur
may Başkanına lüzum görülen kıta ve komu
tanlıklarda ve askerî kurum âmirleri nezdinde 
askerî mahkeme kurmasına imkân vermiştir. 
Bu suretle bir supleks tanınmış olmaktadır. 
Kanunun birinci maddesine müstakil tabur, tu
gay ve bağımsız grup komutanlıklarının ithal 
edilmesi halinde buralarda da kanunen disip
lin mahkemeleri kurmak mecburiyeti kabul 
edilmiş olacaktır. Halbuki bu birliklerin kuru
luşu, bulundukları yer ve halin icaplarına göre 
ayrı ayrı bir disiplin mahkemesine ihtiyaç ve 
lüzum görülmiyebilir. Bâzı hâllerde buna ihti
yaç hâsıl olabilir, ihtiyaç hâsıl olan hâllerde 
madde, bu ihtiyacı karşılıyacak elastikiyeti ta
şımaktadır. Nitekim mülga 1631 sayılı Askerî 
Muhakemeler Usulü Kanununun tatbikatında 
birçok müstakil tabur, tugay ve grup kuman
danlıkları refakatinde askerî mahkeme kurul
mamıştır. Silâhlı Kuvvetler komutanlıklarının 
halin icabına göre tanınan takdir hakkı muva
cehesinde ve ayrıca personel ve araç tasarrufu 
maksadıyla, bu teklife, arkadaşımızın bu iti
razına iştirak edemiyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artüs bir dakika soru
lar var. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, sorularımın bir kısmı cevaplandırılmadı. 
Çok teşekkür ederim sözcüye, maddenin ikin
ci kısmını okudum. Bir misal vereyim; destek 
görevi alıp, bir yerden diğer bir yere giden, 
taktik destek birliklerine, ve hizmet birlikleri
ne ait Disiplin Mahkemelerinin bu salâhiyetini 
katî olarak tasrih etmiştir. Kadro ve kuruluş
la salâhiyetleri tahdit edilmiştir, bir birlikte 
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kumlan Disiplin mahkemesi ancak o birliğin 
kuruluşuna şâmildir. Muharebe ve tertiplenme
leri esnasında birliğin büyük bir kısmı ana bir
liklerinden uzaklaşır. Bunların ekseriyeti kü
çük birliklerdir, alaydan küçük birliklerdir. 

İkincisi, tahsis edilen, emrine verilen, deste
ğe memur edilen birliklerde durum ne olacak
tır? Bu, tasarının hiçbir yerinde tasrih edilme
miştir. 

Sayın sözcü, kolordu topçu birliğinden, ala
yın desteğine memur edilen topçu taburu için 
durum ne olacaktır? Hudut birliklerinin, jan
darma birliklerinin durumu ne olacaktır? Di
siplin mahkemesinin yanında, disiplin mahke
mesi kurulan başka sınıfta birlik var. Fakat 
küçük bir birlik. Jandarma birliklerinde oldu
ğu gibi. Grup birliklerinden, destek birliklerin
den ve hizmet birliklerinden çok uzaklara gi
der. Bu takdirde bunlar kilometrelerce mesa
fedeki anamabkemeye mi, yoksa yanlarındaki 
mahkemeye mi gideceklerdir? 

Bu hususta bu madde birşey demiyor. 
Sayın sözcünün fikri nedir? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ÂMIL AR-

TUS (Devamla) — Efendim, müsaadenizle 
8 nci maddenin ikinci fıkrasına bakalım. 

Kuvvet komutanlıklarının göstereceği lü
zum üzerine veya doğrudan doğruya Genel 
Kurmay Başkanlığınca bu yetki genişletilebi-
lir. veya daraltılabilir. Bu suretle bahis buyur
duğunuz hallerde böyle destek kıtalarındaki 
durum karşısında buna en yakın olan mahke
menin yetkisi genişletilmek suretiyle o kıta
lardaki disiplin suçlularını da yargılamak im
kânı sağlanacaktır, zannediyorum. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bir 
sorum daha var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim bu nasıl olacak?... Kanuna şimdiden ko-
nulmazsa. Ordudonatım bölüğünde çıkan bir 
hâdisenin yanında piyade veya topçu alayı 
mahkemesinde görülmesi için kuvvet kuman
danlıklarından ve Genelkurmay Başkanlığın
dan salâhiyet mi istenilecektir ? 

Yeni bir yönetmelik yapıp buna mı kona
cak, kanunda konulmasında ne mahzur vardır? 

GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMlL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Şimdiden 
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hu kada r der iş ik iht imalleri kapsıyan hüküm
lerin kanunla tedvinine ve dondurulmasına im
kân yoktur , onun irin... Eğer huna imkân ol
saydı t a tminkâ r hir hüküm konmak imkânı ol
daydı şimdiden konulurdu. Buyurduğunuz ha
re k'e t" halinde olan hu kı ta lar ın vaziyetini bu
günden derpiş edip, han »'i kı tanın o gün ne ih
tiyaç- karşısında bulunacağını düşünüp bugiin-
den hüküm koymağa, imkân yoldur . Zaten ki
raz evvel okuduğum için buyurduğunuz ihti
mali karşı l ıvaeak ve hu gibi hallerde kendi kir
liğinden uzaklaşmış olan. kı ta lar ın en yakın 
disiplin mahkemesinin yetkisi alanına »irme
sini sağiıyaeak elastikiyeti, ihtiva ediyor. 

Ben, bir hukuken olarak S ne i maddenin 
2 nci fıkrasınııı, sizin şimdi izhar buyurduğu
nuz endişeye cevap vereceği ve sizi ta tmin ede
ceği kanaat indeyim. Daha fazla açık ve daha 
fazla, kesin bir hüküm koymıya imkân olma
ması i.cabeder. Sonra yetki uyuşmazlıkları hak
kında da 12 nci maddeyi nıâtalâa ederseniz, 
orada da »-erekli hükümler mevcut tur . 

Mâruzâtım bundan ibaret t i r . 

'BAŞKAN ----- Takr i r le r i oku tup oyunuza 
sunacağını efendim : 

CTabiî Üye Rofet Aksoyoğlu'nun önergesi 
yeniden okundu.') 

BAŞKAN - Hükümet işt irak ediyor mu ta
dil teklifine?... 

MİLLÎ SAVl 'NMA BAKANT İLHAMI SAN
TA I?. ( İs tanbul Milletvekili) ~ Hayır , etmiyo
ruz. 

BAŞKAN •-- Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Yozgat Üyesi Sadık Ar tukmaç 'm önergesi 
yeniden okundu.) 

B A Ş K A N — Komisyon?... 
GEOTCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

A R T U S (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır . 

B A Ş K A N - - Hükümet?.. . . 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAM İ SAN

CAK (İstanbul Milletvekili) Hayır . 

BAŞKAN - Komisyon ve H ü k ü m e t kabul 
etmiyor. Oyunuza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Disiplin mahkemesinin kuruluşu 
MADDE 2. -— Disiplin mahkemesi, biri baş

kan ikisi üye olmak üzere üç subaydan kuru
lur. 

Astsubay, erbaş ve erlerin yargı lanmalar ında 
as tsubaylardan da üye seçilir. 

BAŞKAN -'•- Madde hakkında söz isliyen ? 
Buyurun Sayın Tuna . 

AHMET NUSTi-ET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi arkadaşlar , bu ikinci maddede disiplin 
mahkemelerinin üç subaydan kuru lacağ ı ; bir 
başkan iki üyeden müteşekkil olacağı belirtili
yor. Alt tarafta, astsubay, erbaş ve erlerin yar
gı lanmalarında astsu'baylar üye seçilebilir, («se
çilir» sesleri) Evet seçilir kaydını ihtiva etmek
te. Şimdi astsubay ve erbaşların mahkemesi ya
pılırken seçilecek üye mevcut üç subaya ilâve
ten mi seçiliyor, yoksa bunun dışında subaylar
dan biri ayrılıyor, onun yerine mi seçiliyor, ve-
yahu t ta iki subay ayrı l ıyor bunun yerine iki 
as tsubay mı seçiliyor, hu vazıh değil. Bendeniz 
esbabı mucibe lâyihalarını ve diğer yerleri tet
kik ettim. Aslının bir başkan ve iki subay üye
den teşekkül ettiğini, eğer erbaş ve erlerin mah
kemesi yapılıyorsa bu takd i rde as tsubaylardan 
bir üyenin bulunacağını anladım. F a k a t bun
dan bu mâna açıkça anlaşıımyor. Beni bir hay
li te reddüde sevk etmiştir. 

Bir vuzuh vermek üzere 2 nci fıkra için şu 
şekilde bir tadil teklifinde 'bulunmaktayım; 

«Astsubay, erbaş ve erlerin yargı lamalar ında 
üyelerden biri - çünkü bu maddede iki mi, bir 
mi anlaşılmıyor - as tsubaylardan seçilir.» 

İkincisi üyelerden yalnız birisinin, astsubay
lardan olacağı fikridir. Bu bakımdan maddeye 
.ITükümet ve Komisyonun istediği vuzuhu ver
diği kanaat indeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Vozgal) — Bu ikin

ci maddede Sayın Nusret Tuna arkadaşımızla 
tamaımen hemfikrim. Onun 'önergesinden fark
lı olarak şöyle bir teklifle bulunuyorum. «Ast
subay, erbaş ve erlerin yarg ı lanmalar ında astsu
baylardan da - bir, oraya bir kelimesini ilâve 
etmek suretiyle - bir üye seçilir. 

Burada maddeye daha fazla vuzuh veriyor. 
Ve bir ilâve üyenin de seçilmiş olduğu belirtili
yor. 
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Tahinin ederim ki, sayın komisyon ve Hükü

met de bu fikrimize katılır. 
ikinci ricam ise maddenin başlığıdır. Birinci 

maddenin başlığı «Kuruluş.» diye yazılıdır, doğ
rudur. Bu maddenin başlığında. «Disiplin Mah
kemeleri Kuruluşu» diyor, bununla onun ara
sında bir fark olması lâzımdır. 

Bu disiplin mahkemesinin başkan ve üyeleri 
şeklinde değiştirilmeli. Çünkü maddenin metnin
de de öyledir. Disiplin mahkemesinin başkan ve 
üyeleri demek başlık için daha yerinde olacak
tır. Şu halde başlığı «Disiplin Mahkemesinin 
Başkan ve üyeleri» şeklinde değiştirmek ve 
ikinci maddenin ikinci satırındaki astsubaylar
dan da kelimesinden sonra «bir» kelimesinin 
eklenmesi suretiyle maksat tamamen yerine gel
miş olur. Komisyonun ve Hükümetin katıla
cağını tahmin ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âli Aksoy. 
ÂLI- AKSOY (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlarım, göriişülmkte olan kanun tasarısın
da jandarma birliklerinden her hangi birinde 
disiplin mahkemesinin kurulması hakkında bir 
kayıt bulunmaması sebebiyle 1700 sayılı Jan
darma Kanununun .14 neti maddesinde bir hü
küm vardır. Jandarma mensuplarının mahke
mesinde bir jandarma subayının üye olarak bu-
lıındurulma'sı gerekiyordu. Bilâhara bu madde 
kaldırılmıştır. Sebebi de, mahkemelerde iki hâ
kimin bulunması sebebiyle, salahiyetli hâkimle
rin bulunması sebebiyle jandarmanın özellikle
rini nazarı dikkate alacağım hesaba katarak 
hiçbir mahzur mütalâa edilmemiştir. 

Fakat disiplin mahkemelerinde ekseriyetle 
hâkim buluumıyacağına, sınıf subaylarından bu
lunacağına göre, jandarmaların hususiyeti 
hakkında tanı bir bilgiye sahip bulunamamala
rından, jandarma mensubu subay, astsubay ve 
eratın muhakemelerinde, disiplin mahkemele
rinde jandarma subayının veya astsubayının bu
lundurulmasında zaruret mütalâa etmekteyim. 
Karar Yüksek Senatonundur. 

Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Disiplin mahkemeleri ku

ruluş ve yargılama usulü kanun tasarısının ikin
ci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
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ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Âli Aksoy 

«Jandarma subay, astsubay, erbaş ve erleri
nin yargılanmalarında bir jandarma subayı ve
ya astsubayı üye olarak bulundurulur.» 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin ikinci fıkrasının, astsubay 

erbaş ve erlerin yargılanmalarında üyelerden 
biri astsubaylardan seçilebilir, şeklinde tadi
lini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Sayın Artım. 
CİEOİÜİ KDMİİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TÜS (üum'hurbaşkanmca S. Ü.) — Efendim, 
erbaşlar ve erlerin mahkemesi .halinde mah
keme heyeti 4 e çıkmıyor. Yine 3 kişidir. 
Yalınız subaylardan birisi yerini ıbir astsubaya 
teı-k ediyor. Bu takdirde (maddeden hakika
ten 4 kişi olacakmış gibi bir zan hâsıl olabilir. 
Bunu bertaraf etmek üzere Sayın .Vusrct Tu-
na arkadaşınım değiştirgesine katılıyoruz. Ya
ni «astsubay erbaş 've erlerin ya.rigılaumalarm-
da üyelerden birisi astsubaylardan seçiliş» 
olacaktır. 'Maddenin matlabı, kenar başlığı 
'hakkında Artukmaç arkadaşımfâın mütalâası
na gelince: Aslında söz konusu :>lan kuuık'ş 
bir tek malhkeınenin kuruluşudur. Fakat iki 
kuruluş kelime'si arka arkaya geldiği için bu
rada. da Iher ihangi bir tereddüt uyandırmamak 
üzere arkadaşımızın teklifini k>:|bul ediyoruz. 
Disiplin Mahkemesinin Başka.n ve üyeleri diye 
bu kenar başlığını da (bu şekilde düzeltmek 
doğru olur, katılıyoruz. 

Sayın Âli Aksoy -arkadaşımızın mütalâala
rına ıgelince: Türk »Silâhlı Kuvvetleri îçhiz-
ıııet Kanununun birinci maddesine göre. Türk 
Silâhlı Kuvivetleri .kara kerre içinde. Jandar
ma dâhil, Deniz ve Hava Kuvvetleri, diye de
vanı ediyor. Buna göre Jandarma Kara Kuv
vetlerinin içinde mütalâa edilm'işlir. Bu iti
barla jandarma birliklerinin disipl:u konuları 
da Kara Kuvvetleri disiplin .ma-hkenvHeri meya-
nında mütalâa edilmektedir. Arkadaşımız jan
darma subayının bulunmasını, jandarmanın 
özelliklerini, niteliğini bilen bir subayın malh-
kemedo bulunmasını arzu ettiklerini olfade et-
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tiler, Maalesef buna .her zaman imkân olanı ı-
yacakt ı r . O t akd i rde Mitim 'birlikler için 'böy
le bir müta lâa ileri sürülebilir . .Meselâ iwti!h-
kânı. Ibirlilği i-çiıı, muhabere birlimi kin re di
ğer ordonat birliği için v. s. yani Kara Kuv 
Afiflerine '»ağlı olan r e özellikleri olan daha 
birçok 'birlikler vardır. Bu birliklerin hepsi, 
bizim sınıftan da bulunsun der. iletki buluna
bilir, fakaıt ke r zaman bulunmıyabi l i r de.. 
Bâzı hal lerde müstakil j anda rma .taburların
dan da böyle disiplin .mahkemesi kurulması İm
kânlar ı kasıl olduğu t akd i rde o zaman j andar 
ma subayı pek tabiî maiıkenıcde yerini a lacak
tır . Paka t bunun dışında biraz evvel okudu
ğum fıkra gibi buraya- j andarma subayının 
yargila.uma.si 'halinde bir de j a n d a r m a subayı 
i ş t i rak eder diye 'bir 'fıkra koyntaya Hükünıe'i: 
de, Komisyon da uygun görmemektedir , hür
meti er İmle. 

BAŞKAN" -— Takr i r ler i oku tup oylarınıza 
sunacağını. . 

(Çanakkale Üyesi Ali Aksoy 'un önergesi' 
t e k r a r okundu.) 

B A Ş K A N — H ü k ü m e t ve komisyon işt irak 
etmiyor. Oyunuzla sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler. . . Kaibul edil m em İşitir. 

(Kastaniıonu Üyesi Xusrot Tuna 'n in öner
gesi ' tekrar okundu.) 

B A Ş K A N — Hükümet ' 've komisyon? Ka
tıl ıyorlar, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Eltin iyenler... Kabul edilmiştir. 
Başlığının değiştirilmesi hakkında Sayın Ar-
tukmaç ' ın önergesine komisyon işt irak etmek
t ed i r ; «Disiplin in allı kemesin in başkan ve üye
ler1!'» şekl inde 

S I R R I A T A L A Y (Kars) — «Disiplin ınalı-
k emel e rünin»' di a eak. 

BAŞKAN — Maddede «Mahkemesi» olarak 
geiçiyor. 

SADIK ARTITKMA(J (Y)tfgat) - Öııerge-
mi zaten -onun için verdim, arkadaşımızın bu
y u r d u ğ u gibi olacak. 

BAŞKAN — Peki, başlığın o suret te değiş
tiril meşini oyunuza «unuyurum. Kabul eden
ler... Etmiyeınler... Kabul edilmiştir. 

Madde'y1! bu değişikliklerle 'birlikte oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oya arz edilecektir. 

'Başkan, üye <v"e yedekler inin seçimi 
MADDE o. --- -.Başkan 've üyeler ile yedek

leri, nezdinde disiplin malhkejmesi! kuru lan ko-
ıuıiitan veya askerî kuruun âmiri taraf ından 'hvr 
yılın Ara l ık ayında 'İra m'alhkemenin yetkisine 
giren birliklerdeki, subay ve as tsubaylar ara
sından kıta 'veya askerî kuranı a katı l ış sıra
sına, göre ve değiştiril m emek üzere 'bir yıl için 
seçilirler. Bu sıra ancak zorunlu 'hizmet sdbep-
Ieriyle değiştirilejbilir. 

I başkan ve, üyeleri ile yedeklerinin görevle
rini yapmalar ına sürekli engeller çıktığında. 
yeri eri11 e .İnişka l an seçil ehil ir. 

'BAŞKAN —-- Madde 'hakkımla söz isi iyen 
var mı? 'Buyurun Sayın Ar tukmaç . 

SADİK A i r r ü K M A O (Yozigat) -Efendilin, 
•'ı neü maddenin bir inei fıkrasının son cümle
s inde : «Bu sıra an eak zorunlu hizmet sebeple
riyle değiştirilebilir .» denilmektedir . İkinci 
fıkra da. kemen hemen bu fıkra il e aynı mânaya 
gelinciktedir. «Başkan ve 'üyelerle yedeklerinin 
görevlerini yapmala r ında «lürekli engeller çıktı
ğında yerlerine başkalar ı seçilebilir.» denilmek
tedir. Bu bale göre b i r t eke r rü r vardır . 'Bunun, 
birinci fıkradaki «Bu sıra ancak zorunlu hizmet 
sebepleriyle değiştirilebilir.» F ıkran ın çıkarılma
sı lâzımdır. (Var sesleri) (Arada fark var, sesle
ri) Varsa rücu ederim. 

İkincisi, birinci fıkrada astsubaylar arasından 
kıta veya askerî kuruma katılışları... Burada cüm
leye daha, vuzuh verebilmek için «kıtaya veya as
kerî kuruma katılış sırasına göre» demek daha 
uygun olur. 

Son fıkrada «seçilebilir» kelimesinin «seçilir» 
şeklinde âmir bir hüküm haline getirilmesi daha 
uygun olur kanaal indeyim. Bu hususiaki öner
gemi (akdini, ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN" - Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen .'> neü 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin oya 
arzını teklif ederim. 

Başkan ve üyelerle yedeklerin seçilmesi 
Madde '<]. —- Başkan ve üyeler ile yedekleri 

nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan ve
ya askerî kurum âmiri taraf ından her yılın 
Aralık ayında bu mahkemenin yetkisine giren 
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birliklerdeki subay ve astsubaylar arasından kı
taya veya askerî kuruma katılış sırasına göre ve 
değiştirilmemek üzere bir yıl için seçilirler. Baş
kan ve üyeler ile yedeklerinin görevlerini yapma
larına sürekli engcrller çıktığında yerlerine baş
kaları seçilir. 

Yozgat 
•Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sayın Atalar, 
buyurun. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Madde hükmü 
daha doğru ve daha yerindedir. Sayın Artuk
maç der ki; bu sıra ancak zorunlu hizmet sebep
leriyle değiştirilir. Başkan ve üyeler ile yedek
lerinin görevlerini yapmalarına sürekli engeller 
çıktığında yerlerine başkaları seçilir. Bunlar bir
birinden farklıdır. Bu sıra ancak zorunlu sebep
lerle, yani bir yıl için her yılın Aralık ayında 
kıtaya geliyor ya, o kıtada en kıdemliler olacak 
zorunlu sebepler, yani en kıdemliler yerine bir 
başkasını seçebilecek... Buradaki, bu sıra ancak 
zorunlu hizmet sebepleriyle değiştirilebilir... Yani 
her yılın Aralık ayında disiplin mahkemesinin la-
biî üye ve başkanları seçilirken bu kıtaya geliş .sı
rası zorunlu sebeplerle değiştirilebilir. Başkan 
ve üyeler ile yedeklerinin görevlerini yapmala
rına sürekli engeller çıktığı anda yerine başka
ları seçilebiliyor. Bu tâyinden sonraki zamana 
aittir. Bu sebeple madde doğrudur, Sayın Ar-
tukmtıçin teklifi yerinde değildir. 

BALKAN — Saynı Nusret Tuna. 
AHMET NTSIIUT TUNA (Kastamonu) •-

Efendim, bu o neü maddenin getirmiş olduğu 
sistemin bendeniz aleylıindeyim. Oerçi tarafsız
lığı temin için. seçilecek bu disiplin mahkemesi 
başkanı ile komutan arasındaki münasebetleri 
uzaklaştırmak için şu kayıtların konduğu anlaşı
lıyor. Fakat her şeyden evvel liyakatin esas alın
ması lâzımdır. Bir kıla kumandanı maiyetinde 
bir mahkeme teşkil edecektir. Kendi birliğine 
dâhil olan subaylar içinde - hâkimlik biraz da 
şahsi kabiliyet meselesidir, - disiplini kavramak 
şahsi kabiliyet meselesidir - bunun inceliği var
dır. Kıla kumandanlığı yapacak, benim kıtama 
sıra. ile kimler gelmiştir diyecek, gelmiş (A) dan 
başhyacak aşağıya doğru bir isim, birincisi baş
kan, ikincisi âza, üçüncüsü âza diye bir insan 
ayırımı yapacak. Bu kabil seçimlerin şu devirde 
artık pek isabetli bir seçim sistemi olmadığına ka-
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aniim. Bir kıta kumandanı kendi birliğine dâ
hil kıymetler içinden bunların en liyakatlilerini 
ayırmalı, benim kıtamın en kıymetlileri şunlar
dır, diyebilmelidir. Kıtaya gelenlerin içinden en 
kıymetli olanlarını seçmelidir. «Kıta veya aske
rî kuruma katılış sırasına göre» kaydının çıka
rılmasını teklif etmekteyim. Bunun için de bir 
önerge veriyorum, iltifat buyurulmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN —• Bu mütalâalara karşı komisyo
nun görüşü nedir! 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir ma
ruzatım daha vardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) ~- Sayın 

Sırrı Atalay arkadaşınım fikirlerine uyarak 
önergemi geri alıyorum. Yalnız bu maddede de
yine bir değişiklik yapılması lüzumuna da ka-
animı. (Evvelâ madde matlabından başlamak 
lâzımdır. M-atlapta «Başkan, üye ve yed eki e li
nin secimi» diye yazılmıştır. Bu şöyle olsa da
ha. iyi gibi gelir. «Başkan ve üyelerle yedeikle-
riu -seçimi» maddeye daha iyi vuzuh verir zan
nediyorum. Bu şekilde düzentilnıe«i uygun olur. 

Bir de ">) neü satırdaki «kıta» kelimesinin 
«kıtaya» yazılması her halde daflua yerinde ola
caktır, buna da işaret edeceklerini umuyorum. 

Bir de .son fıkradaki «seçilebilir» in, «seçe
bilir» şeklinde olur mu olmaz mı onu da Yüce 
Senatonun takdirine arz ediyorum. Seçilir 
şeklinde âmir hüküm olsa daha iyi olur zanne
diyorum. II ürım etlerimle. 

BAŞKAN — - Komisyonun mütalâası var ınıı? 
(İEÇİrî KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TTS ((iımhurbaş'kanınca S. Ü.) — Efendim 
askerlikte her şeyin başında kıdem gelir. Kı
dem çok önemi haiz bir olaydır. Şimdi, vakıa 
evet, hiçbirisi hukukçu olmamakla beraber bu 
yargı işlerine karşı bâzı insanlarda veya bâzı 
subaylarda fıtri bir !kaabiliyet .olabilir. Fakat 
her şeyden evvel o kıtaya katılışları itibariyle 
en eskilerden başlıyarak üye seçilecektir. Bu 
eskilerden başlamak, boşuna kalın! edilmiş bir 
şey değildir. O kıtanın dişi])lin 'bakunıııcİHi; 
vaziyetini, durumunu ve oraya sonradan gelen 
'kimselerin ahvalini en iyi bilenler hiç. şüphe 
yok ki, en kıdemli olanlardır. Bu bakımdan kı
taya katılış sırasına göre disiplin mahkemesine 
üye alınması uygun görülmüştür. Arkadaşım 
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Sayın N us ret Tuna esas (itibariyle haklıdır. 
Bâzı kimselerin hakikaten bu işlerde özel 'ka
biliyetleri vardır. Ama, ar/ ettiğini gibi asker
likte 'hususi önemi olan kıdeme bir yer vermek 
zarureti de vardır. Bu itibarla lütfetsinler bu 
önergelerinde ısrar buyurmasınlar. Maddenin 
bu şekilde 'kabul edilmesinde büyük isabet ola
cağı kan aatindeyiz. 

Artukmae arkadaşımın buyurdukları, mad
denin kenar başlığına ait mülâhazaya gelince; 
başkan, üye ve yedeklerin secimi diyelim. Ye
deklerinin değil, başikan, üye ve yedeklerin se
cimi. 

Bu suretle bu «nın» takısını kaldırmak su
retiyle ki, görüyorum arkadaşım da oturdukla
rı yerden iltihak ediyorlar, Başkan, üye ve ye
deklerin seçimi. Başlık böyle •ola.ca'khr. Yedek
lerin seçimi olacaktır. Bu suretle maddeni]] 
içinde ayrıca !bir değişiklik: yapmaya da lüzum 
kalnııyaeaktır. Sırrı Atalay arkadaşım izah 
buyurdular. Birinci fıkranın son cümlesine ikin
ci fı'kra ayrı ayrı şeylerdir. Bu itibarla her 
ikisinin de muhafazasında zaruret vardır. Bu 
şekilde kabul buyurulmasını istirham ederiz. 

BAŞKAN Sayın Artukmac da teklifte bu
lundular. «Seçilebilir» yerine «seçilir» demek 
daha doğru olmaz mı diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AI.İ-
TUS (Devamla) — Seçilebilir diyoruz. Çünkü, 
sene başında 'tanzim edilen ve seçilen listede 
başka kimseler vardır. Eğer o kimselerle mah
kemenin tenkili mümkünse yeni bir seçime gi
dilmesine lüzum kalmıyacaktır. Fakat bunla
rın da her hangi bir şekilde başka., yere 'tâyini 
veya rahatsızlık sebe'biyle bir vazife ifa etme
lerine eğer imkân yoksa o (takdirde seçilmesi 
zarureti olacaktır. Plalbulki kati olara'k seçilir 
dersek bu elastikiyeti ortadan kaldı im iş ola
cağız. Onun için müsaade 'buyursunlar bu ke
limeyi böylece muhafaza edelim. 

BAŞKAN — 3 ncü satırda da: Dil kaidesi
ne daha uygun olması balonundan «astsubay
lar arasından kıta veya asken kuruma» yerine 
«kıtaya veya askerî kuruma» diyorlar. 

'UEÇİÜİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Devamla) — Evet, ona iltihak ediyoruz 
efendim. «Kıtaya veya askerî kuruma katılış 
•sırasına göre...» olabilir. 

BAŞKAN — Buyurun sualinizi sorun Sayın 
Tuna. 
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AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu] 

Şimdi efendim. Sayın •sözcü buradaki kıdemden 
bahsettiler. Bu 'kıdem askerliğe intisaptan baş-
lıyan kıdem 'midir, ydksa kıta değişikliğinden 
meydana gelen kıdem midir? Bir kıdemli yüz
başı kıdemsiz bir yüzbaşıdan beş on. gün sonra 
o kıtaya gelmiş olabilir. Bizim, teldi fimizde de 
askerlikteki kıdem esas alınmıştır. Eğer üyle 
ise buıkıdeme iştirak ediyoruz. Fakat 'bu kıtaya 
gelişteki öncelik ise bunun mânası yoktur. 

OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AK 
TU"S (Devanda) — Kıtaya, geliş kid.cm.idir. 

BAŞKAN — Sual soracaktınız buyurun Sa
yın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) - Ben 
de aynı suali soracaktım. 

BAŞKAN — Peki, sual cevaplandırdın işi ir. 
Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) -

Şimdi muhterem, arkadaşlarım, şu ;î ncü mad
dedeki Başkan, ve üyeleri seçimindeki usule iti
razda bulunmuş ve demiştim ki, bir kıta içeri
sinde kumandan en liyakatli adamlarını so
nenin başında, •seçsin, bunlar tabiî İni kim olsun 
ve o yıl bu işi görsünler demiştim. Muhterem 
komisyonumuz 'buna cevap verdiler ve delil
ler ki, askerlikte kıdemin büyük bir manası 
vardır. Doğrudur, hakikaten kıdemin büyük 
mânası vardır. Şimdi -eğer şuradaki maddede 
bulunan kayıl o birliğin komutandan sonra ge
len kıdem sırasına göre olanlardan saçilir gibi 
bir kayıt olsaydı, sayın sözcüye bir şey diyece
ğim yoktu. Fakat buradaki kayıt öyle değil. 
Diyorlar ki, «kıtaya gelişteki kıdem nazara 
alınır.» Şimdi, kıdemli bir yüzbaşı vardır; bu 
işe yatkındır, ehliyetlidir, başarılıdır, liya
katlidir. Ama, liyakatsiz birisi ondan on sene 
evvel o kıtaya gelmiştir. Kumandan kimi seç
sem diye çırpınmaktadır. Fakat biz şu fık
ramızla bunu yapabiliriz. Bunun daha evvel 
hazırlan iniş maddelerle mütearız bir tarafı da 
yoktur. Rica ediyorum; kumandan istediğini 
seçebilsin. Bu teklifim bu bakımdan da esasla 
birleşiyor. O kıtaya daha evvel gelmiş olma
nın doğuracağı bir rüchaniyet yoktur. Onun 
için ben. maddeye bütün sadakati gösteriyo
rum, kıtaya geliş tarihini kaldırıyorum .Ye bir 
de bunun alt tarafında «bu sıra, ancak zo
runlu hizmet -sebepleriyle değiştirilebilir» diye 
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•bir kısım var. Bu iki kısmın kaldırılması ve bir 
kumandana, kıtaya gelmiş, kendi birliği iceri-
'sindeki en liyakatli kimselerden seçmesi imkâ
nını baheştnıenizi rica ediyorum. 

Tekrar şunu arz edeyim; çok liyakatsiz, bu 
işlerle hiç uğraşmıyan, uğraşmak istemiyan 
birisi, liyakatliden, dirayetliden birkaç gün' ev
vel kıtaya gelmiş olabilir. İllâ o olacaktır diye 
bir kanun maddesi ile biınu 'bağlayıp, tâyini 
bu kadar dar bir kıstasın içine almanın bü
yük mahzurlar doğuracağı kanaatindeyim. İlti
fat buyurmanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna'nın takririni oku
tuyorum, efendim. , 

Başkanlığa 
Üçüncü maddeden, «kıta veya askerî kuru

ma katılış sırasına göre» ve 1 nci maddenin so
nuna gelen «bu sıra ancak zorunlu hizmet se
bepleriyle değiştirilebilir» kısımlarının çıkarıl
masını teklif •ederini. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —- Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Artus. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR

TUS (Cumhmurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
kıtada kıdemli olmanın da büyük önemi var
dı/, Bu alay bizim alay der. iki seneden beri 
o alayda vazife görmekteyim der. Savaşlara 
girmiştir, veya girmemiştir. Bu alay ün salmış
tır, bu alayın numarası ile iftihar eder. Ken
disi o 'alayda birçok kahramanlık sahnelerine 
de katılmış bir insandır. O alayın birtakım 
gelenekleri vardır, ananeleri vardır. O 'alayın 
bu 'gelenekl-erini ve ananelerini korumak lâ
zımdır. Bu itibarla o alayda ve kıtada umu
miyetle kıdemli olmanın da büyük bir ağırlığı 
vardır. 

Buna ilâve olarak da arkadaşımın teklifine 
karşı ikinci bir mahzur daha arz edeyim. O da 
şudur : böyle Birlik âmirlerini tamamen ser
best bırakırsak, seçim yaparken kendisine daha 
müsait, kendi istikametinde gidebilecek kimse
leri seçerek mahkemeyi teşkil edebilir. Bahis 
konusu olan bir mahkemedir. Disiplin mahke
mesi filân, ne olursa olsun.. Bu şekilde kıta 
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ânı irin e, kendisini hasbelbeşer, kendisinin 
aşağı - yukarı arzularım takibedebilecek va
sıfta veya o temayülde daha yumuşak kimse
leri seçip oraya getirmiş olması gibi bir im
kânı. ona sağlamamak lâzımgelir. 

Bu bakımdan, biraz evvelki arz ettiğim se
bebi de buna ilâve edince maddenin muhafaza 
edilmesi zorunhığu ortaya çıkaır. Maddenin mu-
lıat'aza edilmesini rica ediyorum. 'Hürmetlerimle. 

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

Başkan, muhterem arkadaşlar, İlendeniz özür 
dileyerek Nusret Tuna Bey'in takririne katıla
madığımı bildireceğim. Üçüncü maddenin hazır
lanışını ordumuz içinde demokratik nizama ve 
tek seçicilik sistemline aykırı ve mükemmel bir 
yenilik getirmekte olduğu kanısındayım. Çünkü 
bir birlik kumandanının münhasıran yetkisi al
tında bir disiplin mahkemesi kurmak birlik ku
mandanının arzusu ile istiklâl ve hürriyetini 
peşinen kabul ettiğimiz disiplin mahkemesi ara
sında irtibatı bu tadil teklifi ile zımnen kabul 
etmiş oluyoruz. Maddede getirilen hüküm bir 
giriş kıdemine tabidir. Türk Ordusunda vazife 
almış ve disiplin mahkemesine ve bu mesuliye
te girecek kişiler arasında liyakat veya ademi 
liyakat gibi bir tezle bir maddenin tedvini dü
şünülmemelidir. Çünkü disiplin mahkemesinde 
görev alacak kıdemli bir yüzbaşının diğer bir 
kıdemli yüzbaşıdan anlayış ve düşünüş bakı-
mınd.an farklı bir netice ve sonuç beklemek 
doğru değildir. Kaldı ki, bu maddede bir yıl 
değiştirilemiyeceğine mütedair âmir bir hü
küm de bulunmaktadır. Komutana verilen yet
kinin yanında bir yıl değiştirmemde hükmü 
de o mahkemenin- bir yıllık istiklâliyetinin ta
biî bir teminatıdır. Giriş ve girişin tevlit etti
ği bir kıdem, kumanda edene dahi, kumanda 
hak ve hürriyetleri yanında disiplin mahkeme
sinin hak ve hürriyetlerini müdafaa etme yet
kisini tanıtmaktadır. Bu bakımından üçüncü 
maddenin esas ruhunda getirilmiş olan hüküm 
dolayısı ile bunu hazırlayan kıymetli ordu .ad
liyesine mensup kişileri hürmet ve saygı ile se-
1 a mi a rı m. Hü r m etle riml e. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Sayın 
Tunanm takririni bir kere daha okutup oyu
nuza, sunacağım. 

(Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nın, 
önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılmadığını ifade 

etti. Hükümet de katılmadığını ifade etmekte
dir. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
nıiyenlcr... Kabul edilmem iştir. 

'Maddeyi başlı kd.a.ki. «yedeklerinin» yerine 
«yetleklerin» olmak ve «kıta» yerine «kıtaya» 
olmak kaydiyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkan, ve üyelerin nitelikleri 
MADDE 4. — Başkan ve üyelerin en az bîr 

yıl kıta veya askerî kurumlarda, hizmet görmüş 
olmaları, taksirli suçlar dışında bir cürüm ile 
hükümlü bulunmamalar], sanığın astı olmamala
rı ve başkanın en az yüzbaşı rütbesinde bulun
ması şartitır. 

Başkan ve üyeler yargılama süresi içinde sa
nığın ve birbirlerinin en yakın âmiri olamazlar. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (banimi) •— Efen
dim, burada. kıtada deniyor. Aynı latada olması 
lâzımdır. Çünkü hepsi, kıtada hizmet görüyor. 
Buraya bir «aynı» kelimesinin ilâve edilmesi la
zımdır. 

BAŞKAN - - İkinci madde hakkında oy kul
lan m ıyan. Sayın Üyeler Lütfen, acele etsinler. 

Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRT AT ALAY (Kars) — Burada Başkan 

ve üyelerin en az bir yıl kıta veya askerî kurum
larda, hizmet görmüş olmaları deniyor ve sonun
da şarttır deniyor. Biraz önce kabul buyurulan 
üçü ne ü maddede ise; Başkan ve üyeler ile yedek
lerin görevlerini yapmamaları hususunda- sürekli 
engeller çıktığında yerlerine başkaları seçilebilir, 
deniyor. Bu seçim, sırasında kumandanın yetkisi
ni kullanabilmesinin imkânı kalmıyor. Çünkü, üç 
kişi seçilmiş oluyor. Ya bir yılı doldurmuş yok 
ise... O şartlarla yok ise.. Bu bakımdan ben baş
kan ve üyelerin en az bir yıl kıtada veya askerî 
kurumlarda hizmet görmüş olmaları kaydının çı
karı İmasının yerinde olacağı kanaatindeyim. 
Aksi takdirde kolay kolay İşlemez. Üçüncü mad
dede bir yıllık esas zaten konulmuş. Şimdi üçün
cü maddede bu esası koyduktan, sonra dördüncü 
maddede tekrar bundan bahsetmek doğru olmaz. 
Aksi takdirde üçüncü maddenin diğer fıkraları
nın işlemesine imkân vermez. Tekrarın sebebi 
ne? Üçüncü maddede var.. Üçüncü maddenin di
ğer fıkralarını, yani imkânsızlık halinde .yerine 
başkalarının seçilebilmesinin zorunlu olduğu hal
de, bu şartlara haiz olmanın birini seçme imkâ-
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nını verebilmesi için başkan ve üyelerinin en az 
ıbir yıl kıta veya askerî kurumlarda hizmet gör
müş olmaları kaydının çıkarılması yerinde olur 
kanaatindeyim. Komisyon acaıba bu hususta ne 
düşünüyor? 

BAŞKAN - - Sayın Art us. 
CEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
burada kastedilen şey, o kıtada, veya o askerî 
kurumda, en. az bîr yıl. hizmet etmiş olmak değil
dir. Onun için, «En az» kelimesi kasten konul
mamıştır. 

Burada kastedilen şey, en az bir yıl kıta hiz
meti yapmış olması veya askerî kurumda vazife 
görmüş olmasıdır. Arkadaşlarım diyorlar ki, bu 
zaten orduda asgari bir hizmeti ir ve çoğunluk
la, büyük kütlenin kıta hizmeti bunun çok üs
tündedir. Vani kıta hizmeti henüz bir yıla ba
liğ olmamış bir kimsenin, bu mailıkemeye yani bn 
disiplin mahkemesine Seçilmesini önlemek için 
konmuş bir hükümdür. Bundan da, maksat, kıta
nın özelliklerini tanımak için en az bir yıl kıta
da çalışmış olmak ve kıtanın disiplin bakımım
dan hususiyetlerini bilebilmek durumunda, olma
sını sağlamaktır. Daha henüz gelmiş efendim, 
her hangi bir kıtadan naklen veya doğrudan doğ
ruya gelmiş 6 aylık kıta hizmeti olan bir kim
senin disiplin mahkemesine girip disiplin suçun
dan dolayı hüküm verecek durumda olmadığını 
kabul etmek icabeder. Mesele bundan ibarettir. 
Onun için «en az» kelimesinin ilâvesine maıhal 
yoktur. Tamamen istenilen maksadın aksine bir 
netice hâsıl olur. Hürmetlerimle. 

FİKRUT TÜRIIANGTL (Aydın) — Efen
dim, bu maddedeki durumlarda, «en az, bir yıl 
hizmet görmüş olması» demek, «askerlikte bîr yıl 
kıta hizmetine iltihak etmiş olma;k» mânasında 
mıdır, değil midir? Yoksa disiplin mahkemesinin 
üyesi olduğu kıtadaki hizmet mi kaydediliyor? 

OtfOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMÎL 
ARTOS (Devamla) — Hayır efendim, disiplin 
mahkemesinin bulunduğu kıtadaki lıizmet değil. 
Buradaki hizmet umumi hizmettir. 

BAŞKAN — Başka söz isiiyen?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddenin oylama muamelesi bitmiş
tir. 
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Kanunda yazılı nitelikte balkan ve üye 

bulunamaması 
MADDE 5. — Nezdinde disiplin mahkemesi 

'kurulan komutan veya askerî kurum, âmiri, bu 
mahkemenin yetkisine giren birliklerde kanunda 
yazılı nitelikte başkau ve üye yoksa veya mev-
cud.ol.anl arın görevlerini yapmalarına kanuni en
geller bulunursa uygun nitelikte başkan ve üye
lerin seçimi için en yakın kıta komutanı veya 
askerî kurum âmirine başvurur. 

SİRKİ ATALAY (Kars) — Burada en yakın 
kıta yerine, üst m ere i bulup, kendi üst kuruluş 
birliği kumandanından bunu istemelidir. Bir or
du içinde disiplin ve hiyerarşi de temin edilmiş 
olur. 

BARKAN — Komisyon ne buyuruyor efen
dim. 

GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
bu tatbikatta kolaylık sağlanması için. kabul edil
miştir. MesekV bâzan Konya'daki bir mahkeme 
için. Ankara'dan gelmiş olacak o zaman vakit ge
çecek ve daha uzayacaktır. Halbuki bunun ya
nında, kıta. kumandanından kolayca alınması ka
bildir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Askerî disiplin 
bakımından mı zaruri görülüyor? 

OEOJOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim 
bu tasarı Genelkurmaydan geçmiştir. 

FİKRET TÜRHANGÎL (Aydın) — Benim 
de bir sualim var efendim. Bu maddenin son 
bendinde bir teşevvüş görülmektedir. Böyle ni
telikte disiplin mahkemesine üye olmıyan şahıs 
kıta kumandanına veya askerî kurum âmirino 
başvurur. Şimdi, burada üye seçiminde kuman
dan kendisinin bağlı olduğu kurum âmirine baş
vuracaktır. 

Bence Askerî Disiplin Kanununun ruhuna 
uygun olmasa gerektir. Bu durum bir disiplin
sizlik yaratır ve mahkeme kendisine uygun ola
cak bir üyenin temininde kumandanla anlaşırsa, 
kumandan da istiyeeek; âmirle anlaşmış ise ku
rum âmirinden istenecektir. Acaba bu iki seçim
den birinin tasrih edilmesi, maddenin sarahat ve 
selâmeti bakımından lâzımdeğil midir? Benim ka
naatim lâzım olduğu merkezindedir. 

BAŞKAN — Komisyon olarak suallere ce
vap verebilecek misiniz? Buyurun. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL Att-

TÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, en 
yakınında birlik kıta veya askerî kurum, han
gisi varsa ona. başvuracak ve ondan istiyeeek-
tir. Kolaylık sağlamak için konmuştur. Bfızaıı 
çok yakınında bir askerî kurum vardır, fakat bir
lik yoktur o askerî kurumdan talep edecektir. Ak
si de olabilir. Bir askerî birlik varsa ondan is-
tiyecektir. Sürati sağlamak için böyle düzen
lenmiştir. Zannedersem başka soru yoktur. Bu 
suretle arzı cevap etmiş oluyorum. 

REFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) - -
Efendim, bir sual soracağını. Şimdi burada «en 
yakın kıta kumandanı veya kurum âmirine 
başvurulur» denmektedir. Yakında bulunan 
kıta kumandanı veya kurum âmiri vermezse o 
ne olacak ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TI IS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) --•• Efendim 
bu yönetmeliklerle ve gerekli genelgelerle dü
zenlenecektir. Takdir buyurursunuz ki, asker
likle ben vermem diye birşey olmaz. Lir üst 
makam tanzim ettiği zaman pek tabii olarak 
kendisi gerekeni yapacaktır. Eğer en yakında 
yoksa, hakikaten maddi bir imkânsızlık: varsa 
o zaman diğer en yakın olana başvurulacaktır, 

REFET AKSOVOĞLL (Tabiî' üye) 
Efendim, askerlikte bütün meseleler emri ku
manda sistemi içinde halledilir. Binaenaleyh, 
yakın kıta kumandanına diğer işlerinde ve as
kerliğin diğer bütün işlerindi" olduğu gibi mü
racaat edilir, bu müracaatı kabul edilir veya 
reddedilir. Bu müracaatların hepsi emri kuman
da sistemi içinde halledilmiştir. Binaenaleyh, asıl 
müracaatı erin bir üst kademeye yapılması lâ
zımdır. Bir üst kademe, yakınındaki hangi bir
likten verileceğini tâyin eder. Aksi takdirde 
yakın olan bu kıtalar arasında daimi bir anlaş
mazlık olacaktır. 

Kendi kıtasındaki subayların miktarını, bu 
subayların vazifelerini ve bu vazifelere ayrıca 
görev verilip, bu mahkemelere görev verilip 
verilmiyeceğini o kıtaların kendileri takdir 
edeceklerdir. Ondan sonra yanındaki kıtalar
dan senin durumun daha iyidir, binaenaleyh 
bana subay vereceksin diyeceklerdir. Bunu ayar 
edecek olan askerlikte emri kumanda sistemi
dir. Binaenaleyh üst kumandanlıklara müraca
at edilmesi lâzımgelir. Bu maddenin de bu şe-
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kikle kanunda düzeltilmesi lâzımgelir. Yoksa, 
yönetmeliklerle, genelgelerle yeniden düzenle
nemez. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SBLÂMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarını; beşinci madde iki kısmı ihtiva 
etmekledir. 

Birincisi; kıta üye temin edecek bir durum
da değilse, bir bu hâl; ikinci kısım; diğer bir 
kıtaya başvurmak hâlidir. Şimdi burada âmir 
bir hükümle karşı karşıyayız. Askerî kurum, 
kıta, veya kurum âmirine başvurur derken, 
karşısındaki kıta kumandanına da bir mecbu
riyet tahmil etmektedir. Bu madde ki; mahke
menin kurulması mecburiyetini tahmil etmekte
dir. O mahkeme de ancak 5 nci maddenin, bi
rinci fıkrasındaki durum hâsıl olursa üye vo-
remiyeccktir. Eğer durumu mevcut ise bu baş
vurur kelimesinin ifade ettiği mânada üye ver
mek mecburiyetindedir. Maddeyi bu mânada 
anlamak lâzımdır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka aöx istiycn? Yok. Tadil 
teklifi de mevcut değildir. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Disiplin subayı ve niteliği 
MADDE 6. — Nezdinde disiplin mahkeme

si kurulan her komutanlıkta veya eskerî kurum 
amirliğinde askerî savcı hizmetinden atanmış 
bir disiplin subayı bulunur. 

Tümen ve daha büyük (denizde ve havada 
eşidi) komutanlıkları veya askerî kurum amir
likleri nezdinde kurulan disiplin mahkemele
rinde disiplin subaylığı görevini adlî müşavir 
yapar. 

Askerî savcı hizmetinden atanmış olan disip
lin subayının veya bu görevi yapan adlî müşavi
rin bulunmaması veya, görevini yapmasını en
gelleyici sebeplerin varolması halinde disiplin 
subaylığı görevini diğer bir sınıf subayı yapa
bilir. Bu hallerde disiplin subayı nezdinde di
siplin mahkemesi kurulan komutan veya aske
rî kurum âmiri tarafından kıtada en az bir yıl 
hizmet görmüş olan ve taksirli suçların dışında 
bir cürüm ile hükümlü bulunmıyan teğmen ile 
binbaşı rütbesindeki subaylar arasından seçilir. 
Disiplin subaylıklarında ve disiplin mahkeme
lerinde tutanak kâtipliği yapmak üzere yeteri 
kadar asker kişi kullanılır. 
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i>AŞKAı\ — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Vazgat) — Muhte

rem arkadaşlar, bu f> ncı madedede «askerî ku
rum amirliğinde, askerî savcı hizmetinden atan
mış bir disiplin subayı bulunur» denilmekte
dir. Anladığıma göre, bu askerî savcıların ara
sından atanmış bir subay oluyor'. .Böyle oldu
ğuna göre ibareye daha vuzuh vermek gerekir. 
Şöyle ki; 

.Vezninde disiplin mahkemesi kurulan bir 
komutanlıkta veya askerî kurul amirliğinde, 
savcılık görevi yapmak üzere askerî savcılar 
arasından seçilmiş bir disiplin subayı bulunur, 
.şeklinde vuzuh verilmesi daiha uygun otur ka
naatindeyim. Diğer fıkraların da bu esasa gö
re düzenlenmesi yerinde olur. 

Bendeniz 'bir takrir takdim edİyoruim ; mad
denin maksat, gaye ve ruhuna aykırı değildir, 
sırf vuzuh vermek gayesine matuftur, Ivabu-
l'iinüi isitiılham ederim. 

SIRRI ATIALAY (Kars) — Adlî müsavi;.-, 
askerî hâkim ve savcı sınıfı ımı dom.çittir?.. Hâ
kim sınıfından 'birini mi kasdedilyorsunuz?.. 

OECİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ IM'ÎL AR-
TUS (Oıımihuı'başkanmca S. Ü.) — Evet. 

BAŞKAN — TYıkriri okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
'Şifahen arz ettiğim sebepler dolay isiyle 

fj ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 
hususunun oya. konulmasını arz \'e tekiilf cd<e-
rilm. 

«Madde ö. •-- Nezdinde disiplin malhkenıcsi 
kurulan 'her komutanlıkta veya askerî kurum 
amirliğinde savcılık görevini yapmak üzere as
kerî savcılar arasından seçilmiş bîr disiplin 
subayı bulunur. 

Tümen k 0*111 utan lıklıar iyi e d alı a 'büyük ko
mutanlıklar veya askerî kurum amirlikleri 
nezdinde kuruları disiplin mahkemelerinde di
siplin subaylığı görevini adlî miikşa.vir yapar. 
Askerî savcılar arasından atanmış olan disip
lin snjbayınm veya bu görevi yapan adlî ,mii-
şalvirin bukınm aması iveya görevini yapmasını 
engelleyici sebeplerin var olması halinde disip
lin subaylığı görevini diğer bir sınıf sufbayı 
yapabilir. Bu gibi hallerde; nezdinde disiplin 
mahkemesi kurulan komutan veya askerî ku
rum âmiri tarafından kıtada en az bir* yıl hiz
met görmüş olan ve taksirli suçların dışında 
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kalan "bir suçtan dolayı ma'hkûm eldi] memiş ıbu-
lun'an teğmen ile binbaşı r üt besindeki subay
lar arasından 'bir disiplin subayı seçilir. Disip
lin subaylıklarında ve disiplin mahkemelerin
de tutanak kâtipliği yapmak üzere yeleri ka
dar asker kişi kullanılır. 

Yozgat 
Sadık Artuknıae 

BAŞKAN Komisyonun mütalâası -yar 
mı 

CrKCICr KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
T[JS (Cumhurbaşkanınca S. Ü. — Efendim, 
komisyon 'istişare ediyor, istişareyi bitiremedi. 
Müsaade ederseniz Ibu maddeyi geçelim. 

BAŞKAN — Mailde geçilmez, ya geri alır
sınız, ya mütalâa 'beyan edersiniz. 

'SIRRI ATA DA Y (Kars) — Nasıl olsa 'bu
gün bitmez, geri alın. 

CKOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Oumhuı'başkanmca S. Ü.) — Oeri alı
yoruz. 

BAŞKAN — Madde takrirle birlikte ko
misyona geri veriiımiştir. 

Görev ve yetki 
(TÖ r'e* v 

MADDE 7. — Disiplin maihkemeleri asker 
'kişilerin Ibtı kanunda yazılı disiplin .suçlarına 
ait dâvalara, 'bakar. Şu kadar ki, ıbu kanunda 
yazılı disiplin sulçlarmdan dolayı disiplin âmi
ri., özel .kanunlarda kendisine tanınan yetki 
içinde, -oda ve göz hapsi verebileceği gübi disip
lin maıh'kelmesine de y'ollıyabiTir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Tuna. 

AIBIRT NüiSRrOT TUNA ('Kastamonu) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarılm, orduda disipli
ni temin etimiye matuf şu kanunu çıkantma<k 
için uğraşıyoruz. Hükümet Anayasanın açıklı
ğı 'altında 'bir tetkikat 'yapmış 7 ne'i maddeyi 
şöyle teklif etmiş: «Disiplin maihkemeleri asker 
kişilerin bu kanunda ya:zıOı disiplin suçlarına 
ait dâıva'lana bakar» Demek oluyor ki, bir mah
keme kuruyoruz, bu mıalhke'meye Ibâzı suçları 
tad'adediyoruz ve şunlar disiplin suçlarıdır di
yoruz ve şu şu dalyalara ibakm.a yetkisini veri
yoruz. Yani kanunilik prensibinin en tabiî 
neticesi. Suçlar var, mahkdme var, mahkeme 
su suçları tetkik edecek ona ıgüre yapacak... 
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Şimdi tasarı bizim Millet Meclisi Komisyo

nuna geldiği zaıman orada subayların, yaftıut 
disiplin âmirlerinin Ceza Kanununa ,göre vere
bileceği cezalar g'ü'y'a tamamen 'kaldı rılıyormuş 
gibi 'bir (his 'hâsıl oiımulş, 'benim anladığımı a gö
re, onun üzerine oraya bir şey koymuşlar, de
mişler ki, disiplin âmiri lüzum görürse kemdi 
yetkisini kullanır, malhkemeye de (gönderebilir. 
Ben şimdi şu kanunun bütün ruJhnnun tam bir 
şekilde zedelendiği kanaatindeyim. Suç 'var ise 
kanun 'bir suçu suçluluk olanak gbs t ermekte 
ise, artık âmirin burada, mahkemeye verelbilir, 
vermiye'bilir gibi yetkisi dışında, ihtiyarı dı
şında bir* Ihal almaktadır. Suç yansa, sulç iş
lenmişse kanım vardır, suçkii miaiıkcimeye gi
der. 

Şimdi müsaadenizle buıgüne kadar olan tatbi
katı kısaca arz edeceğini. Daha evvelki, bugüne 
kadar mer'i olan tatbikat şöyle idi: Disiplin suç
larını Ceza Kanunu ikiye ayırır. Bir kısmına di
siplin-tecavüzü diyoruz. Yani hiçbir kanunda 
suç olarak tasrih cdilmiycıı bâzı e fal ve harekât 
vardır ki, askerlikte göze batabilir, nizamı boza
bilir. Bunlara disiplin tecavüzü diyoruz. 

İkincisi, disiplin kabahatleri vardır. Bunlar, 
kanunlarda yersiz olduğu, usulsüz olduğu yazıl
makla beraber, hafif hapis - yani askerî Ceza Ka
nununda kısa hapis olarak geçmiştir - bunlarla 
teerim edilir, fakat kumandanın şu yecibesi var
dır: Kanunda yazılı olmıyan, fakat disiplini bo
zan bir efal ve harekâttan dolayı kumandan mu
hayyerdir. İsterse astını ikaz eder, tecziye eder, 
isterse etmez. Fakat bir disiplin kabahati mev-
zuubahsolduğu zaman onu mutlak bir surette tec
ziyeye mecburdur. Ya mahkemeye gönderir ora
da tecziye ettirir, yahut kendisi tecziye eder. Ya
ni mutlak bir tecziye mecburiyeti vardır. Niye? 
Çünkü bu, kanuni prensibin tabiî bir neticesidir. 
Kanun bunu kanunsuz bir hareket olarak tavzif 
etmiş, bu suçu işliyen muhakkak cezasını görecek
tir. Ama, kanunda yazılı olmıyan bir fiilin, me
selâ sakal bırakmış veya düğmesinin kopuk oldu
ğuna aldırış etmemiş, saçını fazla miktarda uzat
mış, kanunda yazılı olmıyan bir fiilden dolayı ku
mandanın ihtiyar hakkı vardır. 

Şimdi 7 nci madde şöyle demektedir: Bu ka
nunda yazılı suç, yani suçluluk kanunda tesbit 
edilmiş... Şu harekât kanuna muhalif bir hare
kâttır demiş. Bu sefer de diyor ki, kumandan 
isterse bunu mahkemeve yerelidir, isterse kendisi 
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takibat yapabilir . Şimdi burada öyle ihtiyari 
bir hal koyduğumuz zaman oraya yapmazsa, ay
ni zamanda sn kanunda SIK; ohırak yazılı olduğu 
halde kumandanın vermeme salâhiyeti var gibi 
bir hal doğmaktadır . Bundan evvelki kanunumuz 
dahi bunu kabul etmemekle idi. Zaten disiplin, 
adalete istinadelliği zaman fiili kolay olan bir 
nesnedir. 

İki iane askerî şahıs düşünelim. Bir ianesi şu 
fiili İşlemiştir. Kumandan isterse eeza veriyor, 
isterse1 mahkemeye veriyor, islerse eeza vermiyor. 
Diğerini aynı benzeri fiilden, dolayı mahkemeye 
veriyor, bu adaletsiz bir netice doğurabilir . Ve 
bu adaletsizlik de disiplini rencide eder. 

Sözümü hulâsa edersem şunu demek istiyo
rum; bu kanunda, suç olarak gösterilen disiplin 
fiillerinden dolayı kumandanın tecziye edip el me
me, mahkemeye veri]) vermeme gibi bir hakkı lıi-
yarı olamaz. Kanunun suç saydığı ahvalde her
kes bu kanuna uyaeaklır, onun için de mahke
meye gönderil ınesi mecburi olacaktır. B'ıınıın 
haricinde, kanunda suç olarak 'tadadcdilıniyen, 
tavsif cdilmiyen unsurları gösterin iyen bâzı fiil
ler vardır ki, bakıldığı zaman askerliğe yakışır 
bir hareket değildir. İşle kumandanın hakkı h.i-
yarı , kanunda yazılı olmıyan bu gibi fiillei'e mün
hasır olmak lâzımgolir. Tatbikat da böyle idi, 
bunun böyle olması, kanuni prensibe uydurulma
sı isabetli olur. Meclisin müdahalesi. Hükümetin 
getirmiş olduğu kanunun ruhunu zedelemiş olur. 

Onun için bunun bu şekilde tadilini, yahut ko
misyonun teklif etmesini rica ve istirham ediyo
rum. Hükümetin teklifi isabetlidir, oradaki mü
dahale1 bıııuın ruhunu değiştirmektedir. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ata I ay. 
S1RBI AT ALAY (Kars) — Efendim, Sayın 

Tuna 'ya göre 7 nci maddede değişiklik yapılarak 
disiplin kabahatlerinden dolayı kıta komutanına 
yahut kurum komutanına bir takdi r yetkisi bıra
kılmasın. 

Disiplin tecavüzlerinde, kıla komutanı yetkili
dir . Çünkü -karnini bir suç, kanuni bir kabahat 
yoktur. Yalnız askerliğin icabı olarak işlenmiş 
bâzı fiillerden dolayı tecziye imkânı veriyoruz. 

Şimdi, buradaki husus, disiplin kabahatlerin
den dolayı kumandana, isterse1 kendisi tecziye ede
cek, ki kumandanın da göz ve oda hapsi yetkisi 
vardır. İsterse disiplin mahkemesine verecektir. 
Simdi bunların neticelerini bâzı mühim tarafla

rı vardır. Kumandan kendisi eğer disiplin ceza
sı vermişse terfilero do çeşitli bakımdan tesiri 
mümkün değildir. Ama, disiplin mahkemesine 
gider bir gün oda hapsi alırsa arkadaşlar ından 
geri kalmak ihtimali mevcudolur. Bu bakımdan 
gerek: ordunun disiplini, gere1!; ordu içerisinde 
çeşitli imkânları sağlamak lâzımdır. Yoksa neti
cesi çok ağır olabilecek. Disiplin mahkemelerine 
gül ürınektense aynı cezayı verecek kumandana 
bir takdir yelkisini bırakmak yerindedir . Biz bu
rada, disiplin suçu işlemiş kimseleri mutlak suret
te disiplin mahkemesine götüreceksin diye kuman
danı veya, kurum âmirini bağlarsa nelicesi çok 
ağır olabilecek hususların orlaya çıkmasına sebeb-
olabiliriz. Bu bakımdan 7 nci madde yerindedir . 
Anayasanın l)>8 nci maddesinin müzakereleri sı
rasında, bunlar görüşülmüştür. 

Bu bakımdan 7 nci maddenin matluba muva
fık olduğunu, yerinde olduğunu ve bir elâstikiye! 
vermesi bakımından da bilâkis takdire lâyık ol
duğu kanaal indeyim. 

BAŞKAN Sayın Artukmaç, buyurunuz. 
•SADJ.-K AK'TılIıK'iMAi; (Yozgat) - - Ui'en-

dim, bu 7 nci maddede disiplin âmirine bir elâs
tikiye! verilmesi lüzumlundan bahsedilir. Şunu 
arz etmek islerini ki, d 4 neü mnıddede bu hiiküım 
esasen yer alınıştır. Yâni disiplin ân lirine tak
dir hakkı verilmiştir. 'Orada deniyor ki; disiplin 
âmiri -kendi yelkisini kullanacaktır. Veyahııll-a' 
disiplin mahkemesine sanığı verecek (hanektedir. 
Durum böyle olduğuna göre ..mahkemenin yel ki 
'görevini gösteren 7 inci maddenin sadece ilk 
cümleden ibaret olması ve diğer cümlenin bu
radan çıkarılması lâzımıdır. Oünıkü bu ilerdeki 
14 ncü maddenin 1 ekranl ıdan ibaret t i r ve bir 
haşiv mahiyetini arz eder. Bu bakımdan 7 nci 
•maddenin ilk cümleden ibaret olarak kalmasını 
teklif (Mİ iyonun. İT ür.m eti erimle. 

B A Ş K A N — Buyurun Sayın Turban-gil. 
TiİfKRET TITTIITANOİL (Aydın) — Efen

dim, .komisyondan 'bir .sorum olacak. 88 nci mad
dede göz hapsi, oda hapsi ayr ıdır . (Kanunun 
yazılışunda «oda ve ıgöz hapsi» demek suretiyle 
sanki iki ceza bir arada imiş gibi bir malı iye t 
vardır. Aradaki «ve» nin «veya» şeklinde de
ğişi irilim esi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bunu 
arz ediyorum. 

BAlŞıKA.N — Komisyon ne düşiinüynr, ar
kadaşımızın ıbu mütalâalar ı karsısında1? Bir da-
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kika ıSaym Artus. Açık oy neticelerini arz ede- I 
yim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanuna 122 sayın üye 'oy reHmiiş j 
122 kaimi. Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

Disiplin 'Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama 
Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları hakkındaki 
Kanun tasarısının ikinci maddesine 83 sayım 
üye oy vermiş 82 'kabul, 1 ret, Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. 'Madde işai'i oyla kabul edildiğin
den Anayasanın 92 mel maddesi gereğince oy
lanmışın-. Tekrar açık oylarınıza sunulmıyacak-
tır. 
• (İUÇÎOİ KOMİISTON SÖZCÜSÜ ÂMİL | 
ARTİ UR (€umhurbaşkaınınca S. Ü.) — Tren
dimi, filhakika 7 ncı maddenin Hükümet tarafın- ı 
dan sevk edilen metninde, «şu karar diye» baş-
lıyan bir fıkra yoktur. Fakat Millet Meclisi j 
Karma Komisyonu bu fıkranın ilâvesine lüzum j 
»•örmüştür. Bu ilâ\eye Hükümet ve Genel Kur- | 
m ay 'temsilcileri de katılmışlardır. Sebebine ge- j 
Hnce: Filhakika 14 ncü maddede, arkadaşımın 
ifade buyurdukları gibi bunun mekanizması, ya- | 
ni nasıl işliyeceği; teferruatı yazılmış bulunuyor, j 
Fakat bu görev maddesinde işin esasını, aslıııt 
ifade eden bir hükme ihtiyaç vardır. Çünkü bu 
istisna hüküm burada sevk edilmediği takdirde 
7 nci madde ile 14 ncü madde arasında bir çe
lişmezlik hâsıl olabilir. Bu itibarla vuzuh ver
mek bakımından burada prensibin ifadesi zaru
ridir. [Binaenaleyh, fıkranın çıkarılması t'eklifiıre 
katılmıyoruz, «ve» kelimesi yerine «veya» bu
yurdular, Sayın Fikret Turhangil arkadaşımı- I 
zm tekliflerine iştirak ediyoruz. Çünkü her iki
sinin birden verilmesi mümkün değildir. I 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, bir sualim var. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 

I>u maddeye göre komutan ve birlik komutanı 
şu kanunun disiplin suçu olarak saydığı bir I 
fiilden dolayı ceza vermiyerek bunu örtbas ede- I 
bilecek mi? 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TUS (Devamla) — Efendim, Nusret Tuna arka- I 
daşımızm sorusunu tekrar ediyorum, buradan I 
söylenmezse zapta geçmiyormuş. Diyorlar ki, I 
komutan mahkemeye sevk etmeye lüzum gör- J 
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müyor, kendinden de ceza vermek istemiyorsa 
bunu örtbas etmek mümkün müdür ? Böyle bir 
iltimas olabilir mi? Bu mümkün değildir. Çün
kü maddede zaten bu husus sarahatle belirtil
miştir. Kanunda yazılı disiplin suçlarından do
layı disiplin âmiri özel kanunlarda kendisine 
tanınan yetki içinde oda veya 'göz hapsi ve
rebileceği gibi, disiplin mahkemesine de sevk 
edebilir. Kumandanın sahil) olduğu ihtiyar 
hakkı sadece kendisi ceazlandırmak veya di
siplin mahkemesine sevk etmekten ibarettir. 
Bu ciheti bu suretle -açıklamış oluyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmae, takririnizde 
ısrar ediyor musunuz? 

'SADIK ARTUKM/Ç (Yozgat) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — O halde maddedeki «ve» -edatı 
«veya;» sekimde tadil edilmiş oluyor. Maddeyi 
bu suretle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden-
lei'... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş yönünden yetki 
MADDE 8. — Disiplin mahkemelerinin yet

kisi, nezdinde kuruldukları komutanlığın veya 
askerî kurum amirliğinin kadro ve kuruluşu ile 
sınırlıdır. 

Kuvvet komutanlıklarının göstereceği lü
zum üzerine veya doğrudan, doğruya Genelkur
may Başkanlığınca bu yetki genişi etil ebilir veya 
daraltılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rütbe yönünden yetki 
MADDE 9. — A l a y ve eşiti komutanlıkları » 

veya askerî kurum amirlikleri nezdindeki di
siplin mahkemeleri, erden yüzbaşıya kadar 
(yüzbaşı dâhil) askerler ile diğer asker kişi
leri, 

Tümen ve eşiti komutanlıkları veya askerî 
kurum amirlikleri nezdindeki disiplin mahke
meleri erden yarbaya kadar (yarbay dâhil) as
kerler1 ile diğer asker kişileri, 

Kolordu ve eşiti komutanlıkları veya as
kerî kurum amirlikleri ile Ordu ve Kuvvet ko
mutanlıkları nezdindeki disiplin mahkemeleri 
erden albaya kadar (albay dâhil) askerler ile 
diğer asker kişileri, 
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(Genelkurmay Başkanl ığ ı nczdindeki disip- , 

lin mahkemesi erden general ve amirale ka- j 
da r ('general ve amiral ler dâhil) askerler ile ' 
d iğer asker kişileri ya rg ı l amaya yetki l idir ler . 

Nezıdinde disiplin m,alık(Mnosi kurulan ko
mutan. veya askerî kurum âmirinin rütbe ka
k ımından aynı •mahkemenin, yetkisine dâhil 
bulunması halinde bu komutan veya askerî 
ku rum âmiri bir üst komutanl ık veya askerî 
kurum amirliği nezdinde kuru lan disiplin malı-
kemesinfde yargı lan ır 

BAŞKAN - - Söz ist iyen? Buyurun Sayın 
Turhamgil . 

FJiKRRT TORTTANCîdL (Aydın) — M e n 
dim bendeniz burada disiplin ve disiplini icap 
et t i ren hususlar ve disiplin cağında olan ordu 
mensuplar ı üzerinde konuşmak' ist iyorum. (<c-
neral ve Amiral rütbesine ulaşmış ve askerli
ğin bütün kademelerini id rak etmiş ve bütün 
vasıflariyle olgunlaşan, eski deyimiyle paşa 
mertebesine ve bugünkü deyimiyle general ve 
arairaI mertebesine ulaşmış bir insanın disiplin 
ha tas ı yapacağına kaani değilim. Böyle bir di
siplin hatası yapanın , paşıa ve amiral kisvesi
ne disipline aykırı hareke t ine rağmen t ek ra r 
vazifesinde kalmasını da, asla tervieedemem. 
Disiplin sözü disiplinsiz hareket etmek çağında 
ve o lgunluğunda bu lunmayan kişiler için dü
şünülebilir . Ar t ık sevk ve idare, komuta mev
kiine gelmişi büyük rütbeleri ik t isap etmiş ve 

o rütbeleri de ikt isap edinceye kada r askerl ik 
çağının bütün olgunluğunu almış bir kimsenin 
disiplin hatas ından dolayı bir disiplin mahke
mesine şevkini şahsan çok' hatal ı bulmaktayım. 
Ve bu kanunda böyle bir maddenin hangi mak
sat t ahd ında getir i lmiş o lduğunu havsalam al
mamaktad ı r . Bir generalin disiplinsiz hareke
tiyle bir yüzbaşının, bir binbaşının disiplinsiz 
hareke t le r i asla bir biriyle mukayese edilemez. 
Ve bunun birbirleriyle aynı kabul edilmesi, 
bir müeyyede halinde kanunda yov alamaz. 
B u n u sivil hayatımızda da birçok hususlarda 
görmekteyiz. Temyiz .Mahkemesi Üyeliğine se
çilmiş kişilerin a r t ık terfi ve tefeyyüzleri , si
cil almaları, birinci sınıf hakimliğe geçmiş bir 
kimsenin üzerinde tezkiye gibi ufak tasarruf
ların gayr i mümkün olması yanında bir gene
r a l ve amiral de bir mahkememin huzuruna di
siplinsiz general ve disiplinsiz .amiral sıfatı ile 
gönderi ldiği anda onun ilk yapacağı şey isti-
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fasını veya tekaüdiyesini istemiş olmasından 
ib,nrettiı>. O bakımdan bu maddede general ve 
amirale varıncaya kadar bir disiplinsizliğin 
mevcut olabileceği kanısı içinde ve bu müda
faa açısından konmuş olan bu müeyyidenin, 
ben Türk Ordusunun general ve amiral ler i ta
ra tından topyekân reddedileceği kanaatinde
yim. /Bu mertebeye .yükselmiş şahısların disip
linsizlik namı al t ında hareket etmiyecekleri 
kanaa t indeyim. Hükümet in bu husus taki gö
rüşünü a ld ıktan sonra gerekirse tadi l ve ge
rekirse aksi fikirlerimi de beyan etmek üzere 
huzurunuzdan ayrı l ıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan . 
M11,1,1 S A V r N M A BAKANİ İLHAM t 

SANOAK, (İstanbul Milletvekili) — Ufendim, 
disiplin, her müessesenin gayesine uygun çalış
masını temin, eden bir müeyyide sağlar. Bu, 
Anayasa, Mehkcmosinin, Yüksek Hâkimler Ku
rulundan, Temyiz Mahkemesinden tu lünüz hat
tâ Meclis Başkanlık Divanına kadar bir ta
kını disiplin fedbirferi tatbiki her müessesede 
makbul, hattâ vazgeçilmez bir esastır. Bu hü
küm, Hükümetin icabedip mut laka generallerin 
disiplin suçu işiiyeeeği 'kanaatiyle getirilmiş 
bir hüküm değildir. Bu hüküm getirilirken -ev
velâ bu hu-'usta. kuvvetler komutanlıklarının, 
sienel'ktırmayıu mütalâası alınmış, Askerî Şûra
da müzakere edilmiş, lüzumu katisine inanıla
rak milyonda bir ihtimal dahi olsa bir boşluk 
kalmaması, mülâhazasiyle ikamın teklifi olarak 
hazırlanmış ve huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır . Yalnız bizde değil dünyanın bütün 
memleketlerinde aynı şekilde istisnasız bu hü
kümler mevcut! ur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil . 
KlKRHT r r r i M I A N ( H L (Aydın) — Sayın 

Bakanın beyanına, teşekkür ederim. Önümüze 
gelen 'bu kanunun yetkili birçok mercilerden 
geçmiş olduğunu biliyorum. Yalnız, kendi be
yanlar ında bir noktaya teşekkürümü arz ede
ceğim. Bin de bir ihiinıal olsa dahi bu hüküm 
konulmasını uygun görmeleri yönünden benim 
arz ettiğim fikrin de yerinde olduğunu zımmen 
kabul ettiler. (Jiinkü Türk Ordusu içinde gene
ral ve amiralliğe yükselmiş kişilerin disiplin 
konusu içinde binde bir ihtimalle dahi disip
lin. hatası işlem iveceklerini beyan buyurdular . 
Ancak ben fikrimde viiıe de ısrar ediyorum. 
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Ordu talimatnamesi gereğince bütün vasi Ha
fiyle olgunlaşmış bulunan bir kişinin general 
vo amiral olabileceği mezkûr iken, bütün va
si i'lariy! e olgunlaşan bir insanın disipline ay
kırı hardket edeceği de düşünülemez, Fğer di
sipline aykırı bir hareketi 'bahis konusu ise ar
tık o general veya amiralin almış olduğu mer
tebe bakımından, almış olduğu yaş ve tecrübe 
bakımından ıslahının gayrimümküıı olacağı ve 
o çağları geçinip bulunduğundan disiplinin bir 
kıymet ifade etmediği kanısındayım. Disipli
ne aykırı hardket eden bir generale yapılacak 
ilk şey, onu emekliye sevk etmektir. Ve buna 
ordu yst kademelerinin her zaman Genelkurma
yın ve mesul yetkili şahısların tekaüt e sevk 
etmeleri mümkün olur kanaatindeyim. (Bir gene
ral veya amiralin disiplinsizlik yönünden yap
mış olduğu bir suçtan mütevellit mahkemeye 
verilip ceza aldıktan sonra o orduda o rütbeyi 
ihraz ederek tekrar bulunamıyaeağı kanısında 
bulunduğum için bunun savunmasını yaptım. 
Zannederim ibeni mazur görecekler. Kendileri
ne hürmetlerimi sunarak sözlerimi bitiriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY' (Kars) — Sayın Bakan 

meseleyi 1 fi yi ki ile ortaya getirmiş bulunmak
tadırlar. Kıymetli arkadaşım Sayın Fikret Tur-
hangil'e şunu ifade edeyim: Tasavvur ve tah
min buyurur muyuz ki, Türkiye'nin Cumhur
başkanı her hangi bir devirde vatana ihanet 
edebilsin? Ama, Anayasa da bunun müeyyide
sini koyuyor, vatana ihanet halinde şu ceza tat
bik edilecek diyor.. Kimin aklına ve hayaline 
gelebilir ki, bu memlekette veya her hangi bir 
memlekette Cumhurbaşkanı seçilen bir kimse 
vatanına ihanet eder. Ama, bu müeyyide ana
yasalara yıllardan beri girmiştir ve girecek
tir. Meselâ Amerika ordusu dünyanın en di
siplinli ordusudur ve orada da disiplin hüküm
leri arasında erden generale kadar değil, erden 
müşterek genelkurmay başkanına varıncaya ka
dar hepsinin muayyen bir disiplin nizamı içe
risinde bulunması müeyyidelere bağlanmışın. 
Hiç. kimsenin hatır ve hayalinden geçmez ve 
temenni de edilmez ki, 11)ir Türk generali disip
line mugayir her hangi bir .harekette bulunsun. 
Ama, bu demek değildir ki, mevzuatta böyle 
bir hüküm •bulunmasın.. 

FİKRET TURHANCİL (Aydın) —- Disip
lin ile eczayı ayırmak lâzımdır, 
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BAŞKAN — BTendiuı, madde hakkında 

başka söz istiyen var mı.'.. Yok. Bir tadil tekli-
fi de yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ftmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Ayrı disiplin mahkemelerine tabi kişilerin bir
likte işledikleri suçlarda yetki 

MA DDF 10. — Bir 'disiplin sucu başta di
siplin mahkemelerine tabi asker kişiler tara
fından birlikte işlenirse en yüksek rütbelisi
nin (ani olduğu disiplin mahkemesi hepsi hak
kında dâvaya bakmaya yetkilidir. 

Bir disiplin suçu başka Ibaşka disiplin mah
kemesine tabi eşit rütbeli asker kişiler veya 
rütbesiz asker kişiler tarafından birlikte işlen
miş olursa garnizon komutanı hepsi hakkında 
soruşturma yapacak nezdinde disiplin mahke
mesi bulunan kıta komutanı veya askeri ku
rum âmirini tâyin eder. Birlikte suç işliyeu as
ker kişiler ayrı ayrı garnizonlarda'ki kıta ko
mutanlığına veya. askerî kurum amirliğine ta
bi iseler bu halde yetkili merci, adli yönden 
bağlı oldukları müşterek üst komutan veya as
lanı kurum âmiri tarafından, tâyin edilir. 

Bu.'konudaki yetki uyuşmazlıkları Cenelkur-
may Başkanı tarafından kesin olarak çözümle
nir. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istyeii 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi ve 
•-ve rütbe yükselmesi halinde yetki 

MADDF 11. — Disiplin mahkemelerinin gö
rev ve yetkileri bu mahkemelerde yargılama
yı gerektiren ilginin kesilmesi ile kalkmaz. An
cak sanık rütbe yükselmesi cloiayısiyle tabi 
bulunduğu disiplin mahkemesinin yetkisi dışı
na çıkmış olursa \argı!ama yetkisi adlî yön
den üst komutan veya askerî kurum âmiri nez-
dindeki disiplin mahkemesine geçer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok, Maddeyi reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. Ftmiyenler.. K'aibul 'edilmiştir. 

Yetki ve hüküm uyuşmazlıkları 
MADDK 12. — Disiplin mahkemeleri ara-

Miıda çıkacak yel ki .ve hüküm uyuşmazlıkları
nı adlî yönden müşterek üst komutanlık veya 
askerî kurum amirliği nezdindeki disiplin mah
kemesi çözümler, 
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Müşterek üst, 'komutanlık veya, as'kerî kuranı 

amirliği bulunmadığı takdirde bu konulardaki. 
uyuşmazlıklar (ienelkurmay Başkanlığı nez-
dindeki disiplin mahkemesi tarafından kesin 
olarak çözümlenir. 

BALKAN - - Madde, hakkında söz isi iyen? 
Buyurun Sayın Artulknıaç. 

SADİK ARTI T K MAÇ (Yozgat) — Mendim 
bu ikinci fıkradaki «kesin olarak» kelimesi lü
zumsuzdur kanaatindeyim. Acaba sayın (komisyon 
ne buyuruyorlar. Ben «kesin olarak» 'kelimesine 
lüzum olmadığı kanaatindeyim. 

(Î.W(Jİ(.!J KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTHS (Cumhurbaşkanınca, S. Ü.) — Vuzuh 
vermek için konulmuştur, çıkarılabilir. Kalma
sında da bir mahzur yoktur. 

SADİK ARTlTKMAO (Yozgat) — Kalma
sında, mahzur olduğu kanaatindeyim. Ya yu'ka-
ndakini de kaldırmak veya bunu da çıkarmak 
gerekil'. 

BALKAN -— Bir teklif yapacak mısın iz L 
Veya, komisyon, katılıyor mu!... 

(İKOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AKTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) -— Kesin ola
rak kelimesinin çıkarılmasına 'katılıyoruz. 

9.1.1964 0 : 1 
BAŞKAN --• «Kesin olarak» kelimesinin çı 

kaj'ilması suretiyle maddeyi oyunuza, sunuyo
rum, Kabul edenler... Efmiyeııler... Kabul edil-
inişti i*. 

İstirdat ve tazminata hüküm yetkisi 
MADDE lo. --• Bu kanunun 52 nci madde-

siııde yazılı disiplin suçlarından doğan ve iki-
yüz elli lirayı geçmiyen istirdat ve maddi tazmi
nat dâvalarına, da 'disiplin mahkemelerinde ba-
'kılır. 

Nez'dinde disiplin mahkemesi kurulan komu
tan veya askerî kurum âmirleri Hazineye ait 
zararları t eslini ve iddianameye yazarak 'kovuş-
t urmakla görevlidirler. 

Disiplin mahkemelerinde dâvanın görülme
sine imkân kalmıyan hallerde kamu alacakları 
ü/el kanununa, göre kovuşturulur. 

BAŞKAN — - Madde hakkında söz ist iyen".'.. 
Y'o'k. Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeuler... Kabul edilmiştir. 

Vakit geç olmuştur. Münhasıran bu kanu
nu 'înüzaikere et met: için yarın, saat lö 1e topla
nılmak üzere; birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilin istir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aı.uner 
Kefet Aksoyoğlu 
Eınaımilah Çeleibi 
Suplıi Karanıarı 
Osman Koksal 
F a h r i Özdilek 
Sc!/i Imtl in Ö/üür 
Mehmet Şükrün özkuy.; 
Haydar Tun<;'\anaî 
Sıtkı UIÎIV 

ADANA 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
lîasim Ilaııcıoğlu 
Mustafa, Yılmaz İnccoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alisi roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet t lkuçaıı 
Mustafa öze r 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
l ' ikret Turhatıgil 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
li.isan Ali 'f ü rker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 12 2 

Kabul edenler 122 
Reddedenler : 0 

Çekinserler 0 

Oya kat ı lmıyan kar : 5 8 
Açık üyelikler : 5 

/Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topç.uoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunlıasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otau 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Ijaki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli A'ksoy 
Ilaliit Sarık ay a 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Talisin Banguogiu 

ELÂZIĞ 
liasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nuret t in Aynuksa -
Nihat Pasinli 
1'ali mi S arı alan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
/ e k i İslâm 
Nizamet t in özgü l 

GÜMÜŞANE 
fhılit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Üzdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek-
Eethi Başak 
Ce'il Cevlicrioğlu 
Etli em Menem e tıcioğ i; ı 
Kifat Öztürkçine 
Nurul lah Esa t Sümer 
Özel Şahingi ray 
Sabahat t in Tamman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Biraııd 
Ömer Lûtfi Bozcab 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgu t Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusre t Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakl ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

KOCAELİ 
Kifat Özdeş 
Lûtf i Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhi t t in Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Baha t t i n Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvi t Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülker im Saraçoğlı. 

MUĞLA 
Ha Ulun Menteşcoğ! u 

MUŞ 
İhsan A'kpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağuıı 

NİĞDE 
İzzet Genci 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanl ı 
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SAMSUN 

Cemalettirı Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 

Ahmet Çekeni oğlu 
Bifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğ4u 
(tü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünal di 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 1 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Kara sapan 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Kifat Etker (1.) 
Sabit Kocabeyoğlu | 

1 TEKİRDAĞ 
SeJâmi Üren 

TOKAT 
Şili'ni Delil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali -Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Fisat Mahmut Karaku 

1 UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevl'ik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açı kal in 
Âmil Artus 

[Oya katıImıyanlar] 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. ü ) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rallini Arıkan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Ze.ki Arsan j 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ilamit Tigrel 
(Bşk. V.) 1 

1 Açık ü/i 
Eskişehir 1 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

| ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhorı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayu/ 

İZMİR 
Kilis Kansu 
II il in i Onat 

KARS 
Sırm Atalay (lîşk. V.M 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçügil 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (1>.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ. Akarca, 

NİĞDE 
Kudret B aylı an | 

•elikler/ 
C. Başkanınca S. tJ. J 

Yek Cm. 5 

1 Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kin ver Klik 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Uner 
Necati özdeniz 

.v.-vzat Son^el 
Adil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUÎT 
Fethi Tcvetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğîu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf De.mirdağ 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Attukmaç 

0. BAŞKANINCA Sfî 
ÇİLEN ÜYELER 

Kâzım Or'bay 
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Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun 

tasarısının 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Avşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustöafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhaneril 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlü 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 

Uye sayısı 185 
Oy verenler : 83 

Kabul edenler 82 
Reddedenler ı 
Çekinserler o 

Oya katılmıyanlar 97 
Açık üyelikler 5 

(Kabul edenler] 
HaMt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurallah Eset Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy ' 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
tzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlj 

[Reddeden] 
TABİÎ ÜYE 

Kadri Kap lan 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâma Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Cosjkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

— 299 — 
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l Oya katılmıyanlar] 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Etefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 

Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkay.'i 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet. Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Raf at Etker (î.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(B.) 

Mıansur Ulusoy 
ARTVİN 

Kehmi Alpaslan (İ. Ü.) 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Knver Aka (Başkan) 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DlYARBAKm 
Aami Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GİRESUN 
Mehmet Izmeın (B.) 
Sabahattin Orhoıı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

[Açık ÜÎ 

Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

ISTANBNL 
Celil Gev heri oğlu 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Alamet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 
(D 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskeıııder (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Menteşeoğdu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağrm 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

felikler] 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 

Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Balak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevaıt Açıkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
YİRMÎALTTNCI BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cemhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen pa
raya dair, Başbakandan ^özlü sorusu (6/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutu
lan bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/217) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray'm, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bîr beyanata dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/221) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Tvrhangil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/222) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nın, Danıştay Birinci Başkanlığının 
ne zamandan beri açık bulunduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/223) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla
ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/224) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'in« Elâzığ vilâyeti köy yolları inşaa

tına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/225) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'ın, Bakanlık üst kademe memurlarına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/228) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, karayolu ile birbirine bağlı 
olmıyan vilâyetlere dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/234) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm Kara Harb Okulundan ilişiği 
kesilen 1 459 öğrenciye dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/237) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın, 1 numaralı Sıkıyönetim Mah
kemesince alman nihai karara dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/238) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, 1 numaralı Sıkıyönetim Mah
kemesince alman nihai karara dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/239) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenep Ege'nin, turizmle ilgili öğretime 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/240) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy'un, kahve ve ;gazinolardaki kumar 
aletlerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/241) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu'nun, tahsile devam 
edemiyen lise mezunlarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün-

(Devamı arkada) 



kü durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
O Saim Sarıgöllü'nün, Devlet Tiyatrosu Umum 
Müdürlüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/244) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, İstanbul Boğazında 
vukua gelen kazalara dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/245) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Vakıflar - Genel Müdürlüp 1963 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/599, C. Se
natosu 1/326) (S. Sayısı : 369) [Dağıtma tari
hi : 4 . 1 . 1964] 

X 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasalısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/605, C. Senatosu 1/327) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1964] 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/608, C. Senatosu. 1/328) (S. Sayısı : 371) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Disiplin mahkemeleri kuruluşu, 
yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları 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 : 368) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 1 . 1964] 


