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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, Yeral

tı suları hakkındaki kanun teklifi görüşüldü ve 
kanun kabul edildi. 

Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve yaban
cı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım yapılma
sı hakkında kanun tasarısı görüşüldü ve kanun 
kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

özdüek Fahri Aksoyoğlu Refet 
Divan Kâtibi 

Özgüneş Mehmet 

• 

BÎBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Küçük Sami 
KÂTİPLER : Çelebi EmanuUah, Karavelioğiu Kâmil 

* 
BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Özgür tielâhattin'in, Türk Silâhlı Kuv
vetleri iç hizmet kanunu teklifi ve Güvenlik Ko
misyonu raporu (2/160) (1) 

BAŞKAN — Özgür Selâhattin'iıı, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri iç hizmet kanun teklifini yanı 
172 sayılı teklifi müzakere edeceğiz. Sözü.sözcü
ye veriyorum. 

ÖZGÜR SBLÂHATTİN — Efendim, bu İç 
Hizmetler Kanunu Güvenlik Komisyonunda gö
rüşülmüş ve hazırlandığı şekilde tasarı önümüze 
gelmiş bulunuyor. Bu mevzuda teknisyen arka
daşımız Hâkim Binbaşı Ahmet Kerse Beye sözü 
bırakacağım. Kendisi evvelki İç. Hizmet Kanu-

(1) 172 $. Saydı basma/yazı tutanağın so~ 
nundadır. 

nuna nazaran şimdiki kanundaki değişiklikleri 
ve bu kanun tasarısının esasları hakkında açık
lamada, bulunacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun. 

GÜVENLİK KOMİSYONU ARAŞTIRMA 
VE İNCELEME KURULU ÜYESİ HÂKİM 
BİNBAŞI AHMET KERSE — Efendim, bu 
kanun daha evvel 6 kişilik bir heyet tarafından 
hazırlandı., bu heyette bendeniz de vardım. On
dan sonra tasarı Komiteye intikal ettirildi. Bu 
tasarı Komiteye intikal ettirilmeden birer nüs
hası. Kuvvetler Kumandanlığına diğer bir nüs
hası da Erkânı Harbiyeyc verildi. Kuvvetler 
Kumandanlığı tasarıyı etüd etti, Erkânı Har-
biyeye verdi, Erkânı Harbiye de temsilci vası-
lasiyle buraya gönderdi. Bunların metinlerini 
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tekrar münakaşa ettik. Arz ettiğim gibi bu ta
sarıda Erkânı Harbiyenin görüşü hâkim "vazi
yettedir. Emrederseniz mütehassıs arkadaşlar] 
çağıralım. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, Mil
lî Savunma Bakanlığına ait bâzı kanun tasarı
ları vardır. Bunlar görüşülüp istikrar kesbet-
memiştir. Muvakkat subaylık müessesesi ihdas 
edilecekti. Ne oldu, komisyonda ne neticeye 
varıldı, bilemiyoruz. Bunlardan başka, ordu
ya ait birtakım lüzumlu tasarılar vardır. Bun
lar gelecekti, gelmedi. 

Bahsettiğim bu tasarılar görüşülsün, Millî 
Savunma "mevzuatı istikrar kesbetsin, ondan son
ra bu kanun karşımıza gelsin. Sadece usuli bir 
dilektir, bu. Şimdi, işi tersinden aldık gibi 
geliyor bana. En evvel gelecek bir mesele, en 
sona kalmış bulunuyor. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Karavelioğiu 
arkadaşımıza cevap vermek isterim. Bir kere, 
iç Hizmetler Kanunu, ordunun temel direği
dir. Diğer kanunlar bu temel üzerine bina edi
lir. 

Bu tasarıyı üç kuvvetler kumandanlıkları 
temsilcileri ile Genel Kumay Başkanlığının tem
silcileri birlikte hazırlamışlardır. Aylardan be
ri beklemektedir. Gecikme sebeplerinden, şim
diye kadar getirilmemesi sebeplerinden biri malî 
porte meselesidir ki, on milyon liranın umumi 
bütçeden nihayet sağlanması imkânı karşısında 
kanunu bugün huzurunuza getirmiş bulunuyo
ruz. 

Muvakkat subay ve diğer kanunlar iyice in
celendikten sonra huzurunuza ilerde getirilecek
tir. 

YILDIZ AHMET — Kuvvetler temsilcileri
nin bulunması zaruridir. Evet, onların görüş. 
İeri burada teklif edilmiştir ama bu arada 
müzakereler sırasında bâzı aksaklıklar zuhur ede
bilir. Bu itibarla müzakere sırasında burada 
bulunmalarında fayda mülâhaza ediyorum. 

Muvakkat subay meselesine g'elince; burada 
iç hizmette yeri yoktur. Bir yeri girecek. Me-
vselâ rütbe demiş, asteğmen sekizinci sınıf bel
ki bunu da değiştirebiliriz. Çünkü özel bölüm 
deniyor, yani bu değişikten sonra aynen akset
sin. Aksi halde ayrı ayrı çıkacaktır. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, kanun mühim 
bir kanundur, bunun iki defa müzakere edil-
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mesi uygun olur. Şimdi müsaade ederseniz bi
rinci müzakeresini yapalım, ikinci müzakere
sinde de noksan kalan kısımların münakaşala
rını yapar, lüzumlu noktalarım tekrar ekle
riz. 

BAŞKAN — Bu teklif aleyhinde konuşacak 
arkadaş var mı? Kanunun müzakeresi için da
vet etmiş olduğumuz temsilcilerin gelmesini bek
liydim mil Arkadaşımızın teklifi veçhile şim
di birinci müzakeresini yapacağız, ikinci müza
keresinde birbirine tedahül eden kısımlar varsa 
onlar üzerinde müzakere yapar, değişliği icabet-
tiren kısımları yeniden yazarız. 

ATAKLI MUCİP — Ben bu teklifin aley
hinde konuşacağım. Önümüzde çok kısa bir 
zaman kalmıştır. Esasen İçtüzüğümüze ıgöre, 
bir kanun bir defa müzakere edilir, iki defa 
müzakere edilmez. Buna maddeten imkân yok
tur. Eski Mecliste iki defa görüşülürdü. 

Bu tasarı, her üç sınıfın temsilcilerinin müş
terek çalışmaları ile meydana gelmiştir. Komis
yon müzakerelerinde de temsilciler bulunmuş
tur. Bu bakımdan, tek oturumda ve süratle 
görüşülmesini ve neticeye bağlanmasını teklif 
ediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, iki defa gö
rüşülmesi meselesi elimizdeki İçtüzük de yok
tur, âmir bir hüküm değildir. Evvelki Meclis 
İçtüzüğünde varmış. Bizim Tüzüğümüzde ol
madığına göre, bir kanunu iki kere görüşemeyiz. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Arkadaşlar, bu 
kanunlar hazırlanırken, diğer kanunlarla olan 
münasebetleri göz önünde tutulmuş, buna gö
re tadil edilmiştir ve bu tasarı huzurunuza bu 
şekilde çıkarılmıştır. Yüksek Heyetiniz karar 
verirse, Deniz, Hava, Kara kuvvetlerinden ve 
Genel Kurmay Başkanlığından İftirer temsilci 
çağıralım, ondan sonra müzakere edelim. 

BAŞK5YN — Çağıralım efendim. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim; bu",•kanun yayın

landıktan sonra aksayan no'ktalar çıkarsa, yan
lış adım atmış olduğumuzu görürsek daha mı 
doğru hareket etmiş oluruz?. Onun için ben, 
tüzüğümüzde yeri olmamakla beraber, çift mü
zakere usulünü teklif ettim. İster kabul eder, 
isterseniz reddedebilirsiniz. Veya arkadaşlar 
müzakerelerin ve kanunun selâmeti için başka 
usuller teklif edebilirler. Meselâ Reis Bey, si
zin bir teklifiniz vardı : Kanun müzakere edilir, 
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neşredilmez. Bütün bunlar nazarı itibara alına
bilir. Benim maksadım noksan bir şey kalma
ması içindir. Yoksa işi geciktirmek hatırımdan 
geçmez. Yanlış anlaşılmasın. 

BAŞKAN — Neşrini geciktirir, bunun terim
lerine tearuz eden terimler olursa ikisini akort 
ederiz. Buna iştirak ediyor musunuz1? 

ERSÜ VEHBÎ — Ediyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde konuşmak istiyen 

var mı? Yok. O takdirde müzakeresine başlıyo
ruz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, yal
nız değişen maddeleri müzakere edelim, değiş-
miyenlerine hiç temas etmiyelim. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü zannedersem 
bütün arkadaşlarım okumuşlardır. Çünkü ara
dan geçen 10 - 12 günlük müddet kendilerine 
kanunu okuma fırsatını vermiştir. Şimdi kanu
nun tümünü kabul veya reddi hususlarını reyle
rinize arz edeceğim. 

ÇELEBÎ EMANULLAH — Kanunun mad
delerini okuyalım. 

BAŞKAN — Tasarı 12 günden beri elimiz
dedir, arkadaşlarımızın okuduklarını tahmin 
ediyorum. Şimdi oyunuza arz ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Arkadaşımızdan rica 
etsek, acaba tümü hakkında bir açıklama yapa
bilirler mi? 

AHMET KERSE — Efendim, bu kanunun 
hazırlanmasında eski Ordu îç Hizmet Kanunu 
esas olarak göz önünde tutulmuştur. Bu ikamın 
tetkik edilecek olursa görülecektir ki, şimdiye 
kadar ancak iki maddesi değiştirilmiştir. Erkânı 
Harbiye ve Millî Savunma Bakanlığına yapılan 
müracaatler de nazarı itibara alınarak h\v kül 
olarak ele alınmıştır. Müsaade ederseniz getiri
len yenilikleri Jnsaca arz edeyim. 

Önce astsubayların erattan ayrılması mese
lesini izah edeyim. Astsubaylar eski îç#Hizmet 
Kanununa göre erattan sayılırlardı. îç Hizmet 
Kanununda bir değişiklik yapılmadı, "değişme
di, ama, 5802 sayılı ayrı bir kanunla astsubay
ların statüsü değişti. Buna rağmen astsubaylar 
erlerle aynı tâbir içinde sayılmakta devam etti. 
Gediklilere astsubay dendi ama, îç Hizmet Ka
nununa göre gene erbaş tâbiri içinde kaldı. 

Şimdi biz bunu çıkarıyoruz, erattan ayırıyo
ruz. Erbaş tâbirim kıtadan yetişen onbaşı, ça
vuş, uzatmalı, uzman çavuşa inhisar ettiriyoruz. 
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Bunların tariflerini yapıyoruz, hudutlarım gös
teriyoruz. 

Şikâyet dilekçesinin ne kadar zamanda ce
vaplandırılacağına dair de bir hüküm yoktu. 
Evvelce 15 gün içinde cevap verilmesi mecburi 
sayılıyordu. Biz bir ay olarak launu kabul et
tik. Bir ay içinde müracaat veya şikâyet mu
hakkak cevaplandırılacaktır. Prensibolarak bu
nu kabul ettik. 

Keza izinleri, seyahat meselelerini de hüküm
le tesbit ettik. 

Siyasi olmıyan cemiyetlere girmek istiyen-
ler meselesini de ele aldık. Eskiden, siyasi ol
mıyan cemiyetlere girmek istiyen bir kimse 
Erkânı Harbiyeye Millî Müdafaaya, müracaat 
eder, bu müracaatine müspet cevap verildiği 
takdirde o cemiyete girebilirdi. Şimdi biz bu 
işi tamamen tersine çevirdik- Fakat Millî Mü
dafaaya da bu arada bir vazife yükledik. Bu 
da askerler tarafından girilecek cemiyetlerin 
Millî Müdafaaca orduya tamimdir. Millî Mü
dafaaca orduya adları tamim edilen bu cemi
yetlere istiyen askerî şahıslar girebilecek, fakat 
girdikten sonra durumunu Millî Müdafaaya 
hemen bildirecektir. 

Bundan başka, bu kanunda (garnizon) tarif 
edilmiş bulunuyor. 

Daha başka olarak sağlık işleri eskisinden 
çok geniş olarak düzenlenmiş bulunuyor. Bil
hassa subay, astsubay, askerî memur ve bun
ların ailelerinin ve emeklilerinin ayakta ve ya
tarak tedavi edilmeleri halinde para vermeme
leri ve yurt dışı tedavilerinde masrafın Dev
let tarafından karşılanması prensibi kabul edil
miş bulunuyor. 

Nöbet hizmeti eskiye nazaran daha açık 
olarak tarif edildi. Askerlerin silâh kullanma 
salâhiyeti eski mevzuatta yer almamakta idi. 
Bunu Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununa mu
vazi olarak ele aldık, askerlerin hangi ahvalde 
silâh kullanması lâzımgeldiğini belirttik. Bu
nun dışında sosyal hizmetler diye bir bölüm 
açtık. Yine ordu pazarlarını ele aldık. Kantin
ler hakkında bir madde koyduk. Bakım ve 
onarım diye yeni bir madde koyduk. Askerî 
vasıtalardan istifade etmek imkânı yoktu, ona 
ait de bir madde koyduk. 

Eski îç Hizmetler Kanununda askerî öğ
renciler hakkında, bunlar asker mi, er mi, değil 
mi, diye hiçbir kayıt yoktu, bunu bilmek müm-
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kün değildi. Bu husus için de bir bölüm aç
tık. Askerî öğrencilerin bugünkü tâbi olacak
ları statüyü tâyin ettik. 

Bundan başka Silâhlı Kuvvetlerde çalışan si
vil personel hakkında eski İçtüzükte bir hüküm 
yoktu. Bunun zaruri olduğunu gördük. Silâhlı 
Kuvvetler emrinde çalışan sivil personel ayrı 
bir fasıl içinde hükümlere bağlanmış, düzen
lenmiştir. 

Bu kanuna göre, Kara, Deniz Hava Ordusu 
için talimatname yapılması derpiş edilmiştir. 
Bu kanunun meriyete girişinden 6 ay sonra, 
talimatnamenin hazırlanabileceğini düşünerek 
1 Temmuz 1961 de yürürlüğe konulabileceğini 
düşündük. Ancak, sağlık hizmetlerinin hüküm 
altına alındığı 57 ve 70 e kadar 'olan maddele
rinin yürürlük tarihlerini 1 Mart 1961 oİarak 
düşündük. 

Sağlık hizmetlerine 27 milyon lira masraf edi
leceği tahmin ediliyordu. Ancak bu seneki 
bütçeye 10 milyon lira konmuştur. 

Kısaca takdimim bundan ibarettir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bir soru; 
hizmet erleri meselesi ne olacak? 

HÂKİM BİNBAŞI AHMET KERSE — 
Bu kanuna girmiyor, efendim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında baş
ka söz istiyen? Yok. Tümünü oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. Maddelere geçiyoruz efendim. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet kanun teklifi 

A) ESASLAR 

I - Tarifler 
MADDE 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri : Ka

ra, Deniz ve Hava Kuvvetleri ve jandarma; 
subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve erleri 
ile askerî öğrencilerden teşekkül eden ve se
ferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve ku
ruluşlarla teşkilâtı gösterilen silâhlı Devlet kuv
vetidir. 

HÂKİM BİNBAŞI AHMET KERSE — Bu 
maddeye jandarmayı ilâve ettik. Eskiden jan
darma Silâhlı Kuvvetler dışında ve Dahiliye 
Vekâleti bünyesi içinde yer alıyordu. Bu ta
sarıda, jandarma, Silâhlı Kuvvetler içinde dör
düncü Jravvet olarak yer alıyor. 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yalnız jan

darma denmiş. Kumandanlık filân ilâve edil
memiş, pek çıplak kalmış. 

ERSÜ VEHBİ — Türk Ordusunda askerî 
memur yetiştiren kaynak kalmamıştır. Kısa 
zamanda öyle görüyorum ki; orduda böyle hü
viyette kimse kalmıyacaktır. Bunu Suphi Bey 
de izah etmişti. Burada ne şekilde ve nereden 
yer almıştır? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM BİNBAŞI AHMET KERSE — 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Askerî me
murlar hakkındaki 1455 sayılı Kanun 6801 
sayılı kanunla ilga edilmiştir. İlga edilen bu 
kanun şöyle ıbir hüküm taşıyordu : Orada 
(askerî memurlar sınıf rütbesini taşırlar) de
niliyordu. Bunlar içinde sicil ve durumları 
müsait olanlardan askerlikte kalanlar da mev
cuttur. Bunlar tasfiye edilinceye kadar belki 
uzun seneler geçecektir... 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, jandarma teş
kilâtı * için bir etüd yapılmakta idi, yani jan
darma teşkilâtının Genel Kurmaya bağlanması 
veya bağlanmaması hususunda bilmem ki, ne 
muamele yapıldı? Bir inceleme mahsulü olarak 
buraya gelmiş bulunan bu tasarıda jandarma
nın Silâhlı Kuvvetler içine gireceğine veya 
İçişleri Bakanlığı emrine verileceğine dair 
bir kayda rastlamadım. 

BAŞKAN — Türk Silâhlı Kuvvetler İç Hiz
metleri kanun tasarısını müzakere ediyoruz. 
Jandarma teşkilâtı ile ilgili değildir. Bu arada 
Jandarma Genel Kumandanlığından jandarma
ya ait bir kanun tasarısı gelirse onu da ay
rıca müzakere ederiz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Jandarmanın ay
rı olarak tadadedilmesine taraftar olamıyo
rum. Türk Kara Kuvvetleri içerisinde yer 
alabilir ve yer almalıdır. Bu bakımdan bura
dan bu tâbirin çıkarılmasını teklif ediyorum. 
Kanaatimce Türk Silâhlı Kuvvetleri üç kuvvet
ten müteşekkildir. Bunun dışında ayrı bir kuv
vet yoktur. Jandarmanın ayrı bir kuvvetmiş 
gibi tasrih edilmesi uygun değildir, kanaatin
deyim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben de Gürsoy-
t rak 'm fikrine iştirak ediyorum. Hem burada 
cümle de bozuktur, anlaşlıması son derece güç
tür. Şöyle demek istiyorlar, galiba-

, - 5 -
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«Kara, Deniz, Hava ve jandarmaya mensup 

subay, askerî memur..» Bu maddenin yazılışı 
hatalıdır. Düzeltilmelidir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Jandarma sı
nıfında Silâhlı Kuvvetlere ait subaylar, astsu
baylar vazife alabilir. -Subay olarak, er ola
rak jandarmadan olup da içimizde kalanların 
kaldığı müddetçe müşterek, bir statüye tâbi ol
ması lâzımdır. Burada bu yapılmış bulunuyor. 

, ATAKLI MUCİP — Suphi'nin fikrindeyim. 
Kara kuvvetleri içinde yer alır, ayrıea tadadına 
lüzum yoktur. 

KUYTAK FİKRET — Jandarmanın kara 
kuvvetleri camiası içinde yer alması faydalı 
olur. « 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Görülüyor ki 
bütün temsilcilerin, jandarma temsilcisi dâhil, 
burada bulunmasında zaruret var. 

AHMET KERSE — Jandarmanın buraya 
böyle konulmasındaki sebep şudur : Jandarma 
gerçi Silâhlı Kuvvetler içinde mütalâa ediliyor 
ama bu sadece tatbikat bakımındandır., Yoksa 
teşkilât bakımından değil. 

Jandarmayı kara kuvvetleri içinde mütalâa 
etmeye gelince; Erkânı Harbiye ve Millî Savun
maya bağlı olsa dahi yine Kara Kuvvetleri va
zifesi sınırı dışında kalacaktır. Harita Umum 
Müdürlüğü gibi mütalâa etmek mümkün değil
dir. O bakımdan müstakil olarak yazıldı. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Bu takdirde 
Türk Silâhlı Kuvvetler Içhizmetleri Kanunu 
ile Jandarma Içhizmetleri Kanununu birlikte 
konuşacak olursak arada bir çatışma meydana 
gelmiyecek midir? 

AHMET KERSE — Böyle olursa arada bir 
çatışma meydana gelmiyecektir. Garnizon ku
mandanlığı için verilen salâhiyet ayrıca düşü
nülmüştür. 

YILDIZ AHMET —- Jandarma ayrı olarak 
buraya ithal edilmiş olduğuna göre, göreceği 
hizmet de tâyin edilmiş midir? 

AHMET KERSE — Talimatname yapılır
ken heyete tavsiyede bulunduk. Sınıflar umumi 
prensiplerin ışığı altında düzenlenecektir. Bir 
kısım maddelerin jandarma ile ilgisi vardır, bir 
kısmının ise yoktur. Garnizon kumandanlığı me
selesinde jandarma komutanlarının hangi hal
lerde garnizon komutanı olacağı bu kanunda 
düzenlenmiştir. 
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GÜRSOYTRAK SUPHİ — Subaylarımıza 

jandarmada vazife verilmektedir. Bu türlü su
baylar ne olacak? Bugün ordumuzda çeşitli sı
nıflar vardır. Başka başka hususiyetleri vardır. 
Onlar kara kuvvetlerinden ayrılmıyorlar. Acaba 
jandarmanın ayrıca gösterilmesinde hangi zaru
ret vardır? 

AHMET KERSE — Bir kuvvete mensup su
bay muayyen bir zaman için jandarma teşkilâ
tında vazife görebilir. Jandarma ister Kara 
Kuvvetlerine bağlansın, ister Genelkurmay 
Başkanlığına bağlansın, onun görevi emniyet
tir. içişleri Bakanlığına ait bir vazife ile ilgili
dir. Jandarmanın göreceği hizmet budur. Or
dunun ilgisi olmıyan müstakil bir vazife yap
maktadır. Osun için ayrıca zikredilmesi lâzım
dır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Seferde jandar
ma tümenleri doğrudan doğruya Kara Kuvvet
leri emrine giriyor. 

BİNBAŞI AHMET KERSE —, Evet, istisnai 
bir haldir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu kanun ya
pılırken Dahiliye Vekâleti temsilcisi bulundu 
mu? 

AHMET KERSE — Komisyonumuzda Baş
kanlık yapan ve halen Paris'te bulunan Yarbay 
Sedat Güneral Dahiliye Vekâletiyle temas te
min etti. Onun oradaki temaslarından sonra 
jandarmaya ait hükümleri buraya koyduk. Me
selâ işin iyice aydınlanması için jandarmaya ait 
4fi ncı maddenin e fıkrasını okuyorum : 

[c) Jandarma teşkillerinin yalnız seyyar 
jandarma birliklerine, Silâhlı Kuvvetler emrinde 
hudut kıtalarına (jandarma tugay, alay, grup 
gibi kıtaları) ve okul gibi toplu bulunan kurum
larına garnizon hizmet ve kumandanlıkları ve
rilebilir. Vilâyet ve kaza jandarma birlik ve ka
rakol kumandanlarına garnizon kumandanlığı 
görevi verilmez.] 

Askerî birliği bulunmıyan yerlerde jandar
maya garnizon kumandanlığı vazifesi verilmek
tedir. Silâhlı Kuvvetler içine alamayız, çünkü 
bunlar müstakil vazife görmektedirler. 

BAŞKAN — Jandarma, her ne kadar sefer
de Kara Kuvvetleri içinde vazife alacaksa da, 
sefer halinin devamı nıüddetince İçhizmetteki 
vazifesine devam edecektir. Bir başka yerde de 
10 tane bölüğün, veyahut 20 tane neferin başın
dadır. Tamamen emniyetle alâkalı işleri görmek-
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te olan jandarma sınıfının ayrı olarak mütalâa I 
edilmesi lâzımdır. 

YILDIZ AHMET — Jandarma hakkında es
ki îçhizmetleri Talimatnamesinde bir hüküm 
vardı. Burada da bu hususu belirtmemiz icab-
eder. Şimdi biz bunu, ayrıca gösterelim. Jandar
ma sınıfının buraya konulmaması, Kara Kuv
vetleri içerisine konulması mahzurlu olabilir. 
Diğer kanunlarla ihtilâf haline gelebilir. Tali
matname ayrıca hazırlanır, hükümler oraya da 
konur; o ayrı. Jandarmanın silâhlı kuvvet ola
rak girmemesi lâzımdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Usul hakkın
da söz rica edeceğim. 

Efendim, jandarmadan gelme bir Kurmay 
Yarbay var* burada çalışıyor. Arzu ederseniz 
müzakerelerde o da bulunsun. (Olur sesleri) 

AHMET KERSE — Biraz evvel arz ettiğim 
gibi, kanun meriyete girdikten sonra, Kara, De
niz, Hava ve Jandarma için ayrı ayrı talimatname 
yapılacaktır. Bu talimatname her sınıf için özel 
hükümleri bir araya getirecektir. Eğer buraya 
jandarmayı koymıyacak olursak, Kara Kuvvet
lerine ait talimatnamede jandarma için ayrı bir 
fasıl bulundurmak lâzımgelecektir. Bu talimat
namenin kullanılmasını güçleştirecektir. Belki 
de jandarmaya îç.hizmetler Kanununu tatbik 
«tmek belki mümkün olmıyacaktır. Halbuki 
Dahiliye Vekâletine de bağlı kalsa, Millî Sa
vunmaya da alınsa, mademki burada jandarma 
diye yazıyoruz, o zaman jandarmanın bütün 
eratı ve subayları bu kanuna tâbi olacak ve bu 
kanunun verdiği haklardan istifade edecektir. 
O bakımdan jandarmanın burada kalmasında 
fayda görüyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yarbayım; bu 
kanuna girmekle eski kanuna da girmiş olmu
yor mu, jandarmanın hususi statüsüne girmiş 
olmuyor mu? 

JANDARMA YARBAYI HÜSEYİN — 
tç Hizmet Kanununda aynı şekilde madde var. 
O jandarmayı da Türk Ordusundan sayıyor idi. 
Şöyle bir madde var Jandarma Kanununda : 
«Jandarma subayları hususi kanunlarla belirtil
memiş olan zat işlerinde muharip sınıf subayla- j 
rraın tâbi olduğu statüye tâbidir» deniyor. j 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Jandarma sı- | 
ıııfmı açık yazmakta ne fayda vardır? j 

YARBAY HÜSEYİN — Yazılmazsa dâhil 
değildir diye bir şey olur da onun için yazdık, j 
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KARAVELİOĞLU KÂMÎL (Devamla) — 

Kara sınıfına jandarmayı dâhil etmek doğru 
olur mu? 

YARBAY HÜSEYİN — Olur efendim. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Kanunun bi

rinci maddesine göre, jandarmayı Kara Kuvvet
lerinden ayrı bir kuvvet olarak kabul ediyor
lar mı? Çünkü memleketin iç emniyetinde va
zifelendirilmiş bir kuvvettir. Kara Kuvvetleri 
içine dâhil değildir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Jandarma bir 
silâhlı kuvvet midir? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Evet, iç emni
yet bakımından icabederse hudutlarda bekliye-
cektir. 

YARBAY HÜSEYİN — Jandarmaya hudut 
ve karasularının muhafazası dahi verilmiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Gümrük teşkilâtı 
da dâhil edilecek midir? 

YARBAY HÜSEYİN — Gümrük kalktı, 
gümrükte asker yoktur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Harita dâhil edi
lecek mi? Eğer jandarma Kara Kuvvetlerine 
dâhil edilirse, elastikiyet verilmiş olur. Jandar
madan Kara Kuvvetlerine gelir, yetişirler, Ka
ra Kuvvetlerinden de jandarmaya girilebilir. 
Jandarma Kara ...Kuvvetlerinin içerisinde haya
tiyetini muhafaza eder, hem de birtakım im
kânlar verilmiş olur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bir kuvvet ya 
vardır, yahut da yoktur. Bir kere mevcudiyeti 
tanınmalıdır. 

Kadın subaylarımızı misal olarak arz ede
yim : Bunlar erkeklerle aynı statüye tâbidir, 
ama, kadın subaya, erkeğe verilen vazifeler ve
rilememektedir. Dolayısiyle kadınlardan orduda 
kâfi derecede istifade edilememektedir. 

Onun için, jandarma bu kanunda mutlaka 
zikredilmelidir. 

YILDIZ AHMET — Kara Kuvvetlerinden 
ayrı gibi görünen birlikler mevcuttur. Kimya 
gibi sınıfların piyade ile, topçu ile münasebeti 
yoktur. Halbuki jandarma muhtelif şekillerde 
kara kuvveti vazifesi yaptığı gibi kara kuvvet
leri de çok yerlerde jandarma vazifesi yapar. 
Bunu ayrı bir kuvvet olarak göstermekte fay
da yoktur. «Jandarma dâhil» dediğimiz takdir
de hiçbir mahzur yoktur. 

— 7 — 
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ATAKLI MUCÎP —• Arkadaşlar tenakuza 

düşüyorlar; diyorlar ki; jandarmada öyle bir
likler vardır ki kara kuvvetlerinin içindedir. Şu 
halde bu da onun içinde ise «Kara Kuvvetleri, 
(jandarma dâhil)» demeye lüzum yoktur. Doğ
rudan doğruya çıkması lâzımdır. Kara Kuvvet
lerinin malı ise hiç ifade edilmemesi lâzım. Ka
ra Kuvvetlerini sayarken içinde jandarma hiç
bir zaman yoktur. Jandarma başlı başına ve ay
rı bir kuvvettir. 

JANDARMA YARBAYI HÜSEYİN — Bir
çok kanunlarda jandarma başlı başına ayrılmış
tır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Buyurun. 
KUYTAK FİKRET — Harita Umum Mü

dürlüğü verilen bir emirle Kara Kuvvetlerinin 
içine dâhil değil, Erkânı Harbiyeye bağlı idi. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı idi... 

KUYTAK FİKRET — Bu Umum Müdürlü
ğün şu veya bu yere tâbi olduğunu münakaşa 
edecek değiliz. Eğer bunu Silâhlı Kuvvetler 
içinde mütalâa ediyorsak kabul... 

BAŞKAN — Harita Umum Müdürlüğü Millî 
Savunma Bakanlığına tâbi, hattâ Personel Baş
kanlığı da bir bölümle ilgili idi, Erkânı Harbiye 
ile ilgisi yoktu. 

KUYTAK FİKRET — Şuradan biliyorum, 
şubemdeki halita subayını tâyin ettirmek için 
iki sene uğraştığım halde tâyin ettirememiştim. 

Bacanağımı İzmir'den buraya getirtecektim, 
müracaat ettim. Bana Kara Kuvvetleri Personel 
Başkanlığının Fen Şubesini gösterdiler. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Aşağıda bir ha
rita subayı vardır. Bu maddede jandarmayı ayrı
ca yazalım mı, yazmıyalım mı, bunu tesbjt etmek 
için, Kuvvetler Komutanlıklarının, Genel Kur
may Başkanlığının, İçişleri Bakanlığının müşte
rek görüşünün alınmasında zaruret vardır. Şim
di bu mümkün olmadığına göre, maddenin görü
şülmesini tehir edelim, diğer maddelere geçelim. 

KARAVELİOĞLÜ KAMİL — Jandarma çı
karılırsa ne olur? 

MÜŞAVİR YARBAY HÜSEYİN — Jan
darmanın ayrıca zikredilmesi lâzımdır. Ordu 
Terfi Kanununda, diğer askerî kanunlarda dâhil 
edilmiştir. Burada da belirtilmesi lâzımdır. Hiç-
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olmazsa Kara Kuvvetleri, kere içinde (Jandar
ma dâhil) dersiniz, mesele hallolur. 

BAŞKAN —Mümessil. 
BİNBAŞI AHMET KERSE — Eğer buradan 

jandarmayı çıkaracak olursak, hiçolmazsa diye
lim ki, (Jandarma birlikleri Ordu Silâhlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununa tâbidir.) Böylece 
buradaki mükellefiyetleri onlara yükleyip hak
lardan istifade etsinler diye bunu yapmış bulu
nuyoruz. 

JANDARMA YARBAYI HÜSEYİN — Ha
len bir kısım hudutların muhafazası Jandarmaya 
ait bulunuyor. Hazırlanan bir plâna göre 1962 
ye kadar bütün hudutların muhafazası jandar
maya geçmiş olacaktır. 

KUYTAK FİKRET — Özel bir kanun var. 
Bu kanuna göre hudut emniyeti jandarmaya ve
rilir denmiyor, Dahiliye Vekâletine verilir, deni
yor. Dahiliye Vekâleti ise bu emniyeti jandarma 
vasıtasiyle yapar. Bunu bilhassa tebarüz ettir
mek isterim. 

BAŞKAN — Şimdi toparlıyorum; teklifler 
şöyledir : 

1. Birinci maddenin müzakeresini bilâhara 
yapalım, 

'2. Kara Kuvvetleri (Jandarma dâhil) diye-
. Hm, 

8. Olduğu gibi kabul edelim, 
4. İlgili temsilcilerle konuştuktan sonra bu 

maddeyi en son müzakere edelim. 
Aleyhte söz Ataklı'nın, buyurun. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, buraya davet 

edeceğimiz mütehassıslar da bizim gibi meslekten 
yetişmiş insanlardır, bizim söyliyeceklerimizin 
aynını söyliyeceklerdir. Şu dâvayı biz kendi 
aramızda halledemiyecek olduğumuzu zannetmi
yorum. Onun için arkadaşların getirilmesine lü
zum yoktur. 

BAŞKAN — Arkadaşımız aleyhinde konuştu. 
Bu maddeyi bilâhara konuşmak üzere geçelim. 
Bunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci teklif, jandarma kelimesi kalsın, Kara 
kere içinde jandarma dâhil, densin. Bunu reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Şimdi madenin tashihli 
şeklini okutuyorum. 

(MADDE 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri: Ka
ra (Jandarma dâhil) Deniz ve Hava Kuvvetleri 
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subay ve askerî memur, astsubay, erbaş ve erle
ri ile askerî öğrencilerden teşekkül eden ve sefer
de ihtiyatlarla ikmal edilen kadro ve kuruluşlar
la teşkilâtı gösterilen silahlı Devlet Kuvvetidir.) 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, şöyle ol
malı; «Türk Silâhlı Kuvvetleri : Kara (Jandar
ma dâhil) Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup 
subay, askerî memur...» denmeli. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Maddeye ve
rilen yeni şekle mümessiller ne diyor acaba? 

BAŞKAN — Mümessillerin bir itirazı var 
mı? (Yok sesleri) 

Şu 'halde maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Askerlik: Türk vatanını, istik
lâl ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını 

. öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mükel
lefiyet özel kanunlarla vaz'olunur. 

Asker : Askerlik mükellefiyeti altına giren 
şahıslarla (erbaş ve erler) özel kanunlarla Silâh
lı Kuvvetlere intisabeden ve resmî bir kıyafet ta
şıyan şahsa denir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bir dakika. 
Birinci madde hakkında konuşacağım. Burada 
kuvvetlerin tarifi vardır. Kuvvetler şundan mü
teşekkildir: «Türk Silâhlı Kuvvetleri; Kara, De
niz ve Hava Kuvvetlerinden müteşekkildir» men
suplarına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Birinci madde için değiştirge 
verilmiştir. Yeniden konuşulmasını kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde üzerinde değiştirge mahiye
tinde olan bir teklif okunarak kabul edildi ve bi
rinci madde üzerindeki müzakereler tekrar baş
ladı.) 

Teşekkül eden diyor birinci maddede. Neden 
teşekkül eden?... Türk Silâhlı Kuvvetleri: Kara, 
Deniz, Hava Kuvvetlerine mensup subay, askerî 
memur, astsubay, erbaş ve erleriyle askerî öğ
rencilerden teşekkül eden bir Devlet Kuvvetidir. 

YILDIZ AHMET — Mensup kelimesine lü
zum yoktur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ahmet Beyle aynı 
fikirde değilim. Buraya bir sürü şey ilâve edil
miş ki, lüzumsuz bence. Şöyle demek daha doğru 
olur; «Türk Silâhlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetlerinden teşekkül eder.» 
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Burada öyle bir durum hâsıl olmuş ki; sanki 

. subay yokmuş da askerî memur varmış gibi bir 
i mâna çıkıyor. Bunun aslı «teşekkül eder» dir. Di

ğerleri fuzulidîr. 
AHMET KERSE — Subay, askerî memur de

mekle ordunun unsurlarını da saymış oluyoruz. 
Hem silâhlı kuvvetlerin, hem de kuvvetler için
deki şahısların sıfatının ne olduğunun bilinmesi 
için saymış oluyoruz. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — General, subay sını
fına dâhil değildir. Burada zikredilmemiştir. Ka
ra, hava ve deniz kuvvetleri içinde subay yok mu
dur? Mareşal subay sınıfına dâhil değildir. Bura-

L da hepsi sayılmamıştır. Eksiktir. 
AHMET KERSE — Müsaade ederseniz üçün

cü maddenin (a) fıkrasının 6 numaralı bendini 
okuyayım : (Subay : Hususi kanuna göre silâlhlı 
kuvvetlere intisalbeden asteğmenden mareşala 
(Ibüyük amirale) kadar rütbeyi haiz olan asker
dir) Bununla generali de subaylar içinde mütalâa 
etmiş bulunmaktayız. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Mademki kanunla 
mareşal da subayın içine sokulmuştur. O halde 
mesele kalmamıştır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben bir de askerî 
I memurların bu maddede yazilı yerlerinin değiş-
I tirilme'lerini teklif ediyorum. Birinei maddede 

olduğu gibi. Burada da birinei maddeye uygun 
I bir sıra takiıbedilmeli. 

BİNBAŞI AHMET KERSE — Muvazidir 
efendim. Yalnız, birisi yukardan başlamıştır, bi
risi aşağıdan. Birisinde erlerden başlanmıştır, su
baylara doğru, birisinde de aksine subaylardan 
.başlamıştır, erlere doğru inmiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Sulbay, askerî 
I memur, askerî öğrenci denmiş. Birinci maddeye 
I uydurulmalı. 

BAŞKAN — Bu maddenin tekrar redaksiyo
nu yapılacaktır. Birinci madde kalbul edilmiştir 
ama, yeniden redaksiyonu yapılacaktır. Ondan 
sonra gelecektir. Takdim tehir vardır, düzeltilme
lidir, ondan sonra getirilmelidir. 

(Madde 2 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu madde ^afckında konuşmak 
istiyen var mı? Yok. Oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Askerler ve rütbeler : 
I a) Askerler : 

• % 



1. Erbaşlar : 
a) Onbaşı 
1)) Çavuş 
2. Astsubaylar : 
a)' Astsubay çavuş 
b) Astsubay üstçavuş 
e) Astsubay başçavuş 
d) Astsubay 'kıdemli başçavuş 
3. Askerî memurlar : 
a) 8 nci smıf '(Asteğmen muadili) 

• b) 7 nci sınıf (Teğmen muadili) 
e) 6 ncı smıf '(Üsteğmen muadili) 
d) 5 nci sınıf (Yüzbaşı muadili) 
e) 4 ncü smıf ((Kıdemli yüzbaşı muadili) 
f) .°> ncü smıf (!Bin!başı muadili) 
g) 2 nci smıf (Yarbay muadili) 
h) T nci smıf. (Albay muadili) 
4. Subaylar :.# 
a) Asteğmen 
b) Teğmen 
e) Üsteğmen 
d) Yüzbaşı 

f) 
8) 
h) 
i) 

j) 
k) 
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1. Er : İhtiyaçları Devlet tarafından de- e) 

ruhte ve temin olunan rütbesiz askertür. 
2. Erbaş : İhtiyaçları Devlet tarafından de 

ruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuş rütbele-
rini haiz askerdir. 

Askerlik Kanununa göre mükellef bulunduk
ları hizmetleri ifaden sonra husûsi kanunlara 
tevfikan muayyen bir hizmet taahhüdü sure
tiyle Silâhlı 'Kuvvetlerde vazife gören uzman 
veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar da erbaş sa
yılır. 

3. Astsubay : Hususi kanununa göre Silahlı 
Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay 
kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan as
kerdir. 

4. Askerî öğrenci : Subay, askerî memur 
veya astsubay yetiştirilmek üzere muhtelif okul 
ve üniversitelerde okuyan ve resmî bir kıyafet 
taşıyan öğrencilerdir. 

5. As'kerî memur : İdari işlerde, fen ve , 
sanat kollarında vazife gören ve kanuna göre 
subaylara muadil ve özel bir silsileye tâbi bu
lunan askerdir. 

0. Subay : Hususi kanuna göre Silâhlı 
Kuvvetlere intisabeden asteğmenden mareşala 
(büyük amirale) kadar rütbeyi haiz olan asker
dir. 
b) Rütbeler : 

Binbaşıl 
Yarbay t- Üst subaylar 
Albay J 
Tuğgeneral (Tuğamiral) ] 
Tümgeneral (Tümamiral) ' General 
Korgeneral (Koramiral) [ veya 
Orgeneral (Oramiral) I amiraller 

1) Mareşal (Büyük amiral)] 

BAŞKAN — Üçüncü maddenin (A) fıkra
sını kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

B fıkrasına geçiyoruz. Buyurunuz. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Şimdi şuradaki 

astsubay tarifine göre: Astsubaylar es'ki Statü
lerine göre aldıkları birtakım istihkakları şim
di alamıyacaklar. Bunun ha'kkmda malûmat 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET KERSE — Eski kanununda erat 

tâbirin erlerle astsubaylar dâhildi. Er sınıfına 
dâhil olanlar da erlerin aldıkları şeyi alsınlar 
denilmişti. Fakat 3802 sayılı Kanun bunların 
bir kısım haklarını teminat altına almıştır. Yal
nız iç çamaşırını erler gibi alırlardı, şimdi 
alamıyacaklardır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET —• Bir zuhurat olsa 
gerektir. 

AHMET KERSE — Kanun'dan istifade et
miyor efendim. Bunlar muharip erata aittir di
ye çıkmış. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, askerî öğrenci 
tarifini yaparken askerî öğrenci kaydını karış
tırmışlar, istikbale muzaaf olarak bir şey koy
muşlar ki bu doğru değildir. 

BAŞKAN -
sual soracağım. 
hil mi oldu? 

Askerî memurlar hakkında bir 
As!kerî memurlar statüye dâ-

HÂKİM BİNBAŞI AHMET KERSE — 6801 
sayılı Kanuna göre Vekil, bir askerî memuru 
subay sınıfına geçirebilirdi, böyle bir yetki 
vardı. Askerî ımemurlar subay sınıfına geçiril
mişlerdir. 

Ancak, o kanundan sonra, askerî memur ye
tiştiren kaynak kalmamıştır. Şimdi, fakülteler
de, askerî memur diye kimse yetiştirilmemekte-
dir. Buraya askerî memur olarak konuşunun 
sebebi şu: İleride Delki yardımcı bir smıf ola
rak ihdas edilebilir. O zaman, Dalhilî Hizmet 
Kanununda bir tadilât yapmadan, bu sınıfın 
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yeri .bulunmuş olur, muamele buna göre yapı
lır, diye düşündük. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Hâkimler, as
kerî öğretmenler aynı sınıfa mı dâhil? 

HÂKİM BİNBAŞI AHMET KERSE — 4273 
sayılı bir Kanun var. Buna göre 1958 yılında 
bunlar subay sınıfına geçtiler. Bu kanunun te
minatı altındadırlar, öğretmenler ele bu şekil
de su'bay sınıfına geçtiler. 

Buna karşılık, sıtbay sınıfına geçmiyen as
kerî memurlar da mevcuttur. Bunlar kendi ta
lepleri ile geçmemişlerdir. Bir de levazıma ge
çten hesap memurları kalmıştır. Fakat, bundan 
sonra, askerî memur yetiştirilmek üzere üni
versitede ve sair okullarda talebe y/oktur. Dok
tor, askerî öğretmen, hâkim, mühendisler su
bay olmak üzere yetiştirilmektedir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Muvaffak 
olamıyan talebeler ne oluyor? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ — Askerî talebeler, bu takdirde uzak
laştırılmakla ve kendilerinden tazminat alın
maktadır. 

ERSÜ VEHBÎ .— İchizmet Kanunu; silâhlı 
kuvvetlerin temel kanunudur. Yazı işleri Kanu
nuna aykırı sistemde yazılmıştır. Lütfen bütün 
kanunlar bu Yazı işleri Kanununa uygun şekil
de olması lâzımdır. Sivil sistemde yazılmış ka
nun olmamalıdır. Onun için redaksiyona önem 
verilmesini rica edeceğim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ — Kanun yazılırken, içimizde bir kurmay 
subay arkadaşımız mevcuttu. Kendileri Yazı iş
leri Talimatını iyi bilirler. Buna itina ettiler. 
Rakamlardan sonra, eskiden tre konuyordu, 
şimdi nokta konmaya başlandı. Bunlara gereken 
ehemmiyet verilmiştir. Kusurlar varsa redaksi
yon yapılacak düzeltilebilir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Askerî Adlî hâ
kimle]- dâhil mi subay sınıfına? 

HAKİM Bnb. AHMET KERSE — Dâhildir 
efendim. 

BAŞKAN" — Maddenin (b) fıkrasını oku
yoruz : 

(Maddenin (B) fıkrası tekrar okundu.) 
BAŞKAN — (b) fıkrası hakkında konuş

mak istiyen var mı? Buyurun Vehbi Bey. 
ERSÜ VEHBİ — Burada bir Assubay tâbiri 

vardı, öbürüne aktarıldığı için kaldırılmış. Ama-
bunlar ayrı ayrı mânaya gelirdi. Biri, «Assu-
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bay» diğeri, «Astsubay» dır. Bir (t) farkı var-

I dır. Bir karışıklık olmaması için asteğmenden 
i yüzbaşıya katlar olan kısımdaki tâbir kaldırıl-
! mışftr. Üst subaylar olarak da binbaşı, yarbay 
i ve albay konmuştur. Bu ayırmanın tamamının 
| .kaldırılması veyahut da 3 - 4 ncü kademenin 
j ilk kısımlarının as veya ast subay olarak deva-

mı lâzımgelir. 
AHMET KERSE — 5802 sayılı Kanunla ast

subay ile üstsubay arasındaki rütbeler daha 
fazla birbirine karışmasın diye çıkarıldı. Biz de 
üstsubay tâbirini kaldırmayı düşündük. Proto
kol bakımından, binbaşı, yarbay ve albaya üst
subay denmiştir. Fakat diğerleri evvelce kaldı-

| rıldığı için yeniden koymaya lüzum görülme
miştir. 

ERSÜ VEHBİ — Astsubay tâbiri, assubay 
I olsun. 

BAŞKAN — Vehbi Beyin teklifini oyunuza 
arz edeceğim. Astsubaydan yüzbaşıya kadar 
olan, astsubay tâbirinin assubay olarak, yani 
(t) siz olmasını teklif etmektedir. Teklifi oyu

nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
I 1er... Kabul edilmemiştir. 

(b) fıkrasını olduğu gibi oylarınıza ar# edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler....Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Muhtelif sınıfların rütbe isim
lerinin başlarına sınıf veya meslek ismi konu
lur. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Nizam: Tüzükler, kararname
ler, yönetmelikler, talimatnamelerin ve talimat
ların hükümleridir. 

AHMET KESRE — Eski kanuna muvazi ola
rak, «kanun ve nizam» diye mevzuatı iki keli
me içinde topladık. Burada yapılan iş biraz 
Tiirkçeleştirilmekten ibarettir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Kurmay yüz-
I başı demek yasak mı? Topçu albay için kurmay 
I albay demek doğrudur, sınıfını bunun başına 

getirebiliri/. Kanunun mesnedi dördüncü mad
dedir. 

J BAŞKAN — Beşinci maddeyi oyunuza arz 
I ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hizmet: Kanunlarla nizam-
I larda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış 
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olan hususlarla, âmir tarafından yazı veya söz
le emredilen veya yasak edilen işlerdir. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Vazife: Hizmetin icabe+tirdi-
ği şeyi yapmak ve menettiği şeyi yapmamaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Emir: Hizmete ait bir talep 
veya yasağın sözle, yazı ile ve sair suretle ifa
desidir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Buradaki, 
«ve sair suretle» tâbirinin açıklanması lâzım. 

AHMET KERSE — Bu tâbirin konmasının 
sebebi, tahdidedilmemesi, emir nevilerinin ta
mamını içine almasıdır. Meselâ, işaretle de emir 
verilebilir. 

BAŞKAN — Altıncı maddede hizmet şöyle 
tarif ediliyor : 

(Hizmet: Kanunlarla nizamlarda yapılması 
veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla, 
âmir tarafından yazı veya sözle emredilen veya 
yasak edilen işlerdir.) Bu iki ifade arasmua bir 
boşluk var. K anun ve nizamlar dışında emir ver
me yetkisi tanınıyor gibi geliyor bana. 

AHMET KERSE — Emir hizmete mütedair 
olacaktır. Hizmet dışında verilen emir emir de
ğildir. 

YILDIZ AHMET — Emirde üç şekii var: 
Yazı, söz, vr sair suretle. Burada iki şekli var. 
Yazı veya sözle. Bundan başka bir şekilde bil
dirildiği için hizmetin icabından olmuyor deni
yor. Bu hizmetin şümulü içine nasıl giriyor? 

BAŞKAN — Meselâ Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde olduğu gibi âmir yazılı olarak ateş edin 
diye emir verse bu hizmet midir? 

AHMET KERSE — Bu hususlar ilerdeki 
maddelerde tafsilen yazılmıştır. Burada yalnız 
tarifleri tetkik ediyoruz. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Âmir: Makam ve memuriyet 
itibariyle emretmek salâhiyetini haiz kimseler. 
Bunun emri altındakilere maiyet denir. 

BAŞKAN — Buradaki (maiyet) i (ast) ola
rak kullansak nasıl olur? 
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AHMET KERSE — Emri altında bulunan 

kimse olacaktır. Maiyetin Türkçesini bulamadık. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuma arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Ben şunu tek

lif edeceğim. Eski îç Hizmet Kanununda olup 
da burada değiştirilmiyen maddeler okunmasın. 

AHMET KERSE — O zaman kanunun ruhu 
anlaşılmamış olur. Tamamının okunmasında 
mütaakıp maddelerin kıymetlendirilmesi bakı
mından fayda vardır. 

MADDE 10. — Üst tâbiri, rütbe veya kıdem 
büyüklüğünü gösterir. 

Ast, üstün rütbece veya kıdemce aşağısında 
bulunan kimsedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Makam: Her âmirin Silâhlı 
Kuvvetlerde temsil ettiği mevkidir. 

BAŞKAN -
bul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Ka-

MADDE 12. — a) Kıta : Kuruluş ve kad
ro ile tesbit edilen muharebe gücüne sahip si
lâhlı birliktir. 

b) Karargâh : Kumandan veya âmirlerin 
kıta ve kurumlarının sevk ve idarelerinde yar
dımcı olan bir toplumdur. Karargâhlar bir ku
ruluş ve kadro ile tesbit edilir. 

c) Askerî kurum : Kıta ve karargâh anla
mı dışında kalan askerî hastane, okul, ordu evi, 
dikim evi, fabrika, askerlik şubesi, ikmal mer
kezi ve depo gibi askerî tesis ve teşkillerdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen?... 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Acaba, kıta tâbiri
nin tarifi içerisine sıhhi birlikleri koymak müm
kün değil midir? Bunların hiçbirisinin muha
rebe gücü yoktur ama sıhhi birlikler de kıta 
gibi geliyor bana. Bunların aslında muharebe 
gücü olmamasından silâhlı birliğin unsuru olma
ması lâzımgelir ama bugünkü tekniğin icapla
rına göre sıhhi birliklerin kıta içinde mütalâa 
edilmesi daha doğru olacaktır. 

ERSÜ VEHBÎ — Burada yanlış anlamda 
bir şey var gibi geliyor, bana. Birkaç seneden 
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(beri, hangi sebeptendir, bilmiyorum, askerî okul 
müdürlükleri yerine, askerî okul kumandanlığı, 
kullanılıyor. Böyle ise bir tezat vardır. Kuleli 
Askerî Lisesi tâbiri kullanılıyordu, şimdi ise 
(okul kumandanlığı), (veteriner okulu kuman
danlığı) diye tâbir vardır. 

Ha. Bnb. AHMET KERSE — Efendim, bu 
bir teşkilât meselesidir. (Kumandanlar emrin
de kıtalar bulunur) dersek, bu bizi tezatlara 
götürür. O zaman, okul da kıta sayılacaktır. 
HalbulgL kıtanın tarifini yaparken, «Silâhlı bir
liktir.» diye tasrih etmiştik. Kumandanlık veya 
müdürlük teşkilâtla ilgili bir husustur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ— Ordumuza yeni 
tâbirler girmiştir. Burada bu tâbirlere raslan-
mamaktadır. 

Ha. Bnb. AHMET KERSE — Meselâ? 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Meselâ «Üst» tâ

biri ve buna benzer birçok tâbirler yenidir. 
Ha. Bnb. AHMET KERSE — Efendim, bun

lar da teşkilât mevzuu olduğu için tamamını 
buraya almak mümkün olmadı. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Mademki, bu 
yeni tâ/birleri koymuş bulunuyoruz," bunların da 
buraya konması lâzımdır. 

YILDIZ AHMET — Efendim, kısaca şöyle 
denebilir. Şimdi kıta, Mehmet özgüneş arkada
şımızın buyurdukları gilbi hem muharip hem de 
hizmet birliğidir. Kuruluş ve kadrosiyle muha
rebe gücüne sahip dersek bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Yani kıta : Kuruluş ve muha
rebe gücüne sahip muharebe ve hizmet birliği
dir, diyorsunuz. 

AHMET KERSE — O zaman çok genişleti
liyor. Halbuki askerî kurum bunu tahdidediyor. 
Bugün hizmet dedikleri zaman bu daha ziyade 
askerî kurum içinde mütalâa edilmektedir. 

ERSÜ VEHBÎ — Ben de kıta tâbiri "üzerin
de durmak istiyorum. Eski iç Hizmette kıta tâ
biri başka anlamda idi. Buradaki tâbir ise yep
yeni bir anlamda gelmiştir. Eski tç Hizmet Ka
nununda kıta, bir askerî topluluk olarak göste
rilmişti. Bir mangaya kıta diyebiliyorduk, bir 
takıma kıta diyebiliyorduk. Eski îç Hizmet Ka
nunu ile bugünkü arasında fark vardır. Bu tâ
biri bağdaştırmak icabeder. Arkadaşlarımız 
izah buyursunlar. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu 12 nci 
maddeyi müzakere etmekle, konuşmakla bitir-
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meye imkân yok. Bu maddeyi komisyona vere
lim, yeniden görüşülsün, buna göre redaksiyonu 
yapılsın. 

m 
BAŞKAN — Yeni bir teklif vardır, Ahmet 

Yıldız Beyin teklifi. Biri redaksiyonun yapıl
ması, bir de burada belirtildiği gibi «Muharebe 
gücüne sahip silâhlı birliktir» tâbirinin yanına 
sıhhi birliklerin dâhil edilmesi teklifidir. Bun
ların dikkate alınarak tekrar gözden geçiril
mesi hususları teklif edilmektedir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Kanundaki terim
ler beynelmilelleşmiştir. Kıta «traupe» un karşılı
ğıdır. Tarifler beynelmilel olmalıdır. NATO te
rimleri böyle almaktadır. Bundan kaçmak za
rarlı olur. 

BAŞKAN — Maddede bu hususlar dikkate 
alınmak sureti ile komisyonca tekrar gözden 
geçirilmesi hususunu reyinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Kabul edilmiştir. 

II - Disiplin 
MADDE 13. — Disiplin : Kanunlara, nizam

lara ve âmirlere mutlak bir itaat ve astının ve 
üstünün hukukuna riayet demektir. 

Askerliğin temeli disiplindir. 
Disiplinin muhafazası ve idamesi için hususi 

kanunlarla cezai ve hususi kanun ve nizamlarla 
idari ve moral tedbirler alınır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Buyurun özgüneş. 

ÖZGÜNE&MEHMET — Efendim, Türk Or
dusunda en az anlaşılan tâbir, şu «Mutlak itaat» 
tâbiridir. Ben askerî lisede iken, hocalarımız 
bunu körükörüne itaat olarak tarif ettiler. Har-
biyede «Kayıtsız ve şartsız itaattir.» dediler. 
Topçu Okulunda «Zamana, mekâna ve şahıslara 
izafe edilen itaattir.» diye tarif ettiler. Şimdi, 
bu durum karşısında arkadaşlarımız acaba bu
rada hangi tarifi şayanı kabul gördüler? Mut
lak itaat tâbirinden, bu tarifler muvacehesinde 
hangisini kasdediyorlar? 

HA. Bnb. AHMET KERSE — Mütaakıp 
maddelerde, mutlak itaat, tâbirinin sınırları 
tesbit edilmiştir. Onlara geldiğimiz zaman gö
rülecektir ki, mutlak itaat, körükörüne itaat 
etmek değildir. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — 13 ncü madde
nin gerekçesini okursak bu husus daha iyi an
laşılır : 

— 13 — 
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«Madde 13. — Bu maddenin tedvininde 2771 

sayılı Kanunun 12 nei maddesi esas olarak alın
mış olup: (Askerliğin temeli disiplindir.) cüm
lesi tariften sonraya alınmıştır. (Disiplinin mu
hafaza ve idamesi için hususi kanunlarla idari 
ve cezai tedbirler alınır.) cümlesinde günün icap
larına göre eksiklik müşahede edilerek idari ve 
cezai tedbirlere ilâveten moral tedbirlerin alın
ması hususunun da kanunlaştırılması bakımın
dan (hususi kanunlarla cezai ve hususi kanun 
ve nizamlarla idari, moral ve cezai tedbirler 
alınır.) şeklinde metne alınmıştır.» 

Şayet burada bir eksiklik görülürse tekrar 
üzerinde durulabilir. 

BAŞKAN — Mehmet Bey, tatmin olundu
nuz mu? . 

Mütaakıp maddeleri ben okudum. Fakat 
(mutlak itaati) tarif etmiyor. Kanunda tam 
olarak izah edilmiyeeektir. 'Eskiden olduğu gibi 
olacaktır. 

ERSÜ VEHBİ — Esasen nıoi'al idarenin 
içinde olan bir unsurdur. Moralin ayrıca mü
talâa edilmesi uygun düşmez, bu, lüzumsuzdur. 
Ancak asta bir hak veriyoruz. Gönül arzu eder 
ki, her kıtada moral şartlarına yer verilsin ve 
bu sağlansın. Asta bu maddeden dolayı itiraz 
hakkı tanıyacağız şeklinde mütalâaya yol aça
bilir. Bu yeni bir anarşi çıkarabilir. Esasen 
başlangıçta moral idarenin bir unsurudur. Bu
nu ayrıca, bir fıkra olarak eklemek uygun düş
mez. 

AHMET KERSE — Efendim, komisyon
daki çalışmalarımızda buraya moral kelimesini 
eklemcmizdeki saik şu idi : 

Evvelce alınan tedbirlerde personelin moral 
durumlarının düşünülmesine dair hükümler 
yoktu. Dendi ki, «Bu tedbirler alınsın (moral) 
in ehemmiyeti vardır, buraya koyalım, idare 
âmirleri moral meselesi üzerinde dursun. Hiz 
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metlerin görülmesinde moralin yüksek olması 
müspet neticeler vermiştir. Bu bakımdan keli
me olarak ilâvesi suretiyle âmirleri ikaz etmiş 
olalım.» dendi, nazarı dikkate alındı. «Halin 
icabına göre moral tedbirleri alma yoluna gi
derler.» denmişti. 

BAŞKAN —• Başka arkadaşımız var mı 
ERSÜ VEHBÎ — -Efendim, disiplin bir or

dunun temelidir. Askerî şahıslar bir suç işledi
ği takdirde, suç unsuru aranırken, bunlar sıra
lanmış. Burada «Disiplinin muhafaza ¥e ida
mesi için hususi kanunlarla cezai ve hususi ka
nun. ve nizamlarla idari ve normal tedbirler 
alınır.» demektedir. Bir de moral kelimesi kon
muştur. Moralin düzgün olması için; şu kadar 
izne, istirahate, eğlenmeye ihtiyaç vardır, hele 
malî imkânların sağlanması şarttır. Bunlar ye
rine gelmediği için, «Moralim bozuldu» diye 
suç işler. Bunu da ispat edebilir. «Moral» tâ
birini müdafaa vasıtası olarak kullanabilir. Bu, 
anarşiye yol açar. Kendileri hâkimdir, bilirler. 
Bu talimat değil, kanundur. Bu bakımdan 
«Moral» kelimesi burada yer alamaz. 

YILDIZ AHMET — îki tarafın da anlaşa
bileceği bir formül teklif edeceğim, «idare» 
nin içinde «Moral» vardır. Buradaki «Moral» 
tâbirini çıkarır 17 nci maddeye eklersek, «Vazife» 
bahsine girmiş olur. Bu suretle hem Vehbi Be
yin endişesi bertaraf edilmiş olur, hem de ka
nunun metnine «Moral» tâbiri girmiş olur. 

BAŞKAN - - Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? 

KARAVELİOGLU KÂMİL — «Moral» ke
limesinin çıkarılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, teklifi yazılı ola
rak versinler, o zaman oya koyalım. 

Toplantıya 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,05 

»•«< 



Î K Î N O Î OTUEUM 
Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — Küçük Sami 

KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil 

- BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Buyurun, 
Vehbi Bey. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, burada ben tek
nik bir hususa temas edeyim: Nizamı izaha çalı
şan 5 nci maddede (tüzükler, kararnameler, yö
netmelikler, talimnameler ve talimatlar) deniyor. 
Burada tekrar dönülüyor. 13 ncü maddede : (Ka
nun ve nizamlarla idari ve moral tedbirleri alınır) 
deniyor. Moral tedlbürleri diye bir şey yoktur. Bu
gün moral elimizdeki talimnameler ve talimatlar
da yer almıştır. Eski iç Hizmet Kanununda ne 
olduğu bilinmiyen bir şeydi. Bugün vazife ve sa
lâhiyetler tamamiyle talimname ve talimatların 
içerisine girmiştir. 5 nci madde ile 13 ncü madde
deki talimname, talimatname ile kanun ve nizam
ları birbiriyle bağdaştırmamız lâzımdır. Bugün 
için mıoral tedbirlerinden ne kaydettiğimizi hiçbir 
zaman anlıyamıyoruz. Burada ayrıca moral ted
biri derken kurunu vüstadan kalma ziıhnij^etle 
kalmasın, bunun kanaatimce teknik tâıbiri vardır. 

Bir de -bunun .sirayeti hali vardır : Bir kimse 
suçu işlediği zaman evvelâ bu kelimeye sığınacak, 
«moralim bozuktu» diyecek veya bir emir karşı
sında, «moralim yerinde değil, emri yerine getire-
miyeceğim» diyecektir. Hâkim suç unsurunda bu
nu tahfif sebebi olarak arıyaeaktır ve tatbikatta 
birçok yerlere sirayeti olacaktır. Bu hal karşısın
da esbabı mubaffifeye gidilirse bu takdirde ast ve 
üst münasebetlerini kösteklemekte tesiri olacak
tır. 

Amerikan ordusunda disiplin için yapıla'mı-
yan hiçbir şey yoktur. Disiplin hususunda tali
matlarında, kitaplarında birçok şeyler mevcuttur". 

Zaten (nizam) tâbiri (âımiriıı vazifeleri) tâ
biri içerisinde mündemiçtir. Burada böyle bir şeye 
meydan verimemek lâzımdır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri veril
di. Oyunuza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

13 ncü maddenin son fıkrasındaki «ve moral» 
kelimesinin çıkarılması teklif edilmektedir. Ba 

teklifi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş, maddeden, «ve mo
ral» kelimesi çıkmıştır. 

13 neü maddeyi bu tadili şekliyle oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

I I I - Astın vazifeleri 
MADDE 14. — Ast; âmir ve üstüne umumi 

âdap ve askerî usullere uygun tam bir hürmet 
göstermeye, âmirlerine mutlak surette itaate ve 
kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üst
lerine mutlak itaate mecburdur. 

Ast muayyen olan vazifeleri, aldığı emri vak
tinde yapar ve değiştiremez, haddini aşamaz, icra
dan doğacak mesuliyetler emri verene aittir. 

itaat hissini tehdideden her türlü tezahürler, 
sözler, yazılar ve fiil ve hareketler cezai müeyyi
delerle men olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Âmirin vazifeleri 
MADDE 15. — Âmir; emirlerini maiyetindeki 

her şahsa verebilir. Vazifelerin zamanında ve tam 
olarak yapılıp yapılmadığını takip ve yapılmasını 
temin eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun, Vehibi Bey. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, NATO standart
larına göre emrin şekilleri hakkında idare Tâli-, 
matnamesinde geniş hükümler vardır. Burada, 
emrin verilişi hakkında oraya bir atıf yapılabilir. 

BAŞKAN —̂ Maddenin komisyona iadesini mi 
istiyorsunuz? 

ERSÜ VEHBİ — Evet, arz ettiğim hususu 
tetkik etsinler. 

ATAKLI MiUOlP — Bu teklifin aleyhindeyim. 
Kanun çıkarıyoruz. Emrin nasıl verileceği tali
matnamelerde vardır. Bunun kanuna girmesine 
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lüzum yoktur. Zira emrin veriliş şekli talimatna
melerle her zaman değişebilir. v 

ERSÜ VEHBt — Teklifimi geri aldım. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Âmir; maiyetine hizmetle mü
nasebeti olmıyan emir veremez. Astından hususi 
bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz. 
Hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. 

BAŞKAN — Mehmet özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Acaba astına borç 

verebilir mi? 
AHMET KERSE — Astından borç allamaz. 

Nüfusunu suiistimal etmesin diye konmuş bir 
hükümdür. Askerî Ceza Kanununda da bu suç
tur. Astına borç verebilir, fakat alamaz. Alırsa 
belki vermez. 

BAŞKAN — Burada, (âmir; maiyetine hiz
metle münasebeti olmıyan emir veremez.) deni
yor. 6 ncı maddede ise hizmet şu şekilde tarif 
ediliyor. 

«Kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut 
yapılmaması yazılmış olan hususlarda, âmir ta
rafından yazı veya sözle emredilen veya yasak 
edilen işlerdir.» 

Demek ki, yazı ve sözle emrettiği şey hizmet
tir. 

AHMET KERSE — Efendim, 8 nci madde 
emiri tarif etmektedir. 

BAŞKAN — Hizmeti kanunla tarif ediyoruz. 
Âmir tarafından yazı veya sözle emredilen veya 
yasak edilen işlerdir, diyoruz. Bu hal ile âmire 
her şeyi yazılı veya sözlü olarak yaptırmaya yet
ki vermiyor muyuz? 

AHMET KERSE — Altıncı maddede hizmeti 
tarif ediyor. Kanunlarla, nizamlarda yapılması 
veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla 
âmir tarafından yazı veya sözle . emredilen hu
susların olduğu işaret edilmektedir ki, hizmete 
ait her hangi bir şeyi talebedebilir. 

BAŞKAN — Şu adamı döv, şu adamı ateşe 
at diye bir emir verebilecek mi âmir? 

AHMET KERSE — Yapılmamasına dair hü
kümler mevcuttur. Açık olarak kanunlara aykı
rı olanların yapılmamasına dair, yapılamıyacağı-
na dair hükümler mevcuttur. 

BAŞKAN — Endişem şu; (Hizmetlerin ifası 
kanunlarla nizamlarda) dendikten sonra madde-
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t de başka bir (talimatname ve tüzüklerle) denmek-
. tedir ve akalbinde deniyor ki, (hizmet, âmir ta

rafından yazı veya sözle emredilen veya yasak 
edilen işlerdir.) Yazılı emir verdi, sözle emir 
verdi, her şey hizmettir, diyoruz. Burada boşluk 
bırakmıyalım. 

AHMET KERSE — Hizmeti, başka türlü 
teminat altında bulundurmak zor olur efendim. 

Mamafih, buradaki, «hususlarla» tâbiri yeri
ne, «hususlarda» tâbirini kullanırsak, endişeniz 
bertaraf edilir. 

BAŞKAN — O zaman, çerçevelenmiş olur. 
O zaman, hizmet olur. 

YILDIZ AHMET — Ama bu hususlardan ol
mıyan emirler de vardır. Kanunlarda, nizamna
melerde yazılı olmıyan emirler de vardır. 

Bnb. AHMET KESER — 30 senelik tatbikat
ta emir ve hizmet hususunda bir ihtilâf olmamış
tır. Bu eski kanunda da aynen böyledir. Yalnız, 
«nehiy» kelimesi yerine, Türkçesi olan, «yasak» 
kelimesi konmuştur. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, Sami Beyin 
temas ettikleri husus çok değişikliklere uğramış
tır. Hizmetin tarifinde iki husus var. Kanun ve 
nizamlarda yazılı hususların yapılması veya ya
pılmaması, bu hususun yerine getirilmesi hizmet-

I tir. Bunun dışında yazılı veya sözlü emrettiği flbir 
şey dahi yapıldıkta hizmettir. Bu çok şümullü 
bir şey oluyor. (Kanunlarla, nizamlarla yapılması 
veya yapılmaması yazılmış olan hususlarla bun
ların temini maksadiyle âmir tarafından yazı ve
ya sözle yasak edilen şeylerdir.) demek lâzımdır. 

AHMET KERSE — O zaman daraltıyoruz. 
verilecek her emrin kanun ve nizamlarda yazılı 
olması lâzımdır. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, kanunlar, tü
zükler, kararnameler, yönetmelikler, talimname
ler, talimatnameler olacaktır. Bunların dışında 
emir müessesesi işliyemez. Bir Albay Yüzbaşıya 
şu 'sandalyeyi şuradan al diyecek. O da almam 
der. Burada bir açık kapı kalıyor. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Kadri Kaplan 
arkadaşımız bir yeni teklif getiriyorlar. 

16 ncı madde hakkında başka konuşacak arka
daşımız var mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Âmir; maiyetine hürmet ve 
itimat'hisleri verir. Maiyetin ahlâki, ruhi ve be-

I deni hallerini daima nezaret ve himayesi altında 
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bulundurur. Âmirin maiyetine karşı daima bi
taraflık ve hakkaniyeti muhafazası esastır. 

AHMET YILDIZ — Burada ruhi yerine mo
ral deseiM 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Moral dendiği za
man mâna daralır. Ruhi kelimesi daha geniştir 
ve morali de içerisine alır. Onun için ru'hi tâbi
ri yerindedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen?..; Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Komisyon raporunda Kad
ri Kaplan arkadaşımız söz hakkım mahfuzdur 
demişler. Bu hakkının geçmiş maddelere bir si
rayeti var mıdır"? 

Bunu, burada açıklamasını rica edeceğim. 
Yani buraya kadar gelmiş olan kısımlarda bir 
itiraz varsa bunu dinlemek isteriz. , 

KAPLAN KADRÎ — Yeni gelince arz edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi okuyoruz efen
dini. 

MADDE 18. — Âmir; maiyetine disiplini 
bozan fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin 
cezaları verir. 

Disiplin cezalarının mahiyeti ve verilmesi 
usulü hususi kanundaki hallere göre ve tesb.it 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenier... 
Ka'bul. edilmiştir. 

V - Emir 
MADDE 19. —• Enirin üniforma ile veril

mesi lâzımdır. Üniformasız olan bir âmirin 
verdiği emirleri onu tanıyanlar yapmaya -mec
burdur. 

YILDIZ AHMET — Burada iki. cümle ara
sında bir tenakuz var gibi geliyor bana. Hem 
üniforma ile emir verileceğini kabul ediyoruz. 
Ondan sonra da, emir üniformasız verili!iği 
takdirde, tanıyanların itaat edeceklerini tas-
ıih ederek, üniformasız emir verilmesini d e . 
kabul ediyoruz. 

Bnb. AHMET KERSE -— Burada 1 nci cüm
le bir prensip vaz'ediyor; emrin üniforma ile 
verilmesi. İkinci cümle ise istisnadır. İstisna
ların prensipleri bozmıyacağı da bir prensiptir. 
Üniformasız verilecek emirler istisnadır ve şar-
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ta bağlanmıştır. Bu itibarla tenakuz yoktur. 

j ATAKLI MUCİP — Ben buna taraftarım. 
| Fakat yalınız tanıyanların değd hüviyeti ile 
j kendisini tanıttığı vakitte de emrinin yapılması 

daha doğru olur. Bunun bu şekilde daha şü
mullü olmasını teklif ediyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Ben de olduğu gibi kabul 
edilmesini teklif ediyorum. İstisnai haller var
dır, o da şu bakımdan. Bir nöbetçi sulbay pi
jaması ile emir verebilir. Kışlada yatıyordu, 
acele kalktı üniformasını giyecek, silâhını ta
kacak buna lüzum yoktur. Acele olarak ya
pılması gereken bir iş vardır ve buna derhal 
ve üniformayı giyinmeden emrini verebilme-
lidir. 

Mucip Beyin söylediği şey çok suiistimale 
yol açar. Gerek sabotaj ve gerekse bozucu ha
reketleri, bir hüviyet temin etmek suretiyle 
yapabilir. Bir hüviyetle bir kıtanın içinde bir
çok şeyler yapabilir demektir. Kanaatimce 
mahzurludur. 

AHMET KERSE — Vehbi Beyin sözlerine 
iştirak ediyorum. 

ATAKLI MUClP — Resmî elbise yaptırmak 
da gayet basittir. Resmî elbiyesi giyer ve is
tediği emri verir. Fakat hüviyetin (bir özelliği 
vardır. Hüviyetle kendini tanıtmıyan 'bir kim
senin emri yapılmaz. 

AHMET KERSE — Efendim, bu zaten as
kerî şahıslar arasında cereyan edecektir. Âmir 
ve maiyeti birbirini tanırlar. Tanımaması ha
linde belki hüviyetini gösterir, işi halleder. 

Burada tanıma meselesini geniş düşünmek 
lâzımdır. Belki kıtasının ikinci derecede üst 
bir kumandanıdır. Tanımaması halinde 'hüvi
yetini göstermeyi madde içinde mütalâa ede
biliriz. Bu bakımdan (tanıyanlar) şeklinde 
geçmek sureti ile her iki hali içine alacaktır. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen arka
daşımız var mı? 

ATAKLI MUCİP — Hüviyetini ibraz eden
lerin emir vermesini kabul edelim, «tanıyan
lar» her iki şekli kapsar dediler ki, kanaatim
ce kapsamaz. 

BAŞKAN — üniforması ile tanıdıkları âmir
lerin verdikleri emirlerin ifasında hüviyet ib
razı mevzuu bahis değildir, tanıdıkları takdir
de bunu yapmak mecburiyeti yoktur. Ama ta
nımıyorlarsa... Bu takdirde 'hüviyet ibraz et-
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mek sureti ile emirlerinin yapılmasını teklif ı 
ediyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET ~ Sözcü; tanıma 
tâbirinden şahsan bilmeyi kasdediyor. Hüviyet 
ibraz etmek suretiyle de tanımayı kajbul edi- I 
yor. 

AHMET KERSE — Efendim, «tanımak» 
tâbirinin içine ikisi de girer. Birincisi, şah
san tanır. İkincisi hüviyetini çıkarıp göster
diği zaman, artık; o tanınmış sayılır. Meselâ 
alay 'kumandanı sivil olarak alaya gelip hü
viyetini göstererek, «Ben 'buranın kumandanı
yım» dediği zaman, tanınmış sayılır. 

ATAKLI MUCİP •—Ben burada, âmir, ke
limesine takılıyorum. Yalnız âmirin değil, üs
tün de emir verebilmesi lâzımdır. Meselâ bir 
trende giderken, her hangi bir hâdise ve se
bep zuhur ettiğinde, bir üst de emir verebil-
melidir. 

ÖZGÜR SELAHATTİN — 27 nei maddede 
bu husus, ele alınmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen yok. 19 ncu maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20, — Emirler ast tarafından değiş
tirilemez. Ancak, ahfval ve şerait emri yapı-
lamıyacak bir hale ıkoymuşsa veyahut emir ve
rilirken meçhul kalmış sebepler meydana çık
mışsa veya emrin yapılması büyük bir tehlikeyi 
ve ağır bir zararı da mucib olacaksa ve tbütün 
bu haller karşısında âmirden yeni bir emir alın
masına hal ve zaman da müsait değilse; , ast I 
mesuliyeti üzerine alarak emri yeni vaziyete 
uygun bir tarzda değiştirerek yapabilir ve ilk 
fırsatta emri yapılmıyan veya kısmen yapılan 
âmirlere de malûmat verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen var mı? . 

KARAMAN SUPHİ >— Bu madde eski 21 nci 
maddenin aynadır. Tatbikatta bir mahzuru olma
mıştır. 

ÖZGÜR SELAHATTİN — Burada bir redak-
siyon hatası vardır. Maddenin sonundaki «malû
mat verilir» tâbiri «malûmat verir» olacaktır. 

KARAMAN SUPHİ— Bana göre buradaki 
«yapabilirdin «yapar» olması lâzımdır. 

AHMET KERSE — Buradaki yapabilir mese
lesi, kendine takdir hakkı tanındığı için böyle 
olması lâzımdır. İTapar olursa, meseleyi üzerine I 
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alıp almamasının yeniden düzenlenmesi lâzım
dır. Yapajbilir kelimesi daha uygun olacaktır. 

KARAMAN SUPHİ — Buradan yapmaz 
mânası çıkar. Ben buna muhalifim. 

BAŞKAN — Mehmet özgüneş. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET'— Efendim, kanaa
timce bu yapabilir değil, yapar olmalıdır. » Bir 
insan hâdiseler memleketin aleyhine cereyan 
ederken, sadece 'böyle bir emir aldım diye emri 
yapmazsa, vazifesini yapmamış sayılacak, suçlu 
olacaktır. Onun için yapabilir dersek; suç or
tada kalır, «yapar > diyelim. 

Amerikan oıjdusu İç Hizmet Talimatname
sinde kanun ve nizamların yetişemediği yerde 
şahsın, kendisini âmir yerine koymasını âmirdir. 
Kanun ve nizamın kâfi gelmediği yerde kendi
sini âmir yerine koymazsa, öyle hareket etmezse 
vazifesini yapmamış sayar ve suçlu olur. 

Burada «yapabilip» şeklinde olursa biraz ha
fif oluı;, onun için «yapar» şeklinde olması ye
rinde olacaktır. 

KAPLAN KADRİ — İcradan doğacak mes
uliyet emri verene aittir. Burada katiyet ifade 
eden bir ifade tarzı olması gerekir. Ast ile üst 
arasında bir düşüş yaratır ve mekanizmanın 
ters işlemesine sebebolabilir. Otoritenin zedelen
mesi, icradan doğacak mesuliyet âmire aittir. 
Basit bir takdir salâhiyeti bırakmak lâzımdır. 
Bu itibarla «yapabilirf» kelimesi daha iyi bir 
ifadedir kanaatime göre. 

KARAMAN SUPHİ — Arkadaşlarımızın 
izahatından sonra, ben de «yapabilir» kelime
sine döndüm. Teklifimi geri alıyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben, «yapabilir» 
yerine «yapar» kelimesinin konması hakkındaki 
tekilfimde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Mehmet özgüneş Beyin tekli
fini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler..... Kabul edilmemiştir. 

20 nci maddeyi olduğu gibi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. — Emirler, kaideten birbirine 
bağlı makamlar ve kumandanlar tarafından bir 
silsile takibedileıtek verilir. Müstacel ve zaruri 
hallerde bu sıraya riayet edilmeden de emir ve-
riylebilir. Bu takdirde âmir atlanmış olan kade-
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melere en kısa zamanda bilgi verir. Ve böyle 
bir emri alan ast da kendi âmirini haberdar 
eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 
istiyen var mil Yok.. Oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. * 
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me göre bir âmir tarafından verilmiş olan em
rin, ast kademe tarafından verilecek emir anın
da yapılabilmesi lâzımdır. 

ERlSÜ VEHBÎ — Madde olduğu gibi kal
mamalıdır. Bir kıtanın yaptığı veya yapmadığı 
işten, kumandanı sorumludur. Burada istisnai 
bir durum zulhur ediyor. Yani yeni bir mües
sese ortaya çıkıyor : İnisiyatif müessesesi. 
Eğer, üst kumandanın emrine rağmen, ast ku
mandanın emri yapılacaksa, yeni ahval ve şart
lar doğduğu takdirde bu yapılabilir. Yani yeni 
şartlar doğduğu takdirde, ast bütün tehlikeleri 
ve sorumluluğu göze alarak başka bir emir ve-
reibilir. Her şeyden sorumlu olan üst kumandan
dır. Bu madde olduğu gibi kalmamalıdır. Aksi 
halde anarşiye yol açar. 

ÖZÖÜNEŞ MEHMET — İyi anlatamadım 
galiba. 20 nci madde sadece inisiyatif meselesi 
değildir. Kadri Bey durumu iyi anladı. 

Şimdi, bir ileri gözetleyiei topçu kumanda
nından emir aldı. Kumandan, «Oğlum yalnız şu 
istikameti gözetliyeceksin.» dedi. Fakat haller 
ve şartlar değişti. Daha küçük bir kumandan 
geldi, irtibat subayı geldi, bütün sahayı gözet
liyeceksin, dedi. Bu arkadaş irtibat subayına 
itaat etmeyip, topçu kumandanının emrine itaat 
etmesi lâzımdır, ama bu tatbikatta böyle olmaz. 
Çıkar, topçu kumandanına der ki, irtibat suba
yı böyle diyor, ne emredersiniz, der. O da ya 
benim emrim, ya da onun emri der. Bu madde
nin askerlikte yürüyebilmesi için bir âmirin 
evvelki emrini, ikincisini değiştirmesi lâzımdır. 
Bu kanun maddesi bu şekilde işlemez. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, asta müdafaa 
hakkı tanımak istiyoruz. Şartlar değişebilir. 
Ast ile üst arasındaki görüş zaviyesini de lüt
fen mütalâa edelim. Astın görüş zaviyesi elin
deki istihbarat imkânlarına bağlıdır. İstihbarat 
imkânları üst makamlardan daha geniş olunca 
kendi ufak görüş zaviyesine uyarak üstün em
rini değiştirme yoluna gidelbilir. O takdirde işi 
ve emrin gayesini bozabilir. Bu müdahalesiyle 
de alt, üst kademeye mesuliyet sirayet ettire
bilir. 

AKSOYOĞLU REFET — Bence maddeyi 
değiştirmeye, lüzum yoktur. Bir defa her ast 
emri âmirinden alır. Bunun dışına çıkan kimse 
gayet tabiî mesuldür. Ancak, burada yapılan 
değişiklik bu değildir. Bu emri mütaakıp bir 

MADDE 22. — Bir âmirin verdiği emir ya
pılırken daha büyük bir âmirden evvelki emre 
muhalif ikinci bir emir daiha alınacak olursa, 
ikindi emri veren âmire evvelki emir bildirilir. 
Eğer ikinci âmir kendi emrinin yapılmasında 
ısrar ederse bu âmirin emri yapılır. Ve birinci 
âmire malûmat verilir. Eğer daıha büyük âmire 
birinci âmirin bildirmeye hâl ve zaman müsait 
değilse vaziyete uygun olan emir kendi mesuli
yeti dâhilinde yapılır ve âmirlere bildirilir. 

BAŞKAN — Mehmet özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bir âmir 

emir verdi. Bu yapılırken daha küçük bir âmir
den emir alınırsa. Meselâ, tümen kumandanı
nın emri yapılırken alay kumandanı ikinci bir 
emir verirse o zaman ne olacaktır?. 

AHMET KERSE — O takdirde bu hüküm 
işlemiyecektir. Büyük âmirin verdiği emrin ya
pılmasına devam edilecektir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Burada büyük bir 
boşluk var. Hepimiz askeriz, bunlar nasıl cere
yan eder, biliriz. Büyük âmirden alman bir 
emri daha küçüğü değiştirebilir. Bu takdirde 
sanki daha büyük âmirin emri yapılmıyacakmış 
gibi bir yanlışlık olur. 

KARAMAN SUPHİ — Evvelki madde buna 
cevap veriyor. Emirler kaideten birbirine bağlı 
makamlar ve kumandanlar tarafından bir sil
sile takibedilerek' verilir. Müstacel ve zaruri 
hallerde bu sıraya riayet edilmeden de emir ve
rilebilir. Bu takdirde âmir atlanmış olan kade
melere en kısa zamanda bilgi verir ve böyle bir* 
emri alan ast da kendi âmirini haberdar eder. 

Tümen kumandanının verdiği emrin yapıl
maması hallerinde haber vermek lâzımdır. De
ğiştirilmemesi içabeder. Oluyorsa, hizmeti bil
mediğimizden ileri geliyor. 

KAPLAN KADRİ — Arkadaşımızın temas 
ettikleri noktayı bir misal ile izah edilebilir. 
Devamlı olarak âmirler müeyyideleri aşamaz. 
Tümen kumandanının verdiğini alay kumandanı 
değiştirebilir. Bu değiştirme devamlı olamaz. 
Lüzumlu müeyyidelerin yaşaması için kanaati-
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ikinci 'üst âmirden yeni bir emir alınmışsa ve 
(bu yeni emri yine kendi âmiri tebliğ etmişse o 
zaman mesuliyet doğrudan doğruya o âmire 
aittir. 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, bu madde 
20 ve 21 nci madde ile birlikte mütalâa edilme
lidir. Alay komutanı verdiği emri değiştirdi. O 
takdirde bu derhal tümen komutanına ha/ber 
verilecektir. Madde bunu ve haberin ilk emri 
verene ulaştırılması imkânı olmadığı ahvalde 
•gidilecek yolu göstermektedir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Mesele anla
şıldı, kifayet teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. -Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Fesat ve isyan halinde bulu
nan bir kıta, karargâh veya askerî müessesede 
intizamı temin etmek, yağmacılığın önünü al
mak ve kaçak askerleri çevirmek için bu halleri 
gören her üst emir ve kumanda işini üzerine 
almak vazifesi ile mükelleftir. 

AHMET KERSE — Maddedeki (müessese) 
kelimesi (kurum) olarak düzeltilmiştir, efen
dim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen var mı?... Y'ök. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 24. — Disipline mugayir gördüğü 
her hale müdalhaleye ve emir vermeye her üst 
salahiyetlidir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Acaba buradaki 
kelime (salahiyetli) mi, (vazifeli) mi? 

AHMET KERSE — Efendim, müsaade eder
seniz arz edeyim : Kanunumuzda üstün vazi
fesi, diye bir fasıl yoktur. Biz burada (vazife
lidir) diyecek olursak, medburi ve emrî bir du
rum hâsıl olacaktır. Diğer taraftan, bu ibare
nin konulmasiyle üstün hareketleri de tahdid-
edilmiş olacak ve onun takdir hakkı ortadan 
kalkacaktır. Halbuki (salahiyetli) ibaresi bu 
mahzurları önlemekte ve üstün takdir hakkını 
da devam ettirmektedir. Bu bakımdan (salahi
yetli) olarak kalması yerindedir. 

ÖZGÜNÜŞ MEHMET — Efendim, benim 
kanaatim (görevli) olması şeklindedir. Çünkü, 
bir üst, disipline aykırı bir hareketi gördüğü 
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anda, askerlik ruhu bakımından derhal müda
hale ile görevlidir. Eğer buna görev demeyip 
sadece yetki, dersek üst, isterse bu disiplinsiz
lik hakkında hiçbir muamele yapmıyalbilir. Bu 
ise disiplin ruhuna aykırıdır. Ben bu sebeplerle 
ıbunun bir yetki değil, bir görev olarak hükme 
bağlanmasını teklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Yani (neme lâzımcılık) 
düşüncesine düşman olmamız lâzımdır, diyorsu
nuz. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Ben de aynı 
kanaatteyim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, iki teklif var. Bi
risi; «yetkili,» olsun diye, diğeri, «görevli» 
olsun diye. 

AHMET KERSE — Efendim, bu kanunda 
daha ileriki maddelerde görev olarak belirti
len haller var. Meselâ 87 nci madde. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, müsaa
denizle bir misal vereyim. 

'Faraza, bir asteğmene yolda bir er selâm 
vermeden geçse; dönüpte neden selâm verme
din demez, neme lâzım diye geçer gider. Fa
kat, görevlidir dersek, bu durumda müdahale 
etmesi gerekir. Yetkilidir denirse, isterse mü
dahale eder, istemezse etmez. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
AHMET KERSE — Efendim, bununla ilgili 

olarak, 92 nci maddeyi okursak görülür ki 
meseleye burada temas edilmiştir. Bilmiyorum 
özgün es arkadaşımızı tatmin ediyor mu? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu mad
dede görevli deniyor da, neden burada denme
sin? 

KAPLAN KADRİ — Efendim, yeterlik tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — P]fendim, «görevlidir^ teklifini 
oylarınıza sunacağım. Kabul edenler.. Etmiyen-
le;\. Kabul edilmiştir. 

B) Personel işleri 
I - Müracaatler 

MADDE 25. — Her asker resmî ve şahsi iş
lerinden dolayı müracaatını söz veya yazı ile 
en yakın âmirinden baş'lıyarak silsile yoliyle 
yapar. 

Müracaatler takip ve tahkik ve bir karara 
bağlanarak neticesi müracaat sahibine müm
kün olan en kısa zamanda mutlaka bildirilir. 
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Ancak; bu müddet hiçbir halde bir ayı geçemez. 

Birden fazla kimselerin toplu olarak söz ve
ya yazı ile müracaatleri yasaktır. 

AHMET KERSE — Bu yeni bir hüküm
dür. Eski İç Hizmet Kanununda ve diğer mev
zuatta cevabın bir ay içinde verileceğine dair 
bir hüküm yoktu. 

ERSÜ VEHBÎ — Sayın Başkanım, bâzı ka
nunlarla müracaat için mehil tanınmıştır. Bu 
kanunla müracaata verilecek cevap bir müd
detle tahdidedilince diğer kanunlarda da de
ğişiklik yapmak lâzımdır- 7140 sayılı Kanunun 
tatbikatında şahit oldum, cevap verme müddeti 
45 gün veya iki ay olduğu halde imkânsızlık 
yüzünden mümkün olmayınca yetkili merci 
salâhiyetini tecavüz etmiş addolunuyor. Ben

ce . burada bir ay demek diğer kanunlarla tâ
yin edilmiş müddetlerle bir tedahüle sebebo-
loeaktır. 

AHMET KERSE — Efendim, müracaat mev
zuunda Devlet Şûrası Kanununda bir hüküm 
vardır. İdare kanunen cevap vermeye mecbur 
değildir. Eğer idare bir müracaata 4 ay ce
vap vermemişse müracaat 4 aylık bu müddet 
sonunda reddedilmiş yahut, menfi cevap veril
miş addolunur. Devlet Şûrası Kanununun 34 
ncü maddesi böyle der. Bundan sonra ida
renin menfi cevap vermiş gibi Devlet Şûrası 
nezdinde teşebbüse geçmesi mümkündür. Hal
buki burada yapılan müracaatler sonunda mu
hakkak bir kaza merciine gitmeyi icabettiren 
haller yoktur. Bunlar esasen kendi kanunla
rına tabidirler. Biz askerî mertebeler içinde 
yapılan müracaatleri göz önünde bulundur
duk ve tatbikatta gelen dilekçelere cevap veril
mediğini nazarı dikkate alarak bir ayTîe tah
dit cihetine gittik. 

Diğer taraftan, şikâyet mevzuunda da bir 
ay müddeti kabul etmiş bulunuyoruz. Çünkü 
eğer bir suç işlenirse buna ait disiplin cezası 
için gereken müruruzamanı da geçmektedir. Bu 
hal çaresi hem mevzuata hem de disiplin ce
zası prensiplerine uygundur. Bundan sonraki 
maddelerde usul hükümleri de mevcuttur. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, şahsi veya res
mî bir iş, terfi v. s. işler için bunların tahkiki 
neticelere bağlanması, uzun zamanı icabettiren 
bir keyfiyettir. Bu bakımdan zaman itibariyle 
bir tahdide ben de taraftarım. Çünkü işlerin 
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sürüncemede kalmasını hiçbir zaman arzu et
mem. 

Ancak, diğer bâzı kanunlarla tezat haline 
düşülen bir nokta var. Benim Şûraya bir mü-
racatım var; kıdem için, bir nasıp tashihi için baş
vurmuşum. Bunun j[l) ayda yapılması gerek. Ve
ya dalha başfea bir itiraz olabilir. Bu gibi haller
de; bir ayda, durum tamamen aydınlanmadan 
acele olarak cevap vermek gerekebilir. Binaen
aleyh, mesele dalha etraflı olarak gözden geçiril
melidir. Eğer, bir ay bu durumda bir mahzur teş
kil etmiyorsa, iböyle olalbilir. 

Arkadaşımız diyor ki; şaihisi başvurma, şahsi 
hak d'olayıısiyle bu böyle konmuştur. Zannımca, 
çatışmaya yol açaibilecek olan noktalardan biri
sidir bu. Bu bakımdan, bu madde de komisyonda 
görüşülecek maddeler arasında'dır efendim. 

AHMET KERSE — Efendim; arz ettiğim 
gibi, çatışılacak noktalar, Danıştaya gidilmeyi 
gerektiren noktalar, hallerdir. Bu gibi hallerde 
ise kanun cevap vermek mecburiyetini koyma
mıştır. Askerlerin haklarını koruyabilmek için 
biz de bunu kabul ediyoruz. Bir nasıp tashihi 
için neden bir ay içinde cevap verilmesin? İda
re bir ay içinde cevap vermezse Devlet Şûrasına 
müracaat hakkı işlemeye başlıyaeafc ve 4 ay son
ra Devlet Şûrasına müracaat etmek hakkına sa-
hibolacaktır. Bu mevzuda Millî Müdafaaya bir 
yük yüklenmiş ama şahımların hukuku da temi
nat altına alınmış olmaktadır. Diğer kanunlarda 
da buna muvazi hükümler vardır, arzu edilirse 
bu müddetin uzatılması mümıkündür. 

BAŞKAN — Bir müracaat çeşitli kademeler
den geçip asıl mercie intikal edebilmektedir. Bu 
bir ay ile, ancak ilk müracaat merciinin vâki 
müracaat üzerinde ne gibi bir işlem yapıldığını 
bildirmesinden ibaret kalabilir. Meselâ istidanız 
alınmış ve Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir, demesi gibi. Bir ay zarfında cevaplandı-
rj.lm.asi zaten mümkün değildir. O halde benim 
anladığıma göre yapılan müracat, ilk yapıldığı 
kademeden itibaren bir ay zarfında cevaplandı
rılır. 

AHMET KERSE — Efendim, müsaadenizle 
arz edeyim : Burada'ki (cevap verilir) tâbiri, 
meselenin esası halledilir mânasına gelmemekte
dir. İlk müracaartı alan şahsın veya makamın, 
«müracaatınız kolordu kumandanlığına intikal 
ettirilmiştir» demesi kâfidir. 
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ÖZGÜN EŞ MKFIMET — Cevap verme mese

lesini bir müddete bağladıkları için çok teşek
kür ederim. Benim, Devlet masasında 19 yıldır 
eevaplandırıimıyan dilekçelerim vardır. Bunun 
ıstırabını bilirim. 

KARAVELÎOGUJ KÂMİL — Kifayeti mü-
zalcere teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde 
konuşaeaık var mı? Yoik. Kifayeti müzakereyi 
reylerinizle arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

II. - Şikâyetler 
MADDE 26. — Her asker, gerek hiznnefce ve 

gerek zatî işlerine ait kanun ve nizamların ken
disine vermiş olduğu hak ve salâhiyetler her 
hangi bir surette haksız olarak ihlâl edilirse ve
ya ihlâl edildiğimi zannederse şikâyet etmek hak
kını haizdir. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Hak 
ve salâhiyetleri) şeklinde düzeltilmiş olarak ka
bul edildi, 

MADDE 27. — Şikâyet söz veya yazı ile en 
yakın âmire yapılır. Eğer bu âmirden şikâyet 
olunacaksa bir derece üstündöki âmire yapılır. 
Ve bunun gibi her şikâyet edilen âmir geçilir. 
Sözle yapılan şikâyetler bir zabıtla tesbit olu
nur. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bundan evvelki 
maddede eski metinden bir ibare çıkarılmış olu
yor. 

Müşkül hallerde en yakın üste başvurulabi
lir, rfieselâ, askerlik şubesi, karakol kumandan
lığı gibi.. Kanun bunu istihdaf ediyor. Fakat bu 
ibare çıkmıştır, bâzı hallerde bir isitisna koymuş 
oluyoruz. 

AHMET KERSE — Efendim, müsaadenizle 
sebebini arz edeyim. 

Âmir bulunmadığı zaman, b'ir üstte başvurul
ması hususunda; meselâ, yoldan geçen bir üstten 
izin almaya kadar gidebilir bu durum. Binaen
aleyh, suiistimalleri önlemek için bunu çıkardık 
efendim. Âmir olarak menle ez kumandanlığın:! 
gidilmiyor da, yolda bir üstünü yakalıyor ve o 
üstünden bana izin verin diye müsaade istiyor. 
Bu, suiistimale sebebolur diye, Güvenlik Komis
yonunda metinden çıkarıldı. Çünkü hangi müc
bir sebepler tahtında üste müracaat edileceği 
orada gösterilmiştir. Burada ayrıca rastgele bir J 

üste müracaat suiistimal tovlideder diye düşün
dük ve metinden çıkardık. 

ERSÜ VEHBİ — Sokakta yakalıyacağı bir 
üst değildir. Esasen bunu-kabul ediyorsunuz ve 
personel talimatnamesinde mevcuttur, diyorsu
nuz. Bir kanun hükmü olmadıkça personel tali
matnamesinde yeni bir hüküm getiremezsiniz. 
Ben sokalkta rastlanacak bir şahsı kasdetmiyo-
rum. Bir üste müracaat esasen her askerin hak
kıdır. 

AHMET KERSE — Efendim, bunlar içinde 
sağlık işleri bahsinde, âmirinden uzak yerlerde 
askerlerin hastalanmaları halinde kimlere mü
racaat edebilecekleri düzenlenmiştir. Bu düzen
lendikten sonra her üste yapılan müracaat mev
zuu fazla görülerek çıkarıldı, ilk yapılan tasa
rıda üst var idi. Biz bu üst tâbirini maddeden 
çıkardık. 

ERSÜ VEHBİ — Her üst değil, yakın üst 
olması gerekir. 

AHMET KERSE — Üstün yakınlığını veya 
uzaklığını ne ile ifade edebiliriz? 

ERSÜ VEHBÎ — Nahiye için kaza jandarma 
merkez kumandanlığına, kaza için il jandarma 
kumandanlığına v. s. gibi.. 

AHMET KERSE — Zaten bunlar müracaat 
edilebilecek mercilerdir. Fakat meselâ bir 
apartmanın ikinci dairesinde oturan kimse de 
en yakın üst olabilir düşüncesiyle çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen var mı? Yok. Maddeyi olduğu gibi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Toplu olarak şikâyet yasak
tır. Bir veya aynı hâdise birden fazla şahısların 
şikâyetlerine sebep veya mevzu olursa bunların 
her biri ayrı ayrı ve yalnız başına şikâyet hak
kını kullanabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Şikâyet reddedildiği takdir
de, şikâyetçiye bu yüzden ceza verilmez. An
cak şikayet ederken şikâyetçi bir suç işemiş 
veya bir disiplin tecavüzünde bulunmuşsa ayrı
ca mesul olur. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 30. — Şikâyetler ve itirazlar mut- | 

laka tahkik olunarak bir kanara bağlanır ve ne
ticesi şikâyet edene ve lüzum görülürse şikâyet 
olunana mümkün olan en kısa zamanda bildiri
lir. Ancak bu müddet hiçbir halde bir ayı geçe
mez. 

Adlî tahkikata mevzu olan şikâyet ve itiraz
lar hakkında Ceza ve Usul kanunlarındaki hü
kümler mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Bir şikâyet üzerine karar 
vermek salâhiyeti, şikâyetin müstenidoluduğu 
vaka hakkında şikâyet olunan disiplin cezasını 
vermek salâhiyetini haiz olan ilk disiplin âmi
rine verilmiştir. 

O âmirin vereceği karar aİ0yhine .gerek şi
kâyet eden ve gerekse şikâyet olunan, mertebe
ler silsilesi yolu ile daha yüksek âmirlere itiraz 
edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Mükâfat ve ceza 
MADDE 32. — Disiplinin muhafazası ve 

hizmete mütaallik hususlarda tekâmülü teşvik 
ve temin için mükâfat ve ceza tedbirlerine mü
racaat olunur. 

Mükâfat ve cezaya ait tedbirler kanun ve 
nizamlara göre alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - İzin 
MADDE 33. — a) Askerlerin izin işleri hu

susi kanunlara ve nizamlara göre tanzim olu
nur. Vazifenin bulunmayı icabettirdiği yerden 
izinsiz hiçbir asker gündüz ve gece ayrılamaz. 

Nöbetçi ve vazifeli olmıyan veya kendisine 
ayrıca hususi bir vazife verllmiyen subay, as
kerî memur ve astsubaylar günlük mesai veya 
eğitimin bitiminde vazife mahallinden (ayrılabi
lirler. 

b) Kıta, karargâh ve kurumlarda günlük 
çalışma saatleri mevsim, iklim, ahval ve- hizme
tin özelliklerine göre Jbir talimatla tesbit edilir. 
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Kıtalarda umumi mesai ve hizmet zamanı 

kalk borusunda başlar. Gece yoklamasından 
sonra biter. Karargâh ve kurumlarda günlük 
vazife müddeti en az 6 saattir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

V - Kıyafet 
MADDE 34. — a); Silâhlı Kuvvetler men

supları üniforma giyerler. Hizmet esnasında 
üniformayı giymek mecburidir. Hususi vazife
ler sebebiyle hizmet esnasında sivil elbise giy
mek âmirin müsaadesine bağlıdır. Her asker 
üniformasının şeref ve haysiyetini korumaya 
mecburdur. 

b) Subay, askerî memur ve astsubaylar va
zife dışında sivil elbise giyebilirler. Sivil elbise 
ile vazife yerine giriş ve çıkışlar talimatnamede 
düzenlenir. 

c) Subay ve askerî memurlar hizmet dışın
da da resmî veya sivil elbise ile tıabancalarını gö
ze görünmiyecek bir şekilde taşıyabilirler. 

d) Üniformanın şekilleri hususi Kıyafet 
Kararnameleri ile tâyin ve tesbit olunur. 

Kıyafet mefhumu içinde olan el, yüz, saç ve 
bıyık tuvaletlerinde sadelik •esastır. 

e) Silâhlı Kuvvetler mensupları şekil ve 
kullanma tarzı talimatnamede gösterilen hüvi
yet kartlarını resmî ve sivil olarak her zaman 
üzerlerinde bulundurmaya mecburdurlar. 

ERSÜ VEHBÎ — (a) fıkrasının 2 nci satı
rında «Hususi vazifeler sebebiyle hizmet esna
sında sivil elbise giymek âmirin müsaadesine 
bağlıdır» deniyor. Hizmet hususi de olsa resmî 
elbise .giyilmesi yerinde olmaz mı? 

AHMET KERSE — Bu hüküm bilhassa is
tihbarat işleriyle vazifelendirilmiş askerî şahıs
lar için düşünülmüştür. Bu vazifeyi ifa eder
ken sivil giymesi lâzımdır. Esasen bu hüküm 
eski kanunda da vardı. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, (c) fıkra
sında «Subay ve askerî memurlar hizmet dışın
da da resmî veya sivil elbise ile tabancalarını 
göze görünmiyecek bir şekilde taşıyabilirler» 
denmektedir. Burada (astsubay) çıkarılmıştır. 
Bence onların da taşıması iktiza eder. 

AHMET KERSE — Astsubayların sebebol-
duğu bâzı hâdiseler göz önüne alınarak bunla
rın tabanca taşımaları uygun görülmedi. Ye§il-
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köy hâdisesi ileri sürüldü ve bu sebeple astsu
baylar buradan çıkarıldı. Bu hükmü sadece su
bay ve askerî memurlar için kanuna alalını, 
kanun bakımından subay ve askerî memurların 
silâ'h taşımaları teminat altına alınmış olsun 
denildi. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, resmî elbi
se ile bar, meyhane, umumhane gi'bi yerlere gi
rilmesi memnuiyeti, Askerî Ceza Kanununda 
yer almış olsa bile burada tekrarında fayda 
vardır. Esasen eski İç Hizmet Kanununda bu 
var idi. Bu kısmın kaldırılmasının aleyihin'de-
yim. 

AHMET KERSE — Saç tuvaleti meselesi
ne gelince : Bunda sadelik esastır. Burada bı
yığın kalkması teklifinde bulunuldu. Sonra da 
«Türk Ordusundan bıyığı kaldırmak mümkün 
değildir, fakat 'bu bir talimat ile tacizim edile
bilir»' denildi. Keza favori ve biç de talimatna
me ile düzenlenebilir düşüncesiyle buraya ko
nulmadı. 

Barlar, meyihaneler, umumhanelere resmî 
elbise ile girmek meselesine gelince (bu, Askerî 
Ceza Kanununun 154 ncü maddesinde zaten 
men edilmiştir. Burada tekrarı, mevzuat ara
sında aynı hükmün tekrarını gerektirir ki ka
nun tekniğine uygun görmedik. Za't'en ceza tah
didi altında bulundurulan <bir fiilin burada ye
niden igeçmesini, bir dalha 'buraya konmasını 
yerinde bulmadık. Bu fiil Askerî Ceza Kanu
nunda da suç olduğundan bir başka kanunda 
da hem yasak ve hem de ceza tehdidi altında 
bulundurulan bir halin, "bir fiilin bu kanuna 
da konmasına lüzum görmedik efendim. 

BAŞKAN — Mendim, müsaadenizle şunu 
arz edeyim; 'bıyık hususunda, sadece meselâ ba
dem bıyık dalha estetik olur. Bunun bir resmi 
çizilir. Fakat, bir zaman sonra bir başkası çı
kar, daJha başka bir şekil çizer. Bendeniz bıyı
ğın aleyhindeyim efendim. 

ATAKLI MUCİP — Meselâ, birisi de pala-
'bıyık çizer. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sonra, astsubayların tabanca taşımaları hu

susunda; meselâ bir yerde bir astsubayın ta
banca kullanması gerekirse ve yanında bulun
mazsa, bu müşkül halde kalabilir. Bunu da bu
rada göz önüne almak gerek. 
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i ERSÜ VEHBİ — Arkadaşımızın buyurduğu 

gibi şimdiye kadar Askerî Ceza Kanunu içinde 
yer alınış olabilir. Ama burada bir İç Hizmet 
Kanunu çıkarırken bunun içinde de buna ye e 
verilmesinin, bir özelliği vardır. Sanıyorum ki, 
birçok hususlar kendi kanunları içinde yer al
mış olabilir ve onların burada tadadedilmesi 
de yersiz olur ama şu hususun bu kanun içinde 
yer alması doğru olur. Bence burada zikredil
mesinde bir mahzur yoktur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bir misal 
vereyim. Topluca şikâyet yasak edilmiştir. Bu 
Askerî Ceza Kanununda da mevcutken, burada 
tekrar zikredilmesinde fayda mülâhaza edilmiş
tir. Mademki o girebiliyor, burada arkadaşımı
zın ileri sürdüğü hususlarda, tekrar tekrar da
hi olsa, girmelidir. 

KARAMAN SUPHİ — 13 yaşında, askerî oku
la girdim, ilk öğrendiğim budur. Ben şimdi bu
rada bunun za'ıfa uğradığını görüyorum. 

AHMET KERSE — Burada yer almasına şu 
bakımdan da lüzum yoktur. Büyük garnizonlar
da bar, meyhane gibi yerlerden hangilerine giri-
lebilip hangilerine girilemiyeceği, garnizon ku
mandanının zaman zaman yayınladığı bir bil
diri ile belirtilir. Meselâ İstanbul'da böyle ol
maktadır. Hakikaten girilen yerin ismi bardır. 
Fakat garnizon kumandanı buraya girilmesine 
müsaade edebilir. 

Sonra bugün hemen hemen hiçbir lokanta 
yoktur ki, içkili olmasın, eğer isim zikrederek 
bara, meyhaneye girmeyi yasak edecek olursak 

I bu lokantalara da girmelerini menetmiş oluruz. 
Bu hükmü buraya koyarsak hem garnizon ku
mandanının biraz evvel izah etiğim salâhiyeti or-

I tadan kalkacak hem de şimdi söylediğim mah-
I zurlar dolacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen?... 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, ben teklifimde 

ısrar ediyorum. 
I BAŞKAN — Şu halde, şimdi teklifleri oya 
I sunacağım. 
I Subay ve astsubayların askerî kıyafetle bar-
I lara, umumhanelere girmesi hususundaki tek-
I lifi oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler.. 
I Kabul edilmemiştir, efendim. 

Astsubayların tabanca taşımaları hakkmda-
I ki teklifi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
{ yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
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KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, ben- I 

deniz bıyık kalksın teklifinde bulunuyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bu teklif hakkında 

«öz isteyen? 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, aleyhin

de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bir Al 

man ata sözü derki; bıyıksız erkek tutsuz çor
baya benzer. Bâzıları mutlaka küçük bir bıyık 
olsun bırakmak mecburiyetindedir. Dudak teşek I 
külü itibariyle bıyık koymak ihtiyacındadır. Bi
naenaleyh burada zikrederek bir tahdide tâbi 
tutmıyalım ve maddeden bıyık kelimesini kal
dıralım. 

BAŞKAN — Bıyıkların şeklini burada tes-
bit etmek zor olacaktır. Şimdi teklifi oyunuza 
koyuyorum. Bıyığın buradan çıkarılmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

O halde maddeyi olduğu gibi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının geri kalan maddelerini yarın saat 
14 ten itibaren görüşmeye devam edeceğiz. Mü
tehassıs arkadaşlarımıza teşekkür ederiz, ayrı
labilirler. I 

AHMET KERSE — Burada bir noktayı arz 
etmek isterim. Şimdi müzakere sırası gelmiş olan 
madde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin umumi vazi
felerine taallûk etmektedir. 

Biz son harekâtta iç Hizmet Talimatnamesi
nin 34 ncü maddesinden istifade ettik. Anayasa 
ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu vazifesi ara
sında bir aykırılık olup olmadığını tesbit ve tâyin 
etmek mümkün olmadı, önümüzdeki konuşmalar- I 
da Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vazifesini Ana- I 
yasada tasrih ve teyidedilmesini uygun görüyor I 
musunuz? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, İç Hizmet 
Kanununun 35 nci maddesini kaldırmak, dayan- I 
dığımız birçok mesnetlerden birinin inkârı mâ- I 
nasına gelir. Bence bu hüküm aynı surette de- I 
vam etmelidir. I 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Ataklı Mucip Be
yin, bâzı hususların görüşülmesi lâzımgeldiğine I 
dair bir teklifi var. Müzakereleri yarına bırak- I 
mıştık. Arkadaşımızın bu teklifini reylerinize I 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen- I 
ler.. Kabul edilmiştir. J 
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3. — Ataklı Mucip'in, Yüksek Adalet Divanın

da her hangi bir sebeple inhilâl edecek asli üyelik
lere yedek üyelerin alınması şekli hakkında karar 
ittihazına dair teklifi. 

ATAKLİ MUCİP — Kfendim, bir karara ih
tiyaç var. Yüksek Adalet Divanında açılacak asil 
üyeliklere yedek üyelerin nasıl geçeceği, nasıl se
çileceği hakkında ilgili kanunda bir açıklık, bir 
büküm yok. Bunun için bir karar gerek. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — O halde, ne
den yedekler seçildi? 

ATAKLİ MUCİP — Efendim, yedeklerden 
kimin geçeceği, kimin asil üye olacağı belli değil. 
Ahmet mi geçecek, Mehmet mi geçecek? Bu ihti
lâf! konusu olmuştur. İlgili arkadaşlarla görüş
tüm; birkaç şekil var. Kıdemli kimse, o geçer; 
kıdem sırası gözetilmelidir deniyor. Seçimle olur 
deniyor. Sonra, kur'a ile olur deniyor. Binaen
aleyh, bu hususta bir karara varmak gerek efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim; söz, Karavelioğlu'nun. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Neden dolayı 

ortaya çıktı? 
ATAKLI MUCİP — Müracaat vardır. Asli 

vazifelerine seçilirlerken de kıdem esas alınmak
tadır. Burada yedek üyelikten asli üyeliğe geçer
ken aynı esasların tatbiki isteniyor ve münaka
şa da burada çıkıyor. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Eğer ev
velce bunları kıdemlerine göre seçmişsek burada 
da kıdemi nazara almak lâzımdır. 

KARAMAN SUPHİ — Asli üyeleri seçerken 
kıdemi nazara almıştık, asli üyeliğe geçerken de 
kıdemi nazara almak iktiza eder. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Kıdem 
esasa alınırsa, sırasına göre eğer Yargıtaydan 
münhal varsa Yargıtay yedeklerinden en kıdem
lisini, Danıştaydan da Danıştay üyelerinin en kı
demli yedeğini, Askerî Yargıtaydan münhal var
sa- askerî yedek üyelerinin en kıdemlisini seçmek 
en doğru yoldur. 

KARAMAN SUPHİ — Bu esas dâhilinde 
kalmak şartiyle eskiden kıdemi esas almışsak bu
rada da kıdem esastır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Biz seçsek na
sıl olur? Acaba umumi kaideye aykırı düşer mi? 

ATAKLİ MUCİP — Bu hususta bir prensip 
koymak lâzım geliyor. 
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ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Burada 

bir karara varalım, basit bir iştir bu. 
KUYTAK FİKRET — Kura usulü zannede

rim en psikolojik tesiri haizdir. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, vazifeye başlamış 

bir grupa artık müdahale etmek doğru olmaz. Ya 
kendi aralarından kendileri seçsinler yahut kı
dem müessesesini kabul edelim, ben de bu kanaat
teyim. 

Şu halde gelen teklifler şöyledir : 
Birincisi : Kıdem müessesesine riayet edelim. 
ikincisi : Asli üyelerin de katılacağı bir se

çimle yedeklerden kimin geleceğini tesbit. 
Üçüncüsü : M. B. K. tarafından seçilsin. 
Dördüncüsü : Kur'a ile olsun, şeklindedir. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, biraz evvel 

yedek üyeler hususunda, psikolojik tesir mühim
dir dedim. Fakat, en kıdemli üyenin seçilmesi 
şeklini daha uygun görüyorum. Buna taraftar 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, demin sayıldığı gibi, 
mevcut teklifleri oya koyalım.,-

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, Yük
sek Adalet Divanına asil üyeler adlî, idari ve 
askerî kaza görevlileri yargıçlar arasından seçi
lecektir. Hangisinden açılan olursa, o kısımdaki 
yedekler arasında seçim yapılacaktır, onlardan 
seçilecektir efendim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Müzakereler 
rin kifayetini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz evvelâ şu 
teklifi oya koyacağım. Deniyor ki, bu işi evve
lâ aramızda müzakere edelim bilâhara oylan
sın ve bu konuşmanın zaptı tutulmasın. 

ERSÜ VEHBİ — Aleyhinde konuşacağım. 
Bir teklif gelmiş ve üzerinde bir müddet konu
şulmuştur. Bunu ya adçekme veya kıdem ile 
tesbit edilmesi hususunda bir karara bağlıyaca
ğız. Binaenaleyh üzerinde konuşalım ve zapta 
geçsin. 

BAŞKAN — Aleyhte konuşuldu. Başka söz 
istiyen yok. 

Evvelâ, aramızda konuşalım, sonra karar 
verelim, zabıt tutulmasın teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 
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O halde şimdi konuşulacak ve zabıt tutula

caktır. 
Konuşmaların kifayeti hakkında kifayet tek

lifi vardı. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kifayet kabul edildiğine göre sadece vâki 
teklifleri oyunuza sırayla arz edeceğim : 

Teklifin birincisi, yedekler kendi araların
dan asli üyeliklere geçecekleri kendileri seçsin
ler. 

İkincisi, biz burada seçim tespit edelim, 
üçüncüsü aralarında adçekme suretiyle tesbit 
edelim. Dördüncüsü de, kıdem müesseselerine 
riayet olunsun... 

Evvelâ adçekme usulünü oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... İki kişi... Bu teklif red
dedilmiştir* 

Biz seçelim diyen arkadaşlarımızın teklifini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Hiç 
yok. Reddedilmiştir. 

Kendi aralarından kendileri seçsin diyen ar
kadaşlarımız lütfen ellerini kaldırsınlar... Üç 
kişi... Kabul edilmemiştir efendim. 

. IÇıdem müessesesine riayet edelim diyen ar-
kadaşlar lütfen işaret buyursunlar... 9 kişi... 
Yedek üyelerin, kıdem sıralarına göre aslî üye
likten boşalan yerlere gelmeleri kabul edilmiştir. 

4. — Madanoğlu Cemal'in, 876 sayılı Kanu
nun 7 nci caddesine bir fıkra ilâvesine dair 
olan kanun teklifini geri aldığı hakkında takriri 
(2/149) (4/6) 

BAŞKAN — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
876 sayılı Kanunun muaddel 7 nci maddesi

ne bir fıkra eklenmesine dair olan kanun tek
lifimi geri alacağımdan, gereken işlemin yapıl
masını rica ederim. 

Madanoğlu Cemal 

BAŞKAN — Bilgiedinilmiştir. 
Arkadaşlar, bugünkü müzakeremiz burada 

bitmiştir. Yarın saat 14,00 de toplanılmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati ; 19,03 
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Özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri 

İç hizmet kanun teklifi ve Güvenlik 
Komisyonu raporu (2/160) 

9 Arahk 1960 

M. B. K. Yüksek Başkanlığına 

Yeniden hazırlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İç hizmet kanunu teklifi ile gerekçesi ilişikte sunul
muştur. 

Teklifin kanunlaşması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 
M. B. K. Üyesi 
Selâhattin özgür 

d E R E K Ç E 

2771 sayılı Ordu Dahilî Hizmet Kanunu 14 Haziran 1935 tarihinde yürürlüğe girmiş ve o tarih
ten bu yana; 3387, 4795 sayılı kanunlarla 2 nci maddesi, 5501 numaralı ve 6178 numaralı kanunlarla 
da 66 nci maddesi tadil görmüştür. 

Gerek orduda ve gerekse sosyal hayatta vukubulan büyük değişiklik ve 25 senelik tatbikatının 
verdiği tecrübelerin tesiriyle ve yine 27 'Mayıs inkılâbının millete ve orduya aşılamayı gaye edindiği 
yeni ruh ve prensiplerin ışığı altında mezkûr kanunun halihazır durumu ile birçok hususlarda tat
bik kabiliyetini kaybetmiş olduğu ve ihtiyaçlara cevap veremediği tesbit edilerek yeniden bu kanunun 
tedvini zaruri görülmüş ve bu maksatla yeni bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu ^asa
nda maddelere ait esbabı mucibeler ayrı ayrı aşağıda gösterilmiştir. 

Madde 1; — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi esas olarak alınmış ve 
yeni terimlere göre düzenlenerek, Gümrük ve înhişarlat ve Orman Muhafaza kıtaları lâğvedilmiş ol
duğundan metinden çıkarılmış ve (Cumhuriyet Ordusu), (Türk Silâhlı Kuvvetleri) olarak ifade edil
miştir. (Askerî mektepler talebesi) yerine (askeri öğrenci) tâbiri alınmıştır. Sebebi: Bugün üniver
sitenin muhtelif fakülteleri ile yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetlerde vazife görmek üzere okutulan 
öğrenciler kanun şümulüne alınmak istenmesidir. Aksi halde askerî okul öğrencisi tâbiri içine üniver
sitede ve yüksek okullarda okuyan öğrencileri ithal etmek mümkün olamamaktadır. 

Kanunun şümul ve maksadı bakımından Silâhlı Kuvvetler tarifinin 1 nci maddeye alınması uygun 
görülmüştür. 

Madde 2. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 1 nci maddesi esas olarak alınmış ve 
(Asker) tarifi ayrı bir fıkra halinde (böyle bir mükellefiyet) ifadesini daha açık göstermek üzere; 
yerine (Askerlik mükellefiyeti) ifadesi alınarak tarif edilmiştir. Böylece askerlik ve asker tarifi mad
de içinde ayrı ayrı belirtilmiştir. 

Madde 3. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 2 nci maddesi esas olarak alınmıştır. 
. Erbaş tarifi, astsubaylar hususi bir kanunla bu tarifin dışında kaldığından onbaşı, çavuşlarla 

uzatmalı ve uzman onbaşı ve çavuşlar ithal edilmek üzere yazılmıştır. 
Hususi kanunu ile statüsü belirtilmiş olan astsubaylar ayrıca tarif edilmiştir. 
Erat ve gedikli tâbirleri Astsubay Statüsünün doğması sebebi ile kaldırılmıştır. 
Silâhlı Kuvvetlerin bir unsuru olan askerî öğrenci tarif edilmiştir. 
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Askerî memur tarifinde vazifeleri yönünden sarahat mevcut bulunmadığından bu husus açıklan

mıştır. Subay muadili hususi silsilesi 1455 sayılı Kanundaki şekli ile sarahat kesbetmesi bakımından 
metne dâhil edilmiştir. 

Asteğmenden yüzbaşıya kadar olan rütbelere verilen (subay) sıfatı, bu sıfatın esas itibariyle as
teğmenden Mareşala kadar olan rütbeleri 'kavramasından dolayı doğacak yanlışlıkları önlemek üzere 
metne alınmamıştır. 

Madde 4. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde değişikliğe lüzum 
görülmediğinden aynen alınmıştır. 

Madde 5. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde değişikliğe lüzum 
görülmediğinden aynen alınmıştır. 

Made 6. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde değişikliğe lüzum gö
rülmediğinden aynen alınmış (nehyedilen) tâbiri yerine (yasak edilen) tâbiri kullanlımıştır. 

Madde 7, 8, 9. — Bu maddelerin tedvininde 277.1 sayılı Kanunun 7, 8, 9 neu maddelerinde değişik
liğe lüzum görülmediğinden aynen alınmıştır. 

Madde 10. — Bu maddenin, tedvininde 2771 sayılı Kanunun 10 neu maddesi esas olarak alınmış 
olup: (Ve) Rabıt edatı ittisali mânada kullanıldığazannmı vermektedir. Üstlük kıdem veya rütbece 
büyüklüğü gösterdiğinden (ve) nin (veya) olarak düzeltilmesi uygun mütalâa edilmiştir. Buna mu
vazi olarak astı da tarif eden aynı maddenin 2 nci fıkrasının da 1 nci fıkraya uygun olarak (rütbece 
veya kıdemce) denmek şekliyle düzeltilerek metne alınmıştır. 

Madde 11. — Bu madenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde değişikliğe lüzum 
görülmediğinden aynen alınmıştır. 

Madde 12. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun madeleri ile yeniden metne alınan 
maddelerdeki kıta, karargâh ve müessese tâbirlerinin tatbikatta doğuracağı mahzurları gidermek üze
re müessese tarifi, kıta ve karargâhı da açıklamak üzere metne alınmıştır. 

Madde 13. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 12 nci maddesi esas olarak alınmış 
olup : (Askerliğin temeli disiplindir.) cümlesi tariften sonraya alınmıştır. (Disiplinin muhafaza ve 
idamesi için hususi kanunlarla idari ve cezai tedbirler alınır.) cümlesinde günün icaplarına göre ek
siklik müşahede edilerek idari ve cezai tedbirlere ilâveten moral tedbirlerin alınması hususunun da 
kanunlaştırılması bakımından ('hususi kanunlarla cezai ve hususi kanun ve nizamlarla idari, moral 
ve cezai tedbirler alınır.) şeklinde metne alınmıştır. 

Madde 14. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi esas olarak alınmış 
olup 1 nci fıkrası değiştirilmiştir. Astın,, âmir ve üst ile olan münasebetlerini sarih ve katî surette 
belirtmek üzere yeni fıkra ithal edilmiştir. 

(Astın hem âmir ve hem de üste mutlak itaate borçlu) olduğu ifade edilmişse de, gerek İç Hiz
met ve gerekse Askerî Ceza Kanununun maddeleri üste itaatin bâzı şartlara bağlı olması esasını ka
bul ettiğinden yukarda belirtilen husus değiştirilmiş ve fakat hürmetin hem üst ve hem de âmire 
aynı şekilde olması icabettiği sarih olarak belirtilmiş, hürmetinde umumi âdap ve ayrıca askerî usul
ler gereğince olması hususu hürmetle birlikte mütalâa edilerek metne alınmıştır. 

ikinci fıkra aynen alınmıştır. Şöyleki; Anayasanın 94 ncü maddesinde (Kanuna aykırı işlerde 
üstün emrine uymuş olmak memuru sorumluluktan kurtarmaz) demektedir. Ve yine Askerî Ceza 
Kanununun madde 41, fıkra (b) de (Âmirin emrini adlî ve askerî bir suç .maksadını ihtiva eden 
bir fiile mütaalik olduğu kendisince malûm ise) 'asta da faili müşterek cezası verileceği yine As
kerî Ceza Kanunu madde 109 da da mealen; (Âmirin suç mahiyetindeki emirlerinin icrası sure
tiyle meydana gelecek suçtan âmirle beraber astın da ceza göreceği) belirtilmekte ise de T. C. Kanunu 
49 neu maddesinde mealen ('Kanunun bir hükmünü veya salâhiyettar bir merciden verilip infazı vazi-
feten zaruri olan bir emri icra suretiyle işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilemiyeceği ve bu 
halde merciinden sâdır olanın hilafı kanun olduğu takdirde neticeden hâsıl olan cürme mütered-
dip ceza emri veren âmire hükmolunur.) denmekte ve yine Askerî Ceza Kanunu 41/2 fıkrasında 
(Hizmete mütaallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emir ve
ren mesulüdr.) demektedir. Gerek yukardaki sebepler, gerekse orduda disiplinin sağlanması için 
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kayıtsız şartsız itaatin zaruri olduğu hakikati ile astın âmirin^ emirlerini aynen yapması lâzımgel-
diği ve icradan doğacak mesuliyetin de emcL verene aidölacağı esası muhafaza edilmiştir. Esa,-
sen kanuna mugayir ve suç teşkil edecek mahiyette emir veren âmir ve salâlhiyettar mercilerin 
hangi hal ve şekilde mesul olacağı hükümleri de gerek Askerî Ceza, gerek T. C. Kanununda zik
redilmiştir. Buna rağmen Askerî Ceza Kanunu 41 nci madde (b) fıkrasında ast tarafından âmirin 
han'gi emrinin yapılmıyacağı hususundaki sarih hükmünde, sadece disiplinin muhafazası kaygusıı 
ile kanuna konmaması uygun mütalâa edilmiştir. 

Madde 15. — Bu maddenin tedvininde 2771' sayılı Kanunun 14 ncü maddesi alınmıştır. Ancak, 
1 nci cümledeki (Her rütbe salhibine) ifadesi (her şahsa) olarak değiştirilmiştir. Çünkü, aynı ka
nunun 9 ncu maddesinde âmirin makam ve memuriyet itibariyle maiyetindeki her şahsa emir ve
rebileceği anlaşılmakta ve yeni kanun tasarısında aynı prensip mu'hafaza edilmekte olduğundan 
ve bir âmirin emrinde rütbeli ve rütbesiz asker ve sivil şahısların ('Subaylar, askerî memurlar, as
kerî öğrenci, astsubaylar, erler ve sivil memur ve müstahdemler) bulunması göz önünde tutula
rak maddedeki rütbe tâbiri kaldırılmıştır. Ayni maddenin 2 nci cümlesine (zamanında ve tam 
olarak) ibaresi eklenerek da!ha sarih hale sokulmuştur. 

Madde 16. .— Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 15 nci maddesi esas olarak alınmış 
olup, mânayı kuvvetlendirmek bakımından (Vermez, bulunmaz, etmez, olmaz) kelimeleri (Vere
mez, bulunamaz, edemez, alamaız) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 17. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 16 nci maddesi esas olarak alınmış 
rufhuna sadı'k kalınarak yeniden tedvin edilen 16 nci maddenin esbabı mucibesine uyularak (ast) 
tâbirleri (maiyet) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 18. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 17 nci maddesi esas olarak alınmış, 
ruhuna sadık kalınarak yeniden tedvin edilen 16 nci maddenin erbabı mucibesine (ast) tâbirleri 
(maiyet) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 19, 20, .21, 22. — Bu maddelerin tedvininde sırası ile 2771 sayılı Kanunun 18, 19, 20, 21 
nci maddeleri bugünkü ihtiyaçları da karşıladığı nazara alınarak aynen alınmıştır. 

Ancak 21 nci maddeye 2 nci bir fıkra eklenmiştir. 21 nci maddenin tedvininde 2771 sayılı Ka
nunun 20 nci maddesindeki prensip kabul edilmiştir. Yalnız eski kanunda talimatnamenin 32 nci 
maddesine bırakılmış olan müstacel hallerde âmirin silsilei meratibe riayet etmiyerek daha ast ka
demelere emir vermesi hali maddenin istisnası olarak 2 nci fıkra şeklinde 21 nci maddeye ilâve 
olarak metne almmıştur. 

Madde 23. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 22 nci maddesi esas olarak alınmış 
olup ancak fesat \e isyanın kıta dışında karargâh ve müesseselerde de olabileceği düşünülerek 
(kıtada) tâbiri yerine (kıta, karargâfh veya askerî müesseselerde) tâbiri kullanılmıştır. 

Madde 24. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi bugünkü ihtiyaç
ları karşıladığı nazara alınarak aynen metne alınmıştır. 

Madde 25. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi esas olarak alın
mıştır. Ancak (askerî şahıs) tâbiri (asker) olarak değiştirilmiştir. Zira yeniden tedvin edilen 2 
nci maddede askerî şahıs tâbiri yerine asker kaini olmuştur. Bu sure'tle de Askerî Ceza Kanunun
daki askerî şa'hıs tâbirinin kavradığı geniş mânada zikredilmiş olan sivil müstahdemler madde ha
rici bırakılmıştır. Çünkü bu kanunun ted'vininde Silâhlı Kuvvetlerde hizmet gören sivil personel 
hakkındaki hükümlerin kanunun sonunda ayrı 1ür bölüm halinde metne alınması prensibi kabul 
edilmiştir. 

2771 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi müracaatlerin tâbi tutulacağı işlem ve cevaplandırma sü
resi hakkında bir tahdit koymamıştır. Bu husus ise müracaat sahibini mutazarrır etmekte ve şa
hısların hakları korunmamakta, dolayısiyle moral ve disiplin zaafa uğramaktadır. Müracaat ve 
şikâyet ekseriya aynı anlamda düşünülerek aynı işleme tâbi tutulmakta olduğundan âzami cevap
landırma süresini tâyinde tatbikatta kolaylığı saklamak üzere her ikisi için de (bir ay) kabul edil
miştir. Süresinin tâyininde esas olan hussusta şikâyet bahsindeki esbabı mucibede açıklanmıştır. 
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Bu maddede kabul edilen müracaatin bir ay içinde cevaplandırılması mecburiyeti ile Devlet 

Şûrası Kanununun (33) maddesindeki silsile! meratip müracaatına idarenin dört ay içinde cevap 
vermemesi halinde menfi cevap vermiş addolunması hali birbirini nakzeden hükümler değildir.Zi-
ra îç Hizmet Kanunundaka'buJ edilen müracaatın cevaplandırılması müddeti içinde bu cevap veril
mezse ilgililer vazifesini ihmal etmişlerdir. Fakat İdare her halde menfi cevap vermiş sayıl'mıya-
caktır. Cevap vermeme müddeti dört ayı tamamlayınca da idare menfi cevap vermiş sayılarak 
idari dâva açılma müddeti işlemeye bağlıyacaktır. 

Madde 26, 27, 28, 29. — Bu maddelerin tedvininde sırası ile 2771 sayılı Kanunun 25, 26, 27, 
28 nci maddeleri bugünkü ihtiyaçları karşıladığı nazara alınarak aynen metne alınmıştır. 

Madde 30. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 29 ,ncu maddesi esas olarak alınmış, 
bir ve ikinci cümleler sarin olarak ifade edilerek, şikâyetlerin cevaplandırma süresi için madde 
sonuna bir fıkra eklenmiştir. Şöyle ki : Bir şikâyet hakkında varılan ceza kararının ilgili ma
kamca emredilmesi ve cezanın tatbik için Askerî Ceza Kanunu 188 inci maddesindeki bir ay zaman 
aşımı süresi esas alınmıştır, Âzami disiplin cezası vermeye yetkili en küçük 'makam kolordu oldu
ğuna göre en küçük idari birlik olan bölükle kolordu arasında dört idari makam vardır. Bu dört 
idari makamda kendi salâhiyetleri 'haricinde olan şikâyet mevzuunun üst makama havalesi için 
ikişer gün süre ile işlem yaparsa 8 gün eder. Bir haftada karar yetkisinde olan kolorduda geçerse 
(7+8=d5) on beş gün eder. Mezkûr makamların aynı şehirde olmadığı mülâhazasiyle on beş gün
de şikâyet evrakının bölükten kolorduya ulaşması için her durumda kâfi geleceğinden, şikâyet 
olunan mevzu hakkında âzami ceza salâhiyetine Ihaiz *olan kolordu kumandanı 30 gün (IBir ay) 
içinde karar ve ceza verebilir. Bu şekilde cezai müstelzim her şikâyet mevzuunun tetkiki ve mü
ruruzamana uğramadan 'bir karara bağlanması disiplin bakımından da mümkün olacak ve bu husus 
suçların cezasız kalmamasını sağlamış olacaktır. Ancak Adlî tahkikata mevzu olan şikâyetler hak
kında hususi kanunların mevcut müddetlerin mahfuz tutulması zaruri görüldüğünden maddenin 
s'onuna bu baptaki hükümlerin mahfuz kalacağı hususunda bir fikrimin ilâvesi uygun görülmüştür. 

Madde 31. —- Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin bugünkü şartları 
da karşıladığı nazara alınarak aynen metne alınmış, (müştelöj, (şikâyet eden) şeklinde değişti
rilmiştir. 

Madde 32. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 31 nci maddesi ruhu esas kalmak 
üzere yeniden metne alınmıştır. 

Madde 33. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 32 nci maddesi esas olarak alınmış 
olup; (Askerî şahısların) tâbiri (Askerlerin) şeklinde değiştirilmiştir. Sivil 'müstahdemlerin duru
mu kanunun sonunda ayrı bir bolüm halinde metne alınmış prensibi kabul edilmiştir. (İspatı vü-
cudetmeye) tarifi (bulunmayı icabettirdiği) şeklinde değiştirilmiştir. 

(Ayrılanlar ceza görürler) cümlesi bu husus Askerî Ceza Kanununda 'gösterildiğinden metin
den çıkarılmıştır. 

32 nci maddede personelin vazife hitamında izinli çıkmaları hususu ancak menfi bir hükümle 
ifade edilmiş, hiçbir askerin vazifesinin hitamında izin almadan ayrılmıyacağı kabul edilmiştir. 
B'Öylece her gün izin alması icahettiği mânası verilmiştir. Halbuki tatbikatta günlük mesai ve eği
timin bitiminde subay, askerî memur, astsubaylar normal olarak vazife yerinden ayrılmaktadırlar. 
Ve mevcut îç Hizmet Talimatnamesinin 71 nci maddesinde zikredildiği üzere nöbetçi, vazifeli ve 
hususi olarak vazifelendirilen askerlerin vazife yerinde kalmaları askerî eğitim ve hizmet noktai 
nazarından zaruri görülmüştür. Müspet belirli bir halde ifade etmek üzere bu hususun tereddü
de mahal bırakılmaksızm kanun hükmü haline getirilerek metne ithali uygun görülmüştür. 

Mesai saatleri eski kanunda düzenlenmemiş olduğundan doğacak ihtilâflara mâni olmak için 
kanuna bir fıkra ilâvesi uygun görülmüştür. Ancak Silâhlı 'Kuvvetler teşkilâtında sabit bir mesai 
saati tesbiti uygun olmadığından mevsim, iklim ve hizmetin icabı nazara alınarak bunun bir tali
matla tanzim edilmesi kanuna alınmıştır. 
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Madde 34. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 33 neti maddesinden istifada edile

rek : 
a) (Askerî şahıslar) tâbiri (askerler) olarak değiştirilmiştir. 
b) Resmî elbise ile barlar, umumhaneler ve buna mümasil yerlere girilmesini meneden kısım

lar aynı zamanda As. C. K. nun 150 nci maddesinde de mevcudolması hasebiyle tekerrürümde bir 
fayda görülmediğinden metinden çıkarılmıştır. 

e) Bugünün icapları olarak Silâhlı Kuvvetler mensuplarının vazife dışında ve izinli bulun
dukları zamanlarda bilhassa büyük şehirlerde sivil elbise ile bulunmaları daha uygun mütalâa 
edilmekle buna dair bir fıkra eklenmiştir. 

d) iç hizmet Kanununun tedvin edilen 1 nci maddesindeki tarife göre silâhlı kuvvetleri teş
kil eden subay, askerî memurların da her hal ve kârda silâhlı olarak bulunmaları gerekmekte
dir yine 2771 sayılı Kanunun 86 ve 89 ncu maddeler hükümlerine göre de bunlara verilen vazi
fenin ifası bakımından da tabancalarını beraberlerinde bulundurmalarını zaruri kıldığından mad
deye bu hususu aydınlatacak bir fıkranın eklenmesi lüzumlu ve faydalı görülmüştür. 

e) Bu maddede mevcut el, yüz, baş kıyafet mefhumu içindedir, ibaresi bugünkü ihtiyaçları 
karşılıyamadığı ve bu yüzden birçok ihtilâflara sebebiyet verdiği şimdiye kadar edinilen tecrü
beden sabit olduğundan bu ibare maksadı temin edecek şekilde ve bir fıkra halinde eklenmiştir. 

f) Silâhlı Kuvvetler mensuplarına mahsus hüviyet varakalarının kullanılması haber alma ba
kımından büyük zararlar tevlidettiğinden bunlarm kullanılması tarzının kanuni ve sağlam bir 
esasa bağlamak faydalı, olacağından bunun için bu maddeye bir fıkra eklenmesi uygun görüle
rek madde tadil edilmiştir. 

Madde 35. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 34 neü maddesinin birinci cümle
si aynen alınmıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerin bu esas vazifesini tebarüz ettirmek bakımından müstakil bir madde halin
de tedvini uygun görülmüştür. 27 Mayıs İnkılâbının da hareket noktası ve kanuni mesnedi ola
rak ilân edilen 34 A"c"ü maddedeki Silâhlı Kuvvetlerin vazifesine aidolan ana prensip aynen muha
faza edilmiş, başkaca bir esas vaz'etmek lüzumu duyulmamıştır. 

Madde 36. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin 2 ve 3 neü 
cümleleri aynen alınmıştır. 

Madde 37. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 35 nci maddesi aynen alınmıştır. 
sadece terim olarak ordu tâbiri yerine (Silâhlı Kuvvetler) tâbiri kullanılmıştır. 

Madde 38. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun sancağa dair olan 37 nei mad
desi sıralama itibariyle andiçmeye dair olan ve tedvin edilen 37 nci maddeden sonra aynen alı
narak; sancağın, Deniz ve Havada da tatbikatta olduğu gibi alay muadili kıtalara verilmesinin 
kanun hükmü halinde göstermek üzere metne ilâve yapılmıştır. 

Madde 39. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 36 nci maddesi daha anlaşılır şe
kilde ve Türkçe terimlerle ifade edilmek üzere aynen alınmıştır. 

Madde 40. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 38 nci maddesi (Moralin yüksek 
tutulması) ilâvesi ile aynen alınmıştır. 

Madde 41. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi (Hayata ait bilgi
ler) tâbiri (Hayata ait genel kültür bilgileri) şeklinde daha geniş anlam vermek üzere değiştiri
lerek metne alınmıştır. 

Madde 42. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 40 nci maddesi esas olarak alın
mış maddeye sarahat verilmiş ve ayrıca her çeşit menkul ve gayrimenkul, silâh, teçhizat, araç, 
gereç, bina ve saire göstermek üzere (Devlet malı) tâbiri kullanılmıştır. Bu suretle hem ordu 
hem de vazife icabı verilmiş bulunan Devlet malının bakım ve mahafazası esası konulmuştur. 

Madde 43. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 41 nei maddesi esas olarak alın
mıştır. Bu madde Silâhlı Kuvvetler mensuplarının siyasi cereyanların dışında tutulmasına dair hük
mü ihtiva etmektedir. Maddede siyasi olmıyan cemiyetlerin faal olmıyan üyeliklerine girmeyi da
hi müsaadeye bağlı kılmıştır. Bu husus fazla bir tahdidolarak görülerek, böyle siyasi olmıyan der-
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nek veya spor kulüplerinin faal olmıyan üyeliğine girme hususu serbest bırakılmış ve fakat böyle 
bir dernek veya spor kulübünde faal olmıyan üyeliğe girmelerinin mahzur teşkil edip etmediği
nin tetkiki ve icabında buralardan çıkarılmalarını temin için MSB. na bildirilmesi şart olarak 
konulmuştur. 

Memleketimizde spor ve beden terbiyesi işleri 29 Haziran 1938 tarih ve 3530 sayılı Beden Ter
biyesi Kanunu ile bu kanunun ek ve tadillerine göre yürütülmektedir. Mezkûr kanunun 22 nei mad
desine göre kışlalarda beden terbiyesi işlerinin Millî Savunma Bakanlığı tarafından, Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğünün tesbit edeceği esaslar dairesinde tanzim ve takibedilmesi iktiza eder. 
Bu hükme göre MSB. ca bir talimat hazırlanmış ve bugüne kadar tatbik edilegelmiştir. Silâhlı 
Kuvvetlerde spor faaliyeti yalnız kışla içine inhisar etmeyip teşkil olunan güçler millî sporumuzun 
inkişafı için diğer spor kulüpleri ile müsabakalar yapmış ve halen de birçok branşlarında mü
sabakalar yapmaktadırlar. Ancak Silâhlı Kuvvetler dâhilinde kurulan güçler, Cemiyetler Kanunu
na göre teşekkül etmediklerinden hükmi şahsiyet iktisabedememişlerdir. Bu hâdise askerî güçle
rin gerek beden terbiyesi teşkilâtı ile ve gerekse Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş ve beden 
terbiyesi teşkilâtına tescil edilmiş diğer spor kulüpleri ile olan münasebetlerinde zaman zaman 
birtakım ihtilâfların doğmasına sebebiyet vermiştir. Bu itibarla Silâhlı Kuvvetler dahilindeki güç
lerin de Cemiyetler Kanununa göre teşekkül ederek hükmi şahsiyet iktisabetmeferi ve bu suretle 
Beden Terbiyesi Teşkilâtınca tescil edilmelerinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

Askerî spor kulüplerinin kurulması ve bu kulüpler içinde Silâhlı Kuvvetler mensuplarının her 
türlü spor faaliyetlerinde bulunabilmelerine imkân verilmesinin memlekette sporu teşvik ve inki
şaf ettirmek bakımından faydalı olacağı, şüphesizdir. Bu bakımdan ve arz edilen mahzurların iza
lesi için Silâhlı Kuvvetler mensuplarına askerî spor kulüpleri kurmak ve bu kulüplerde spor faa
liyetlerinde bulunabilmelerini temin etmek gayesi ile bir fıkra ilâvesi uygun görülmüştür. Bu lâyi
ha kanunlaştığı takdirde halen mevcut güçler birer spor kulübü olarak teşkilâtlandırılacaklar ve 
hükmi şahsiyet iktisabetmiş olacaklardır. Ancak askerî spor kulüplerinin kuruluş, faaliyet, mura
kabelerinin diğer hizmet ve faaliyetler ile münasebetlerinin telifi için gereken esasların -MSB tara
fından hazırlanacak talimatname ile tesbit edilmesi muvafık görülmüştür. 

Madde 44. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 41 nci maddesinde değişikliğe lü
zum görülmediğinden aynen alınmıştır. 

Madde 45. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 43 ve 47 nci maddeleri esas olarak 
alınmıştır. 43 ncü maddede garnizon (içerisinde askerî kıta bulunan meskûn yerler) olarak tarif 
edilmiştir. Halbuki 47 nci maddesi garnizon tarifi haricinde kalan mevkilerdeki müessese âmirleri
nin de garnizon kumandanlığı vazifesi ile tavzif etmektedir. Bu suretle içerisinde kıta olmıyan 
fakat müessese bulunan mevkiler de nevanma garnizon olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Aynı 
zamanda bugün birçok teknik ve fennî müesseselere de sahibolan kuvvetlerimizin birçok yerlerde 
kıta bulunmadığı halde bu gibi tesisler mevcudolup ve her bakımdan garnizon vasfını taşımakta
dır. Binaenaleyh madde bu maksatlara vefa edecek şekilde tadil edilmiştir. 

Garnizon hudutlarının belirtilmesi zaruri görülmüş fakat tâyini talimatnameye bırakılmıştır. 
Madde 46. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 44 ncü maddesi esas olarak alın

mıştır. Bu madde garnizon kumandanlığı vazifesini deruhde edecek makamı tâyin etmektedir. Ted
vin edilen 45 nci maddenin ruhu itibariyle ve evvelce mevcudolmıyan, bugün yüksek rütbeli ku
mandanların idare ettikleri bölge kumandanlıkları gibi büyük askerî makamların ihdas edilmiş 
olmasına rağmen, bu gibi yerlerde en küçük rütbeli bir kıta subayının meselâ bir takım kuman
danının garnizon kumandanı olmasını ieabettirmektedir. Bu ve buna mümasil bu mevzuda bâzı 
ihtilâfların ve hattâ disiplinsizliklerin meydana gelmesine sebebiyet verdiğinden madde bugüne 
kadar edinilen tecrübelerden faydalanmak suretiyle değiştirilmiştir. O mahalde bulunan kıta ku
mandanı ve müessese âmirleri arasındaki münasebeti garnizon kumandanlığı bakımından düzenle
mek üzere tanzim edilmiştir. 

Madde 47. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 44 ncü maddesinin (Orada 
bulunan bilûmum kıta, mektep ve müesseselerin disiplin âmiridir) cümlesi esas olarak alın-
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mış olup, müstakil bir madde halinde garnizon kumandanlığı görevi belirtilmiştir. Mektep tâbiri 
tedvin edilen maddelere göre müessese tarifine girdiğinden metne alınmamıştır. 

Garnizon kumandanlığına ait hizmetler ile sivil makamlarla olan münasebetlerin talimatname 
ile gösterilmesi hususu metne ithal edilmiştir. 

Madde 48. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 45 nci maddesi esas olarak alınmış 
•oluıp, tedvin edilen 45, 46 ncı maddeler ruhuna uygun olarak tadil edilerek metne alınmıştır. 

(Rütbece kendisinden sonra gelen birine, garnizon kumandanlığını devredebilir) denmekle 2771 
sayılı Kanunun 45 nci maddesinde güdülen maksat daha açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Madde 49. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 46 neı maddesi aynen alınmış ve 
(Deniz ve Havada muadili) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 50. — Bu maddenin tedvininde tedvin edilen maddelere rağmen bir boşluk kalması ha
linde böyle önemli bir vazifenin tâyininde müracaat edilecek makamın belirtilmesi hususu esas 
olarak alınmıştır. 

Madde 51. —'• Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 48 nci maddesi esas olarak alın
mıştır. Kışla tarifinde sadece barındırma vasfı yetersiz görülerek (hizmet görülme) vasfı da ilâve 
edilmiş ve yanlış mâna verilmemesi maksadı ile açıklanma yapılmıştır. 

Madde 52. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi esas olarak alınmış 
ve tedvin edilen 51 nci madde maksadına uygun olarak müessese âmirlerine de kışla kumandan
lığı görevi tanınmıştır. Ayrıca kıta ve müesseselerin müstakil veya bir arada bulunmalarına gö
re de kumandanlık tarifi düzenlenmiştir. 

Madde 53. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esas olarak alınmış 
ve kışla subayının vazifesi esas itibariyle belirtilerek "subay veya astsubay olabileceği açıklan
mıştır, Kışla subayı görevine kadro ile de tâyin yapılmakta olduğundan tatbikattaki bu husus 
kanun hükmü haline getirilmiştir. 

Madde 54. — Bu maddenin tedvininde, tümen (dâhil) daha yukarı kıta kumandanı veya mü
essese âmirlerinin makamlarına ait görevlerini ifada ayrıca bir görev ilâvesi ile meşguliyetlerinin 
artırılmamaları esas olarak kabul edilerek kışla kumandanlığını rütbece kendinden sonra gelene 
devri, metne ithal edilmemiştir. 

Madde 55. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 51 nci maddesi esas olarak alınmış \ 
olup; tarif ve anlamda kolaylığı sağlamak üzere ikinci fıkra ile birinci fıkra takdim ve tehir olu
narak yazılmıştır. 

Madde 51 tamamen Kara Kuvvetleri esaslarına sadık kalınmak üzere tertiplenmiş olduğundan 
ve üç kuvvete şâmil bir maddenin tedvini de imkânsız görüldüğünden, yeni madde esas alıkona-
rak tatbikat kolaylığını da sağlamak üzere şekil ve yapılış tarzı özellikleri talimatnameye bırakıl
mıştır. 
• 2771 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin maksadı, talimatnameye atıf yapılmak suretiyle gös
terildiğinden metne alınmamıştır. 

Madde 56. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi aynen alınmıştır. 
(4) Başlığı. Bu başlık 2771 sayılı Kanunda (hastalık zamanında yapılacak işler) olarak gös

terilmiştir. Başlığın mânasını uygun olarak da metinde sadece hastalanan personelin nasıl muayene 
ve tedavi olucağı hususları yer almış, sağlık işlerini hangi esaslarla yürütüleceği nazarı itibara 
alınmamıştır. Halbuki aslolan millî gücün esas unsuru olan ferdin, bilhassa askerin sağlığını temin 
ve idame ettirmek olmalıdır. Sağlık işlerini bu yönden kanunlaştırılarak metne alınmasını sağ
lamak için başlık (Sağlık işleri) olarak düzeltilmiştir. 

Madde 57. — Bu maddenin tedvinine (G başlığı) için serd edilen esbabı mucibe esas olarak 
alınmıştır. Askerin fizik ve moral bünyelerinin devamlı takibedilmesi ve koruyucu tababetin tat
biki gaye olarak alınmıştır. Bu suretle fizik ve ruhi bünyesi ile sağlam personel ile daha iyi bir 
disiplin temin edilebileceği gibi, koruyucu tababetin tatbiki ile de hastalık miktarının azaltılması 
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yoluna gidilmiş olunacaktır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden kıta kumandan veya müessese 
âmiri ile tabiplerinin müştereken sorumlu olacakları hususu da hassaten belirtilmiştir. 

Madde 58. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun hastalıklar hakkındaki ana fikri 
olan hastalık zamanında tabip temini kifayetsiz görülerek, kadrosunda olduğu halde tâyineıı ta
bibi bulunmıyan kıta ye müesseselere ek görev veya ücretle tabip teinin edilmesi şekli kabul edil
miştir. Her kıta veya müessesenin mutlaka bir tabibi bulunması zaruri görülerek tâyin edilmiş 
tabip bulunmadığı takdirde diğer askerî tabiplerden, bu da yoksa ücretle tutulacak sivil tabip
lerden faydalanma metne ithal edilmiştir. 277] sayılı Kanunun 65 nci maddesinde zikredilen 
(mirî vasıtalardan istifade edilemediği zamanlarda hasta tarafından ödenen nakliye ücreti) hük
mü memurlara 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin tanıdığı 
(sıhhat müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavileri lüzumu fenııen sabit olanların tedavi ve 
yol masrafları dairelerince ödenir) hükmünün askerlere de tanınmasının kabulü bir denklik tesis 
edeceğinden, metne bu suretle nakliye ücretinin "Devletçe ödenmesi kabul dilerek alınmıştır. 

Madd 59. — Bu maddenin tedvininde 2771 saydı Kanunun 57 ve 62 nci maddeleri esas olarak 
alınmıştır. Kıta veya müessesesinden uzakta iken hastalanan subay, astsubay, askerî memur
larla erbaş ve erlerin muayene ve tedavileri aynı esasları ihtiva ettiğinden bir maddede toplanarak 
metne alınmıştır. 

Madde 6ü. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 54, 55, 56 nci maddeleri esas ola
rak alınmıştır. 

(Erat.) tâbiri tedvin edilen 3 ncü madde maksatlarına uygun olarak (er .ve erbaşlar) olarak 
değiştirilmiştir. 54 ncü maddenin üçüncü cümlesinde (hasta derhal tabibe gösterilir) denmektedir. 
Bu gayede her nevi hastalıkta hastanın tabibe derhal gösterileceği anlaşılmaktadır. Âcil olmıyan 
vakalarda hizmet ve eğitimin aksatılmaması iein vizita zamanında tabibe gösterilmesi, suiistimali 
önlemek ve tabibi fuzuli işgal etmemek bakımından kabul edilmiştir. 

55 nci maddenin birinci cümlesinde (vizita zamanının haricinde hastalananlar nöbetçi tabi
bine gösterilir) denmektedir. Halbuki nöbetçi tabipliği mesai bitiminde başlamaktadır. Tatbikatta 
da mesai saatinde hastalananlar ise nöbetçi tabibine gösterilir. Metin bu yüzden (m^sai zamanı 
haricinde hastalananlar nöbetçi tabibine gösterilir) şeklinde yazılmıştır. 55 nci maddenin ikinci 

»ve 56.nci maddenin ikinci cümlelerinin ifadeleri tedvin edilen 58 nci madde ile karşılanmış oldu
ğundan metne alınmamıştır. 

Madde 61. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanun 58 ve 59 ucu maddeleri esas olarak 
alınmış, her iki maddede sağlık muayenelerinin zamanını tesbit ettiğinden birleştirilmek suretiyle 
metne alınmıştır. Genel sağlık muayeneleri er mevcudu fazlalığı dolayısiyle ayda bir defa yapıla
mamakta veya kanun tatbikatını sağlamak üzere acele yapılarak müspet netice sağlanamamak
tadır. Kanunun tatbikata uygunluğunu sağlamak üzere bu süre erin katıldığı ilk altı ayda bir ay 
ve mütaakıbcn üç ay olarak tesbit edilerek metne geçirilmiştir. 111 başlığı, 2771 sayılı Kanun
da. (hastalanan subaylar) olarak ifade edilmiştir, halbuki metinde (ordu mensupları, askerî 
mütekaitler ve aileleri) hakkında hüküm mevcuttur. Başlığın metni ifade etmesi bakımından has
talanan subay, askerî memur, astsubaylar ile emeklileri ve aileleri) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 62. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 60 nci maddesi esas olarak alınmış
tır. (Hastalanan subaylar) ilâve edilmiştir. Kıta veya müessese tabibi bulunmadığı ahvalde ted
vin edilen madde 58. fıkra (e) nin amirlerce tatbik edileceği belirtilmiştir. 

Maddenin son cümlesindeki rapor gönderilmesi hususu bu maddeden çıkarılarak müstakil mad
de haline getirilmiştir. 

Madde 63. — Müstacel vakalar hakkında 27*1 sayılı Kanun'bir hüküm koymamıştır. Bu gibi 
ahvalde tabipler ya hastayı emir olmadığı için kaVıl etmemekte veya hastayı muayene etmekte ve 
fakat «•«rekli raporu hastanın bağlı bulunduğu mikama vermemektedir. Âmirin emrine bağlı kalın
makla da, âmir emir verip tabip gelinceye kadar geçen zaman kaybedilmektedir. Bu madde ile 
âcil vakalarda âmire müracaatla beraber, tabibi doğrudan doğruya çağırma hakkı tanınmıştır. 
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Bu gibi hallerde hastanın kıta veya müessesesi tabibi uzakta ise civarındaki kıta tabiplerinden 

birine, yoiksa askerî hastane tabibine, yoksa hükümet ve belediye tabibine müracaatları kabul edil
mekle sağlık dumanları garanti altına alınmıştır. Muayene ve tedavi ücretleri ile nakil masrafları -
mi) tedvin edilen 58 nci madde maksatlarına uygun olarak ödenmesi hususu da metne alınmıştır. 

Madde 64. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 60 neı maddesinin son cümlesi esas 
olarak alınmıştır. Tedvin edilen maddelerin sırasıra göre anlaşılır şekilde ve tedvin edilen 62 ve 
63 neti maddeler maksatlarına uygun olarak müstakil madde halinde metne ahnımıştır. 

Madde 65. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 61 nci maddesi esas olarak alınmış
tır. Kıtalarda 24 saatten fazla hasta olanların hastalığının tümen kııınanidanlığı (Deniz ve havada 
muadili) seviyesine bildirilmesi esası açık ifade ile belirtilmemiş olduğundan metin yeniden aynı 
esası ihtiva etmek üzere yazılmıştır. Daire ve müesseselerde hastalananlar hakkındaki hüküm ise 
aynen alınmıştır. 

Madde 66. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun Qo ncü maddesi esas olarak alınmış
tır. 

(Ordu mensupları) tâbiri III başlığına uygun olarak (Subay, askerî memur, astsubay) olarak 
düzeltilmiştir. 

(Aslkerî tabiplerin her yerde parasız olarak muayene ve tedaviye) cümlesindeki askerî tabip tâ
biri (Askerî tabip ve mütehassıslar) denmekle mütehassıs tabiplerin de bu vazifeyi görmekle mü
kellef oldukları ifade edilmiş, daha geniş bir anlam verilmiştir. (Her yerde) tâbiri ise çok geniş 
bir anlam vermekte olup yanlışlığa meydan vermemek üzere kıta, müessese, hastane ve mesken) 
olarak tasrih edilmiştir. (Hastanede yatı rılmry ırak tedavi olunanların ilâç ve malzeme bedelleri 
alınır) hükmü 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin maaşlı ve üc
retli memurlara tanıdığı (resmî veya hususi sıhhat müesseselerinde yatarak veya ayaktan tedavi
leri lüzumu fennen sabit olanların tedavi ve yol masrafları dairelerince ödenir) hükmüne muvazi 
olarak subay, askerî memur ve astsubaylara da bu hak tanınarak bir denklik kurulmuştur. 

Subay, askerî memur ve astsubayların sivil tabip ve hastane intihaıbeddbilecekleri hakkındaki 
madde hükmü aynen muhafaza edilmiştir. 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 
9 ncu maddesinin maaşlı ve ücretli memurlara, tanıdığı cenaze mas raflarının da, subay, askerî me
mur ve astsubaylara tanınarak bu hususta da bir müsavat sağlanmıştır. 

(Ahvali sıhhiyelerini tetkik maksadı ile âmirler her subayı muayeneye tâbi tutaıbilir) şeklinde
ki hükmü (âmirler) tâbiri yerine, Ordu Beden Kabiliyeti Talimatnamesi 46 nci maddesi (b) fıkrasi-
ıuı uygun olarak fakat disiplin mülâhazası ile tabibe müstakil yetki vermeden ve tatbikata da uygun 
olarak (kıta kumandanı veya âmirler, ve muvafakatleri ile tabipler) ifadesi metne alınmıştır. Su
baylar gibi askerî memur ve astsubayları da kavramak üzere (subay) yerine (subay, askerî memur 
vt- astsubaylar) tâbiri kullanılmıştır. 

Sağlık anlaşması olan yabancı devletlerin silâhlı kuvvetleri mensuplarının da aynı hükümlerden 
istifadesini sağlamak üzere maddeye fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 67. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 5501 sayılı Kanunla değişen 66 nci 
maddesinin (a) fıkrası esas alınmıştır. 

(Ordu mensuplarının) tâbiri (subay, askerî memur ve astsubayların) olarak değiştirilmiştir. 
(Masrafları ilgili bakanlık bütçesine konulan ödenekten verilir) ifadesi bu masrafların MSB. 

lığı bütçesinden ödenmesinin en doğru şekil olduğu için (masrafları Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinden ödenir) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 68. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 5501 sayılı Kanunla değiştirilen 66 
nci maddesinin (ıb) fıkrası esas alınmıştır. Ordu mensupları tâbiri-düzeltilmiştir. 

Memleket içinde tedavisi mümükün olmıyan hastalıkların yurt dışında tedavisi imkânı veril
mişse de hastalıklar doğma sebeplerine göre tahdidedilmiştir. Görevlerin yapıldığı sırada görevden 
doğana, iş yerlerinde iş yerinin mahiyetinden doğma hastalıkların yurt dışında tedavi olunabileceği ka
bul edilmiştir. Ancak Türkiye'de tedavisi kabil olmıyan hastalıkların doğma sebepleri ne olursa ol
sun subayf askerî memur ve astsubaylaıîa erbaş ve erlerin hayatı mevzuııbahistir. Nitekim 66 nci 
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maddenin 5501 sayılı Kanunla değişmeden evvelki hali de (Türkiye'de tedavi edilmelerine imkân 
olmıyan) ların hariçte tedavileri şartını ifade etmekle hastalığın doğma sebeplerini esas olarak 
almamış, ancak memlekette tedavi edilemiyeceği hallerini kabul etmiştir. 

5501 sayılı Kanunla değişen 66 neı maddenin (b) fıkrası hastalığın tedavi olunamıyacağma dair 
raporun Askerî Tıp Akademisi ile Tıp fakültelerinden birinden seçilecek ve raporda, bahis konusu 
olan hastalıkla ilgili kurulca tasdikini şart koşmaktadır. Bu husus daha kabili tatbik bir şekle konu
larak (Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulu ve bu kurula seçilecek hastalıkla ilgili Tıp 
fakülteleri profesör ve doçentlerinden iki şahsın) katılması ile kurulacak heyetin raporu ile tesıbiti 
kabul edilmiştir. Bu raporun işleme tâbi olabilmesi için de MSB. ca tasdiki kabuıl edilmiştir. Yahancı 
memleketlerde daimî veya, muvakkat vazife ile veya tahsil kurs, staj, dil öğrenimi ve bilgi, görgü ve 
ihtisaslarını artırmak maiksadiyle bulunan suibay askerî memur ve astsubayların bulundukları 
memleket sağlık müesseselerinde tedavileri zaruridir. Bu şartlar altında tedavi masraflarının MSB. 
ca ödenmesi için müesseselerden alacakları ve askerî ataşelikler veya konsoolsluklar tarafından tas
dik edilecek faturaların tanzim edilmesi hükmü metne alınmıştır. 

Yabancı memlekette tedavi süresi âzami iki yıl olarak kabul edilmiş ve kanuni sıhhi izin süresi 
olan ilki yıl bu hususta esas kaıbııl edilmiştir. 

Müddetin harb malûlleri için dahi olsa bir yıl uzatılarak üç yıla çıkarılması ve bu işin de malu
liyetin tesıbiti maksadiyle yapılması varit görülmemiştir. Ve bu husus metinden çıkarılmıştır. 2 yıllık 
tedavi süresinin suiistimalini önlemek ve hastalığın seyrini kontrol etmek maksadiyle tedavi süresi 
altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık müessesesinden alman ve tedavinin devamı zaruretini 
gösteren raporun ataşelik kanalı ile MSB. na gönderilme ve mütaaıkıp her ayda tekrarlanması (c) 
fıkrasında metne alınmıştır. 

Madde 69. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi esas olarak alınmış 
olup; 

(Ordu mensuplarının) tâbiri yerine başlığa uyulmak üzere (subay, asikerî memur ve astsubayla
rın aileleri) hakkındaki hükümler alınarak emeklilere ait hükümler mültaakıp maddeye bırakılmış
tır. 

788 sayılı Memurin Kanununun 87 nci maddesi ile memurlara tanınan (memurlarla nafakaları 
üzerlerinde olan efradı ailelerine mecanen tedavi imkânı) subay, askerî memur ve astsubay ailele
rine de tanınarak bir müsavat sağlanmış bulunmaktadır. Bu şartlar altında muayene ve tedavi için 
takibedileoek yollar daha evvel tedvin edilen maddelere atıf yapılmak suretiyle metne alınmıştır. 

Aile tarifini kesin bir hükme bağlamak üzere Harcırah Kanunundaki tarif alınmış ve (b) fık
rası olarak metne alınmıştır. 

Aile efradının muayene ve tedavilerde tanıtılması için talimatnamede gösterilecek resmî vesai
kin ibraz edilmesi mecburiyeti de (c) fıkrası olarak metne alınmıştır. 

Madde 70. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 63 ve 64 ncü maddeleri esas olarak 
alınmış ve subay, askerî memur ve astsubay emeklileriyle bunların ailelerine ait hükümler bu ma<? 
dede toplanmıştır. 

Subay, askerî memur, astsubay emeklileriyle ailelerine de muvazzaf olanlar gibi muayene ve 
tedavi imkânları ile cenaze masraflarından istifade kabul edilmiştir. 

Şöyle ki: Emekli olanlar 60 yaşına kadar ihtiyat kadroyu teşkil ettiği gibi emeklilik haline 
nazaran normal hayatın en genç ve dinamik zaman I arını tabip ve tedaviye muhtacolmadan ve pek 
cüzi bir ihtiyaçla gideren subay, askerî memur ve astsubaylar ağır ve yıpratıcı bir hizmet sonu 
emekliye ayrıldıktan sonra bu zarureti dana ziyade hissetmekte gerek yatarak, gerekse ayakta bir 
tedaviye lüzum duymaktadırlar. Malî durumları sebebi ile de Devlet yardımı olmaksızın sıhhi mu
ayene ve tedavilerini gereği gibi yaptırmak imkânına sahibolanlamaktadırlar, ömürlerinin yarı
sını ve belki de 2/3 ünü yurdun muhtelif mahrumiyet bölgelerinde ağır hizmet şartlan altında; 
Silâhlı Kuvvetler hizmetinde geçiren ve maddi, malt imkânları bakımından emeklilik haline na-. 
zf.ran daha iyi durumda olan subay, askerî memur ve astsubay ve ailelerine tanınan kanuni 

( S. Sayısı : 172 ) 



— İ l 
hakların emeklilik hallerinde de bu zümreye ve kanuni nafakası kendisine ait ailelerine tanınması, 
tedavi ve muayenelerinin de meccanen yapılması imkânının sağlanması Silâhlı Kuvvetler emek
lilerinin istikbal endişesini zail edecek ve orduya bağlılık ve sadakati bir kat daha artırılmış 
olacaktır. Subay, askerî memur ve astsubay aileleri de eşleri emekliye ayrılıncaya kadar eşleri 
gilbi gayrimüsai't şartlar altında ve birçok mahrumiyetlere katlanarak yaşamakta ve bu yüzden 
yıpranmakta olduklarından kanun hükmü kendilerine de teşmil edilmiştir. 

Muayene ve tedavi imkânlarından faydalanma yolları daha evvel tedvin edilen maddelere atıf 
yapmak suretiyle belirtilmiştir. 

Muayene ve tedavi için talimatnamede gösterilen resmî vesaiki ibraz etmeleri de kabul edil
miştir. 

Madde 71 - 72. — Bu maddelerin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 67 ve 68 nci maddeleri ay
nen alınmıştır. Tedavi masrafı da Devlete yüklenmiştir. 

Madde 73.. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 69 ncu maddesi esas olarak alın
mış ve zâti bineklerin hariçte tedavi olunmaları halinde de yem, ilâç, yer ve malzeme masrafları
nın hayvan hastanelerinde tedavide olduğu gibi MSB. ea ödenmesi hükmü metaıe alınmıştır. 

Madde 74. •— Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 70 nci maddesi esas olarak alın
mıştır. Bu maddede rütbe sahipleri komuta etme bakımından düzenlenmiştir. Halbuki rütbe sa
hipleri birliklerde olduğu gilbi müesseselerde de kumanda etmeden vazife görmeleri mümkündür. 
Bu bakımdan rütbe sahibinin tarifinde (Hangi birlik veya müessesede ne gibi vazife alacağı) şek
linde ifade edilmiştir. Meselâ : Garaj çavuşu rütbe sahibi olduğu halde bir birliğe kumanda et
mez. öğretmen subay da rütbe sahibi olduğu halde birlik veya müesseseye kumanda edemez hal
buki her iki rütbe sahibinin görevi kadroda belirtilmiştir. 

Zaten maddenin maksadı âmiri değil, rütbe sahibinin görevini tâyin etmektedir. Âmirler ve 
vazifeleri daha evvelki maddelerde izah edilmiştir. Hazeri ve seferi kadrolar bugün tek kadro 
olarak kullanılabildiğinden (Hazeri ve seferi) kadro yerine (Kadro) denilmiştir. 

Madde 75. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 71 nci maddesinde günün şartla
rına göre bir değişiklik yapmaya lüzum görülmediğinden aynen alınmıştır. 

J Başlığı - j) Başlığı 2771 sayılı Kanunda (Askerlik hizmet nöbetleri) olarak alınmıştır. Bu 
ifade ise bir hizmet nöbeti varmış zannmı uyandırmakta, mütaakıp başlık olan (Karakol ve nö
bet vazifeleri) nden ayrı mâna vermektedir. Halbuki nöbetlerin hepsi aynı vasfı, yani müşterek 
vazifenin yapılmasını taşımaktadır. Hizmet nöbeti ve karakol nöbeti şeklinde ayrılmamaktadır. Bu 
bakımdan başlık (Askerlik nöbet hizmeti) olarak değiştirilmiş ve nöbetler ifade ettikleri mâna ba
kımından da bu başlık altında toplanmıştır. 

Madde 76. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 72 nci maddesi esas olarak alın
mıştır. Nöbetin tarifinde yazış tekniği bakımından meydana gelen yanlış anlaşılmayı önlemek bakı
mından; 

(Vazife) yerine daha şümullü olmak üzere (hizmet) terimi sadece (temadisini) demekle bırak
tığı boşluğu (yapılmasını ve devamını) demekle (alâkadarlar arasında) yerine (ilgililer tarafından) 
ve (zamanın taksimidir) yerine de açıklamak ve tatbikatın ifadesini sarihleştirmek bakımından 
(belli bir sıra ve süre) ibaresi kullanılarak değişiklik yapılmıştır. 2771 sayılı Kanunda nöbetçi tarifi 
olmayıp, Askerî Ceza Kanununun 15 nci maddesinde ise nöbetçi tarifi ile 2771 sayılı Kanundaki (ka
rakol nöbetçimi) ifade edilmiştir, Bu şekilde nev'anma subay, askerî memur ve astsubayların nöbetçi 
oldukları hallerle, er ve erbaşların karakol nöbeti dışındaki nöbetleri (nöbetçi) tarifine girmemekte
dir. Bu boşluğu îç Hizmet Kanununda kapamak üzere nöbetçi tarifi metne alınmıştır. 

Madde 77. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi esas olarak alınmış 
ve 72 nci maddede «Nöbet ile mükellef olanlar şunlardır, denerek kıtalarda (kara kuvvetleri esas ol
mak üzere) karargâh, okul ve hastanelerdeki nöbetçiler» yazılmıştır. Bu husus nöbetçileri dondur
makta, ve kıtalarda da bilhassa kara kuvvetlerinin özelliklerine göre tasnif etmektedir. Bu bakımdan 
nöbet ve nöbetçiler genel ifade ile metne geçirilmiş, teferruat ve her kuvvete mahsus özellikler tali
matnameye bırakılmıştır. 
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Madde 78." — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 74 ncü maddesinin 1, 2 ve 3 parag

rafları esas olarak sırasiyle karakol, karakol nöbetçisi ve devriye tarif edilerek müstakil bir madde 
haline getirilmiştir. Nöbet hizmeti bakımından nizam karakolunu izaJh eden paragraf ve maddenin 
ayrı bir madde haline getirilmesi uygun görülmüştür. Karakol tarifi aynen alınmıştır. 

Karakol nöbetçisi tarifinde (asker) tâbiri kullanılmış ise de; (bir yere konulan ve muayyen bir 
mıntakası ve talimatı) bulunan denmekle silâhlı erlerin ifa ettikleri sabit nöbetçiler muradedilmek-
tedir. Ve yine Ceza Kanunu metnindeki muhtelif maddeler ve içtihatlarla bu nöbetçiler hakkında 
rütbesiz olmalarından ve fakat görevlerinin ehemmiyetinden himayeye ait hükümler konmuştur. Bu 
hususlar (asker) terimi ile (er ve erbaş) larm ifade edilmek istenildiğini göstermektedir. Nitekim 
Askerî Ceza Kanununda ahır nöbetçi çavuşu, mutfak nöbetçisi, nöbetçi subayı gibi nöbetçi asfcer-
ler (karakol nöbetçisi) tarifine girmemektedir. Böylece (askerlik) tâbiri (er veya erbaşlardır) şek
linde değiştirilmiştir. 

Karakol nöbetçisi terimi bu nöbetçilerin her hal ve şartta karakoldan çıkacağı gibi bir zehabı 
uyandırmaması için karakoldan çıkmıyan fakat tarife uyan hizmeti gören nöbetçilerin, karakol nö
betçilerine ait hak, salâhiyet ve mesuliyetlere sahibohnasmı sağlamak maksadiyle tarife ilâve yapıla
rak karakol nöbetçesinin karakol teşekkül etmeden de çıkarılabileceği kabul edilmiştir. Metne (bir 
karakoldan veya her hangi bir suretle çıkarılan) şeklinde alınmıştır. 

Madde 79. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi 4 nc.ü paragrafı ve 
75 nci maddesi aynen alınmış olup; 74 ncü madde 4 ncü paragrafı, 79 ncıı madde (a) paragrafı ve 
75 nci madde, 79 neu madde (b) paragrafı olarak düzenlenmiştir. 

Madde 80. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 76 nci maddesi aynen alınmış ve fa
kat başlangıç cümlesi (III) başlığına uygun olarak tadil edilmiştir. 

(Karakol hizmetinde bulunan subaylarla erat) ((karakol hizmetinde bulunan subay, astsubay, er 
ve erbaşlar ile karakol nöbetçisi ve devriyeleri) şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 81. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 77 nci maddesi esas olarak alınmış 
karakol emrinde tanınan (muvakkat yakalama için emir verme) hakkı, nöbet heyetinin heyeti umu-
nıiyesinden ve kumandan veya âmirin vazifelerinden sorumlu olan nöbetçi âmirlerine de tanınması 
zaruri görülerek metne ilâve yapılmıştır. 
• Madde 82. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 78 nci maddesinde günün şartlarına 
göre bir değişiklik yapmaya lüzum görülmediğinden aynen alınmıştır. 

Madde 83. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi esas alınmıştır. (Hal 
ve vaziyetin icajbettirdiği zamanlarda derhal kullanılmak üzere) ifadesinde hazır kıtanın her zaman 
bulundurulması icafee'ttiği mânası anlaşılmakta olduğundan, bu hususun ise; hazır kıtanın her zaman 
bulundurulmakla önemini kaybedeceği, vazifenin ihmale uğrıyacağı ve kıtayı yoracağı nazarı itibara 
alınmıştır. 

Hal ve vaziyetin icalbottiği zamanlarda çıkarılması ve tereddütlerin izalesi bakımından madde 
(Hal ve vaziyetin ieabettirdiği zamanlarda her kışla, konak ve ordugâhta derhal kullanılmak üzere 
ayrıca bir hazır kıta bulundurulur) şeklinde değiştirilmiştir. Kuvveti ve çıkarılacağı zamanlar tali
matnameye bırakılmıştır. 

Madde 84, 85, 86. — Bu maddelerin 2771 sayılı Kanunun sırasiyle 80, 81, 82 nci maddeleri deği
şikliğe lüzum görülmediğinden aynen alınmıştır. 

Madde 87. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi aynen alınmış fakat 
daıha katı bir ifade sağlamak üzere her bir fıkra (başka bir çare kalmamışsa) ifadesinin ilâvesi ile 
bitirilmiştir. (C) paragrafı Polis vazife ve salâhiyet Kanunu ile Jandarma vazife ve salâhiyetlerine 
ait Nizamnamesindeki sil âdı kullanma esaslarına ait (dur ihbarı) metne ithal edilmek suretiyle ya
zılmıştır. 

Madde.88, 89, 90. — Bu maddelerin tedvininde 2771 sayılı Kanunun sırasiyle 84, 85, 86 nci 
maddeleri günün şartlarına göre bir değişikliğe ihtiyaç görülmediğinden aynen alınmıştır. 

Madde .91. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 87 nci maddesi esas olarak alınmış
tır. Tedvin edilen bu maddede vazife ve teşkil hususu açıklanmıştır. 
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İnzibat kuvvetler yönünden garnizon kumandanına ait vazifeler; disiplin muhafazası, ;(as

keri zabıtai mania) tâbiri yerine (önleyici askerî zabıta) adliye vazifesi ve bir de bugün için tat
bikatta mevcudolup kanun hükmü altında olmadığından zaruri görülerek ilâve edilen trafik 
hizmeti olmak üzere metne alınmıştır. 

Merkez kumandanının tâyini metinde sadece, garnizon kumandanının bir ve nihayet üri derece 
altında olan bir subayı bu vazifeye tâyin etmesi şekliyle gösterilmiştir. Halbuki gerek talimatna
me ve gerekse tatbikatta diğer şekillerde de merkez kumandan veya bu görevi yapacak inzibat 
subay ve astsubayı tâyin edilebileceğinden bunlar da metne alınmıştır. Merkez kumandanhkları-
mn büyük şehirlerde kadrolarla kurulmuş olarak, küçük garnizonlarda merkez kumandanlığı teş
kiline lüzum görülmiyerek inzibat subayı veya astsubayı tâyin edilebileceği, veya garnizon kuman
danı tarafından bu görevin yapılması suretiyle yerine getirildiği hususu metne alınmış (a) -fık
rası olarak belirtilmiştir. İnzibat kuvvetine ait hükümler aynen alınarak merkez kumandanlığı 
kadro ile tesbit ve teşkil edilmediği ahvale aidolmak üzere (b) fıkrası olarak metne alınmıştır. 
Askerî inzibat kuvveti mensuplarının Kıyafet Kararnamesinde tesbit edilen hususi işareti taşı
yacakları hükmü konmuştur. 

Madde 92. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 87 nci maddesi son iki cümlesi 
ile 89 ncu maddesi esas olarak alınarak inzibatların genel salâhiyet ve mesuliyetleri açıklanmıştir. 

a) Fıkrasında askerî inzibat (eratı) yerine, tedvin edilen maddeler maksadına uygun olarak 
(er ve erbaşları) olarak düzeltilerek, diğer er ve erbaşlara karşı karakol sıfatını ve karakolların 
kanuni salâhiyet ve mesuliyetlerini haiz oldukları hükmü aynen alınmıştır. 

Askerî öğrencilerden liselerden yukarı okullarda okuyanlar hakkındaki mevcudolan hükme, 
ortaokul öğrencileri hakkındaki hükümde ilâve edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin tahsil durum
ları nazarı itibara alınarak astsubaylar gibi, daha yüksek okul ve üniversite öğrencilerine ise su
baylar gibi muamele olunacağı hususu kabul edilerek (b) fıkrası olarak metne alınmıştır. 

(c) Fıkrasında 89 ncu madde aynen alınarak (Subay sınıfına mensup veya muadili askerî şa
hıslar hakkında), ifadesi yerine (Subay ve askerî memurlarla, astsubaylar hakkında) ifadesi ve (An
cak üst rütbede veya kendi rütbesine muadil askerî inzibat subayları) yerine de (Ancak üst veya 
kendi rütbeleri ndeki inzibat subay ve astsubayları) ifadesi kullanılmıştır. 

Madde 93. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 90 ncı maddesi esas alınmıştır. Fa
kat bu maddede zikredildiği gibi ayrı bir kanun olmadığından tatbikat sahasında birçok ihtilâfların 
vo hattâ bâzı ahvalde müessif hâdiselerin vukubulduğıı müşahede edilmektedir. Mahzurları gider
mek üzere başka bir kanuna atıf yapılmıyarak maddeye hüküm konmuştur. Son zamanlarda 
polisin bilhassa müdahalesiyle meydana gelen ordu şerefi ile disiplinini sarsıcı vakaların önlenme
si için ağır cezalar müstelzim meşhut cürümler dışındaki hallerde salahiyetli askerî inzibat ma
murlarının yakalamaya salahiyetli olması kanun hükmü haline getirilmiştir. 

Madde 94. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunun 88 nci maddesinde bugünün şart
larına göre değişikliğe lüzum görülmediğinden aynen metne alınmıştır. 

Madde 95. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunla nazarı itibara alınmıyan (Muvak
kat yakalama) hususu tedvin edilmiştir. İnzibat erbaş ve erlerinin'diğer erbaş ve erleri, inzibat subay 
ve astsubaylarının aynı veya üst rütbedeki bütün subay, askerî memur ve astsubaylarla er, erbaş 
ve erleri, bütün askerî inzibatların ise sivil şahısları dört fıkrada belirtilen şartlarda muvakkat 
yakalama salâhiyetini haiz olduğu hükmü metne alınmıştır. 

(a) Fıkrasında karakol, karakol nöbetçisi, devriyelere tanınan salâhiyetler aynen alınmıştı?. 
Zira inzibat kuvveti mensubu, karakol hizmeti gören askerlerle aynı salâhiyetlere sahiptir. 

(b) Fıkrasında ise disiplini teminle mükellef olan inzibat kuvveti personeline tâbi olarak, (As
kerî disiplini bozan hallerde) muvakkat yakalama salâhiyeti tan:nmıştır. 

(c) Fıkrasında ise adlî bir vazifenin yerine geçirilmesi halinde inzibat kuvvetine yakalama salâhi
yeti verilmiştir. Filhakika askerî inzibata, askerî ve umumi adliye makamlarından bâzı vazifeliler ha
vale edilmektedir. Bunlar tevkif, ihzar, emirlerin yerine getirilmesi ve müstacel hallerde de şahit 
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ve maznunların celbi ile arama ve zabıt muamelelerinde hâkim ve müddeiumumilerle birlikte vazife 
almak mecburiyetidir. İnzibat kuvvetinin bu vazifeleri yapmaları şahıs hürriyetinin kısmen tahdidi 
mahiyetinde olduğundan bu hükmün kanuna alınmasına lüzum görülmüştür. 

(d) Fıkrasında ise; inzibat kuvvetleri vazifelerini yaptıkları sırada taarruza ve hakarete mâruz 
kaldıkları takdirde, taarruz ve hakaret eden şahsı yakalamaları, görmekte oldukları hizmetin tabiî 
bir neticesi olduğundan bu hak tanınmıştır. Aksi halde kendisine inzibat salâhiyeti verilen bir kimse 
taarruz ve hakarete uğradığı bir zaman faili yakalıyamaması verilen hizmetin yapılmasını imkânsız 
hale getirir. Esasen As. Mu. ü . K. nun 3 ncü maddesinin (D) fıkrası nöbet mahallerinde ve karakol
larında askerlik vazifelerini yaptıkları sırada veya yapt klan vazifeden dolayı askerî şahıslara ve 
bu mahallerde vazife gören devriyelere fiilen taarruz edenler veya askerlik vazifelerine mütaallık id
leri yapmaya veya yapmamaya icbar için haklarında şiddet ve tehdide müracaat eden sivil şahısların 
muhakemeleri askerî mahkemelere bırakılarak bu türlü vazifeler teminat altına alınmıştır. Askerî 
mahkemelerde yargılanacak bir kimsenin askerî inzibat taralından yakalanması tabiî bir hal olduğun
dan bu salâhiyet tanınmıştır. 

Madde 96. — Bu maddenin tedvininde 2771 sayılı Kanunda nazarı itibara alaımıyan inzibat 
kuvvetinin silâh kullanma salâhiyeti esas olarak alınmıştır. Askeri inzibatlar askerlik vasıfları ile ka
rakol. vasıflarını taşıdıklarından bu vasıflara ait tedvin edilen 87, 88, 89 ve 90 ncı maddelerdeki 4-
iâh kullanma salâhiyeti atıf yapılmak suretiyle inzibat kuvvetine do tanınmıştır. 

Madde 97. — Bu maddede, tedvin edilen 91 nci maddede gösterilen askerî inzibatlara ait askeri 
disiplinin muhafazası, önleyici zabıta ve adliye vazifeleri ile askerî trafik vazifelerinin açıklanmasına 
lüzum görülerek talimatname ve talimatlarla gösterileceği kabul edilmiştir. 

(o) Başlığı, 2771 sayılı Kanunda mevcudolnııyan ordu pazarları, askeri gazinolar, dinlenme 
kampları, askerî kantinler, bakım ve onarım tesislerinden istifade, askerî nakil vasıtalarından is
tifade gibi hususlar Kuvvetler mensuplarının moral ihtiyaçlarını temin ederek, vazifeye bağlılığı 
ve disiplinin korunmasını sağlıyaeaği cihetle (Sosyal hizmetler) başlığı altında kanuna ithal edil
miştir. 

Madde 98. — Bu maddede Silâhlı Kuvvetler mensuplarının ihtiyaçlarını temin etmek maksa-
diyle ordu pazarlarının hususi kanunlarla teşkil edilmesi kanuna alınmıştır. Silâhlı Kuvvetler 
mensupları ailelerinin giyim, yiyecek ve ev eşyası gibi ihtiyaçlarının ucuz ve kolaylıkla temini ve 
binnetice hayat seviyelerinin yükselmesi için yabancı ordularda da bu kabîl tesislerin sağla
dığı imkânlar göz önüne alınarak bu müessese kanun hükmüne alınmıştır. 

Madde 99. — Silâhlı Kuvvetler mensuplarının meslekî ve kültürel inkişafları ile sosyal ve mo
ral ihtiyaçlarını temin ve aralarındaki tesanüdü artırmak maksadiyle büyük garnizonlarda (Tü
men ve muadili birliklerin bulunduğu) subay, astsubay ordu evleri, daha küçük birlik ve müesse
selerin bulunduğu yerlerde subay ve astsubay gazinoları, kışlalarda da subay, astsubay ve erler 
için k şla gazinosu tesisi 2771 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanmış olan iç Hizmetleri Talimat
namesinde kabul edildiği halde kanuna konmamış bulunduğundan, kanunlaştırılması tatbikata im
kân vermek bakımından zaruri görülerek metne ilâve edilmiştir. Ordu evlerinin tesisine lüzum ve 
imkân görülmiyen yerlerde askerî gazino açılması kabul edilmiştir. 

Madde 100. — Ordu evleri askerî gazino ve kışla gazinoları, askerî bina ve mahal olarak ka
bul edilmiştir. Filhakika bu binaların vergi mükellefiyeti karşısındaki durumu ile bu yerlerde im
lenecek suçların As. Mu. U. Kanunu bakımından kıymctlendirilmesinde böyle bir sarahatin geti
rilmesine lüzum görülmüştür. 

Madde 101. — Ordu evleri ve askeri gazinolar sermayelerinin menşelerinin tâyin ve tesbitin-
de zaruret vardır. Zira umumi bütçeden ayrılmış bulunan bu müesseseler bütçe bakımından müs
takil bir mahiyet taşımaktadır. Bu sebeple sermayenin menşei gelirleri, âza aidatı, her türlü te
berru ve bunların işletmeye ve idamesine kâfi gelmediği hallerde de Devlet bütçesinden ayrılacnk 
meblâğdan teşekkül edecektir; 

Madde 102. — Ordu evlerinin kadro, kuruluş, idare, murakabe ve muhasebeleri ile, işlet
me şekilleri hakkında kanuna daha etraflı hüküm konulmamıştır. Bunların tanzimi bu . mev-
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zuda yapılacak bir nizamnameye bırakılmıştır. Ancak sermayenin menşei gösterildiği gibi bu 
müesseselerden elde edilecek gelirlerin de umumi olarak sarf yerleri kanunda gösterilmiştir. 

Madde 103. — Ordu evlerinde kuruluş ve gayeleri, prensibolarak kâr maksadı gütmemeleri 
gözönünde tutularak Kurumlar Vergisi ile Bina Vergisinden ve ayrıca diğer Gelir ve sair vergi
lerden muaf tutulmuştur. 

Madde 104. — Ordu evleri ile askerî gazinolar döner sermaye ile işletildiğinden 1050 ve 2490 
sayılı Muhasebei Umumiye ve Artırma Eksiltme kanunlan dışında tutulmuştur. Esasen bu hal 
mütedavil sermaye ile işletilmenin tabiî bir neticesidir. Aynca Devlet bütçesi ile ilgili olmı-
yan ordu evlerinin muamelâtının Divanı Muhasebat vize ve murakabesinden muaf tutulması 
da bu işletmenin tabiî bir sonucu olduğundan metne alınmıştır. 

Madde 105. — Silâhlı Kuvvetler personelinin morallerinin iyi bir vaziyette bulundurulması 
bu kanunda prensibolarak kabul edilmişti. Bu prensibin tatbiki yönünden ordu evleri, askerî 
garnizonlar gibi silâhlı kuvvetlerin bilhassa sahil şehirlerinde veya yakınlannda tesis ettikleri 
dinlenme kamplannm kanun himayesine sokulması ve astsubayların da bundan istifade ettiril
mesi kanunun umumi maksadına uygun görülmüştür. Bu suretle uzak yerlerden sahil şehirle
rinde tesis ve ihya edilen dinlenme kamplanna gelerek iştirak edecek subay, askerî memur ve 
astsubaylarla ailelerinin her hangi bir eşya getirmeden istirahatleri temin edilmiş olacaktır. Or
du evleri ve askerî garnizonlarda olduğu gibi askerî disiplin mülâhazasına istinaden subaylarla 
astsubaylann kamplarının ayn olması düşünülmüştür. Kamp mevzuunun kanuna alınarak tesis 
ve idamesinde askerî vasıta ve malzemenin kısa bir müddet Silâhlı Kuvvetler personelinin husu
si hizmetine tahsis edilmesi kanun himayesine girmiştir. 

Madde 106. — Silâhlı Kuvvetler mensuplarının her türlü ihtiyaçlannı piyasa rayicinden 
daha ucuz ve kolaylıkla temin etmeleri maksadiyle ordu pazarlarından ayn olarak kışlalarda 
kantin kurulması kanuna alınmıştır. Bu suretle her zaman dışanya çıkmaları mümkün olmıyan 
erbaş ve erler dışardan görülmesi icabeden ihtiyaçlan kışlalarda görebilecektir. Bu mevzuda 
2771 sayılı Kanunda sarahat olmamakla beraber müstakillen yapılmış bir talimatla kantin mev
zuu düzenlenmiş idi. Bu hüküm kanuna alınmıştır. Ancak bu mevzuda kanuna daha teferruatlı 
hüküm konulmayip kantinlerin teşkili, idaresi, murakabesi, işletilmesi ve kontroluna ait tefer
ruat hükümlerinin talimatnamede düzenlenmesi derpiş edilmiştir. 

Madde 107. — 2771 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda Silâhlı Kuvvetler mensuplarının as
kerî iş yerlerinden istifade etmeleri düzenlenmemiş bilâkis Askerî Ceza Kanununun 130 ncu mad
desi ile bu mevzudaki istifadeler menedilmiştir. Bununla beraber tatbikatta bâzı subay ve astsu
baylar ordu iş gücünden istifade etmekte ve bunlardan bir kısmı hakkında her hangi bir muamele 
yapılmadığı halde suç ihbarı yapıldığı hallerde kanuni takibat icra edilmektedir. Esasen şehir
lere uzak garnizonlarda bâzı küçük ihtiyaçların giderilmesi mümkün olamamaktadır. Bu itibarla 
silâhlı kuvvetler iş gücünden mensuplarının kayıt ve şartlı olarak istifadelerini düzenlemek zaru
reti doğmuştur. Prensibolarak subay, askerî memur ve astsubayların askerî hizmetleri sekteye uğ
ratmamak ve bütün masrafları kendilerine aidolmak üzere ordu evleri tesislerinde her -türlü şahsi 
eşya ve vasıtalarının bakımı, onarımı ve imalini yaptırabilecekleri kabul edilmiştir. Ancak bu işin 
yapılması kıta ve müesseseler dışında bulunan ordu evleri ve askerî garnizonlar tarafından dü
zenleneceği kabul edilerek her halükârda hizmetin sektedar olmaması nazara alınmıştır. Bu suretle 
bu mevzuda her hangi bir suiistimalin yapılması da önlenmek istenmiştir. Bu mevzuda teferruâT 
hükümlerinin talimatnameye konacağı kabul edilmiştir. 

Madde 108. — Subay, askerî memur ve astsubaylarla ailelerinin askerî vasıtalardan istifade 
etmeleri şartlı olarak kabul edilmiştir. Bunda zaruret vardır. Zira bu şahısların vazife gördükleri 
yerler daha ziyade iskân bölgesi olan şehir ve kasabalardan uzak olup garnizonlara normal tari
feli vasıtalar işliyememektedir. îşte bu mecburiyet karşısında : 

a) Mesaiye geliş ve gidişlerde, 
b) Şehir içi ev eşyası ve mahrukat naklinde, 
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c) Uzak garnizonlardan tarifeli ve devamlı vasıta bulunmadığından aileleri ile birlikte ve 

bilhassa tahsil çağında bulunan çocukların en yakın şehirdeki okula gidip gelmesinde askerî vası
talardan istifadeleri kanuna alınmıştır. 

d) Umumi vasıtaların işlemediği garnizonlara tâyin edilen subay, askerî memur ve astsubay
ların kendileri, aileleri ve eşyalarını askerî vasıtalarla getirilip götürülmesi uygun mütalâa, edil
miştir. 

Madde 109. — Halen subay, askerî memur ve astsubaylarla erler bâzı nakil vasıtalarında nor
mal ücret tarifesinden daha ucuz bedelle seyahat etmektedirler. Bu durumun kanuni bir mahiyet 
alması ve Silâhlı Kuvvetler mensupları ile ilgili bir husus olduğundan bu kanunda yer alması uy
gun görülmüştür. Şimdiye kadar Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası gibi kara ve deniz nakil 
vasıtalarını işleten müesseseler Silâhlı Kuvvetler mensuplarına muayyen nispette tenzilât yapmak
tadırlar. Bu itibarla vasıtalardan tenzilâtlı seyahati düzenliyen 109 ncu maddesi (tren, vapur, 
uçak, tramvay, troleybüs, tünel ve metro gibi) şehir içi ve yurt içinde şehirlerarası nakil vasıtala
rında ordu mensuplarının hüviyet kartlarını ibraz etmeleri şartiyle sivil veya resmî elbiseli olduk
ları halde tenzilâtlı seyahat etmeleri sağlanmak istenmiştir. Ayrıca Silâhlı Kuvvetlerde vazife gö
ren erbaş ve erlerin de bu imkândan istifadeleri hüküm altına alınmıştır. Bugün muasır devletle
rin tamamında ordu mensuplarına bu şekilde kolaylıklar sağlanmaktadır. 

Madde 110. — Silâhlı Kuvvetler iç hizmetleri ile ilgili bir hükmün 2771 sayılı Kanuna muvazi 
olarak bu kanuna da girmesi zaruri görülmüştür. Ancak merasim meselesi bir kararname ile me
riyete konulmuş en ince teferruatı havi bir talimatnamede düzenlendiğinden kanuna sadece bu tali
matnameye atıf yapılması kâfi görülmüştür. 

Madde 111. — Harb esirleri ile mülteciler hakkında Silâhlı Kuvvetler tarafından yapılacak bâzı 
ister olduğu tabiîdir. Bu bir iç hizmet meselesi olmakla beraber milletlerarası bir mesele mahiyeti
ni de taşıdığından (12 Ağustos 1949 tarihinde Cenevre'de yapılan Harb felâketzedelerinin himayesi
ne dair Sözleşme) nin tasdikına dair olan 6020 sayılı Kanuna ve Mülteciler hakkında 4104 sayılı 
Kanunda teferruatlı hükümler bulunduğundan bu kanuna atıf yapmakla iktifa edilmiştir. 

Madde 112. — Tabiî âfetlerde Silâhlı Kuvvetlere bâzı mükellefiyetler yükliyen 7269 sayılı Ka
nunun Silâhlı Kuvvetler mensupları tarafından öğrenilmesinde fayda görüldüğünden bu hallerde 
mezkûr kanunun tatbik edileceğine dair kanuna hüküm konmuştur. 

T) 2771 sayılı Kanunda askerî öğrenciler hakkında bâzı hükümler mevcudolmakla beraber 
bunlar kanun içinde dağınık, gayrivâzıh bir şekilde idi. Bu sebepten bu hükümlerin derlenme
sinde ve daha açık olarak düzenlenmesinde fayda görüldüğünden, askerî öğrenciler hakkında ko
nulan hükümler (T) bölümünde (askerî öğrenciler) başlığı altında toplanmıştır. 

Madde 113. — Liselerden yukarı okul, yüksek okul ve üniversitelerde okuyan askerî öğrenci
ler, subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve erler gibi askerlik mükellefiyeti altına girmiş kimse 
olarak kabul edilmişlerdir. Bu suretle liselerin üstünde bir seviyede bulunan öğrenciler Askerî 
Ceza Kanununda yazılı tekmil suçları işliyebileceklerdir. Askerî öğrencilerin bu şekilde ayrıl
masında bir zaruret vardır. Zira lise ve ortaokul ile astsubay okulları öğrencileri yaşları 18 den 
az olan askerlik mükellefiyeti bakımından da Harb Okulu ve yüksek öğrenim öğrencilerinden ayrı 
bulunmaları bu iki grupun tefrikine âmil olmuştur. Yüksek okul tâbirinden Harb okulları, Ye
dek Subay okulları, üniversitelere bağlı yüksek okullarla müstakil yüksek okullar kasdedilmiştir. 
113 ncü maddenin (b) fıkrası olarak bütün askerî öğrenciler subay ve askerî memurlara karşı 
ast durumda kabul edilmiş ve öğrenciler gerek kendi aralarında ve gerekse astsubaylarla erbaş 
vo erlere karşı astlık ve üstlük münasebeti tanınmamıştır. Sebebine gelince astlık, üstlük bir rüt
beyi ieabettiren ve netice olarak emir verme salâhiyetini tazammun eden bir haldir. Halbuki 
bütün askerî öğrencilerin her hangi bir rütbeleri yoktur. Ayrıca emir verme salâhiyetleri de mev
cut değildir. Astsubayların öğrencilerin astı olarak kabul edilmesi düşünülemez. Zira astsubay
ların rütbeleri olduğu halde rütbesiz bulunan bir sınıfın astı olması doğru görülmemiştir. Astsu* 
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bayların öğrencilere üst olması da ilerde Subaylık Statüsünü iktisabedccek bir sınıf için doğnı 
kaimi edilmediğinden bu iki grup askerî şahıs arasında astlık ve üstlük kabul edilmemiştir. 

Lise ve daha aşağı derecede askerî okul öğrencilerinin bu 'kanunun 14 ncü maddesi hükmüne 
tâbi olmaları prensibi konmuştur. Sebebine gelince; ilerde Silâhlı Kuvvetler teşkilâtında rütbeli 
olarak vazife görecek şahısların ilerki vazifelerine intibakı teinin edebilmeleri için daha öğren
cilik devrinden astın vazifelerine alışmaları gerekir. Bütün askerî öğrencilerin kendileri subay, 
askerî memur ve astsubaylar gibi sağlık işlerinden istifadeleri kabul edilerek (c) fıkrasında bu 
hüküm düzenlenmiştir. Ayrıca askerî öğrencilerin bütün nakil vasıtalarından subaylar gibi 
tenzilâtlı tarifeden istifade ederek seyahatleri kabul edilerek maddenin (d) fıkrasına alınmıştır. 

Madde 114. — Askerî öğrenciler hakkında tatbik edilecek teferruata ait hükümlerin 'bu ka
nunda düzenlenmesi doğru olmadığından, kanunda zikredilen prensiplerin ışığı altında talimatna
mede düzenlenmesi ve ayrıca askerî öğrencilerin kendi okul talimatlarmdaki hükümlere de tâbi 
olacakları 'kabul edilmiştir. 

U) 2771 sayılı Kanunda sivil personel hakkında da sarih hükümler mevcudolmadığından si-
iyi personele ait hükümler (U) bölümünde toplanmış vazife, salâhiyet hak ve mükellefiyetler 
düzenlenmiştir. Ancak burada düzenlenen hükümler daha ziyade kanunun diğer holüm ve mad
delerine atıflarla meselenin halli cihetine gidilmiştir. 

Madde 115. — Sivil personelin icabına göre âmir olabileceği de kabul edilmiş ve ancak bun
ların, maiyetlerine ceza vermeleri kabul olunmamıştır. Bunun dışında sivil personelin hizmet göv-
düğü yerlerde asker âmirlerine göre ast durumunda oldukları ve bu suretle astın vazifelerine ta
allûk eden 14 ncü maddenin sivil personel hakkında da kabili tatbik olduğuna işaret edilerek 
itaat ve hizmetin yürütülmesi teminat altına alınmıştır. 14 ncü madde hilâfına hareket edenlerin 
askerler gibi cezai müeyyidelere tâbi oldukları da maddede ayrıca zikredilmiştir. 

Madde 116. — Sivil personelin, bu kanunun askerlere tanıdığı hak ve salâhiyetlerden fayda
lanmaları ve mükellefiyetleri için de : 

Müracaat ve şikâyet için subay, askerî memur ve astsubayların tâbi oldukları usullere ria
yetleri, 

İzin mevzuunda : Kanunun 33 ncü maddesindeki prensibe tâbi olmaları yani mesai saatleri 
içinde askerler için vaz 'edilen takyidatın sivillere de teşmili kabul edilerek hizmetin yürütülmesi 
temin edilmiştir. Ancak senelik izin bakımından kendi hususi kanunlarına atıf yapılmıştır. 

Sivil personelin hastalık ve ölümleri halinde kendi hususi kanunlarının tatbik edileceği kabul 
edilmekle beraber bunların hususi kanunlarında tedavi ve cenaze masraflarını verebilecek bir 
müessese bulunmadığı takdirde de muayene ve tedavi masraflarını ve tekmil ilâç, malzeme bede
linin Millî Savunma Bakanlığının ödemesi prensibi kabul edilmiş ve bu hüküm (c) fıkrasında 
düzenlenmiştir, (d) fıkrasında da ihtiyaç halinde sivil perosnelin 77 nci maddedeki nöbet hizme
tine tâbi olabileceği düzenlenmiştir. Çünkü hizmetin icabı Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtında vazife 
gören sivil personelin de nöbet hizmeti görmesini gerektirebilir, işte bu ahvalde sivil personele 
nöbet hizmeti verebilmenin'mümkün olabilmesi için bu kanuna mezkûr hüküm konmuştur. 

(e) Fıkrasında da sivil personelin ordu pazarları ile askerî kantinlerden, aynen askerler gibi 
keza askerî nakil vasıtalarından da aynen askerler gibi istifadeleri sağlanmıştır. 

Madde 117. — Sivil personel hakkındaki bütün hükümlerin kanuna alınması kanun tekniği
ne uygun olmadığından talimatnamede gösterileceğine işaret edilmiştir. 

Madde 118.—• Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel kanunlarda gcqen erat tâbiri bu ka
nunda kullanılmadığından ve erat sınıfı astsubaylar ve erbaş ve erler olarak ayrıldığından ve ay
rıca erat tâbirinden astsubaylar da tamamen çıkarlımış olduğundan diğer kanunlardaki erat tâ
birinin erbaş ve er olarak düzeltilmesi gerekmiştir. Erbaş ve erler sadece terfi eden mükellef er
leri yani onbaşı ve çavuşlar ile uzatmalı ve uzman onbaşı ve çavuşları kapsamaktadır, 
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Madde 119. — Silâhlı Kuvvetler îç Hizmet Kanunu eski kanunun tadili mahiyetinde olmayıp 

yeni bir kanun olduğundan eski 2771 sayılı Kanun ile bunun eklerinin ve bu kanun hükümleri
ne 1111 sayılı Askerlik Kanununun muaddel birinci maddesinin son fıkrasının ilgası gerektiğin
den madde bu hale göre tedvin edilmiştir. 

Madde 120. — Kanunun muhtelif maddeleri, teferruata ait bâzı hükümlerin talimatnamede 
gösterilmesini âmir 'bulunduğundan, esasen eski kanunun tatbik ş(/;lini gösteren bir talimatname 
de bulunduğundan muvazi olarak yeni bir talimatnamenin Millî Savunma Bakanlığınca yapılması 
derpiş edilmiştir. 

Madde 121. — Kanunun meriyeti iki muhtelif tarihe tehir edilmiştir. Sağlık işlerine ait 57 - 70 nci 
maddeleri 1961 bütçesi ile beraber 1 Mart 1961 tarihinde diğer hükümleri de M. S. Bakanlığın
ca yapılacak talimatname ile beraber 1 Temmuz 1961 tarihinde meriyete girecektir. Çünkü tali
matname ancak bu müddette hazırlanabilir. 

Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No : 2/160 
Karar No : 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet kanun 
teklifi, ilgili Bakanlık Temsilcisinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede verilen izahatla, metinde derpiş edilen hükümler, komisyonumuzca da yerinde mü
talâa olunmuş ve kanun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesi Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu Üye 
Başkanı Başkan Vekili Bu Rapor Sözcüsü (Söz hakkı mahfuz 

Madanoğlu Cemal Yurdakuler Muzaffer özgür Selâhattin Kaplan Kadri 

üye Üye Üye 
TJlay Svtkı Tunçkanat Haydar Karaman Suphi 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet kanun teklifi 

A) ESASLAR 

/ - Tarifler 

MADDE 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ve jandarma; subay, as
kerî memur, astsubay, erbaş ve erleri ile askerî öğrencilerden teşekkül eden ve sefrde ihtiyatlarla ik
mal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen silâhlı Devlet kuvvetidir. 

MADDE 2. — Askerlik: Türk vatanını, istiklâl ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğ
renmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mükellefiyet özel kanunlarla vaz'olunur. 

Asker: Askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslarla (erbaş ve erler) özel kanunlarla Silâhlı Kuv
vetlere intısabeden ve resmî bir kıyafet taşıyan şahsa denir. 

MADDE 3. — Askerler ve rütbeler : 
a) Askerler : , 
1. Er: İhtiyaçları Devlet taraf ından deruhde ve temin olunan rütbesiz askerdir. 
Erbaş: İhtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuş rütbelerini haiz 

askerdir, 
Askerlik Kanununa göre mükellef bulundukları Jyzmetleri ifaden sonra hususi kanunlara tevfikan 

muayyen bir hizmet taahhüdü suretiyle Silâhlı Kuvvetlerde vazife gören uzman veya uzatmalı çavuş 
ve onbaşılar da erbaş sayılır. 

3. Astsubay: Hususi kanununa göre Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kı
demli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerdir. 

4. Askerî öğrenci: Subay, askerî memur veya astsubay yetiştirilmek üzere muhtelif okul ve üni
versitelerde okuyan ve resmî bir kıyafet taşıyan öğrencilerdir. 

5. Askerî memur: İdari işlerde, fen ve sanat kollarında vazife gören ve kanuna göre subaylara 
muadil ve özel bir silsileye tâbi bulunan askerdir. 

5. iSubay : Hususi kanuna göre Silâhlı Kuvvetlere intisabeden asteğmenden mareşale (büyük-
amirale) kadar rütbeyi haiz olan askerdir. 

b) Rütbeler : 
1. Erbaşlar : 

a) Onbaşı 
b), Çavuş 

2. Astsubaylar : 
a) Astsubay çavuş 
b) Astsubay üstçavuş 
c) Astsubay başçavuş 
d)' Astsubay kıdemli başçavuş 

3. Askerî memurlar : 
a) 8 nci sınıf (Asteğmen muadili) 
b) 7 nci sınıf (Teğmen muadili) 
c) 6 nci sınıf (Üsteğmen muadili) 
d) 5 nci sınıf (Yüşbaşı muadili) 
e)' 4 ncü sınıf (Kıdemli yüzbaşı muadili) 
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f) 3 ncii sınıf (Binbaşı muadili) 
g)1 2 nci sınıf (Yarbay muadili) 
h) İ nci sınıf (Albay muadili) 

4. Subaylar ; 
a)' Asteğmen 
b> Teğmen 
e) Üsteğmen 
d) Yüzbaşı 
e)1 Binbaşı 1 
f) Yarbay j- Üst subaylar 
g) Albay J . 

lı)ı Tuğgeneral (Tuğamiral) 1 
i)i Tümgeneral (Tümamiral) j 
j)ı Korgeneral (Koramiral) J- General veya amiraller 

k) Orgeneral (OramiralV | 
1) Mareşal (Büyükamiral) J 

MADDE 4. — Muhtelif sınıflatın rütbe isimlerinin başlarına sınıf veya meslek ismi konulur. 

MADDE 5. — Nizam: Tüzükler, kararnameler, yönetmelikler, talimnameler ve talimatların hü
kümleridir. 

MADDE 6» — Hizmet: Kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hu
suslarla, âmir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir. 

MADDE 7. — Vazife: Hizmetin icabettirdiği şeyi yapmak ve menettiği şeyi yapmamaktır. 

MADDE 8. — Emir : Hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazı ile ve sair suretle ifadesidir. 

MADDE 9. — Âmir : Makam ve memuriyet itibariyle emretmek salâhiyetini haiz kimsedir. Bu
nun emri altındakilere maiyet denir. 

MADDE 10. — Üst tâbiri, rütbe veya kıdem büyüklüğünü gösterir. 
Ast, üstün rütbece veya kıdemce aşağısında bulunan kimsedi r. 

MADDE 11. — Makam: Her âmirin Silâhlı Kuvvetlerde temsil ettiği mevkidir. 

MADDE 12. — a) Kıta: Kuruluş ve kadro ile tesbit edilen muharebe gücüne sahip silâhlı bir
liktir. 

b) Karargâh: Kumandan veya âmirlerin kıta veya kurumlarının sevk ve idarelerinde yardımcı 
olan bir toplumdur. Karargâhlar bir kuruluş ve kadro ile tesbit edilir. 

c) Askerî kurum : Kıta ve karargâh anlamı dışında kalan askerî hastane, okul, ordu evi, dikim 
evi, fabrika, askerlik şubesi, ikmal merkezi ve depo gi'bi askerî tesis ve teşkillerdir. 

II - Disiplin 

MADDE 13. — Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve âmirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstü
nün hukukuna riayet demektir. 

Askerliğin temeli disiplindir. 
Disiplinin muhafazası ve idamesi için hususi kanunlarla cezai ve hususi kanun ve nizamlarla idari 

ve moral tedbirler alınır. 
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III - Astın vazifeleri 

MADDE 14. — Ast; âmir ve üstüne umumi âdap ve askerî usullere uygun tam bir hürmet 
göstermeye, âmirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üst
lerine mutlak itaate mecburdur. 

Ast muayyen olan vazifeleri, aldığı emri vaktinde yapar ve değiştiremez, haddini aşamaz. İc
radan doğacak mesuliyetler emri verene aittir. 

İtaat hissini tehdideden her türlü tezahürler, sözler, yazılar ve fiil ve hareketler cezai müey
yidelerle men olunur. 

IV - Amirin vazifeleri 

MADDE 15. — Âmir; 'emirlerini maiyetindeki her şahsa verebilir. Vazifelerin zamanında ve 
tam olarak yapılıp yapılmadığım takip ve yapılmasını temin eder. 

MADDE 16. — Âmir; maiyetine hizmetle münasebeti olmıyan emir veremez. Astından hususi 
bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz. Hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. 

MADDE 17. — Âmir; maiyetine hürmet ve itimat hisleri verir. Maiyetin ahlâki, ruhi ve be
deni hallerini daima nezaret ve himayesi altında bulundurur. Âmirin maiyetine karşı daima bita
raflık ve hakkaniyeti muhafazası esastır. 

MADDE 18. — Âmir; maiyetine disiplini bozan fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin cezalan 
verir. 

Disiplin cezalarının mahiyeti ve verilmesi usulü hususi kanundaki hallere göre tâjyin ve tesbit 
olunur. 

V - Emir 

MADDE 19. — Emrin üniforma ile verilmesi lâzımdır. Üniformasız olan bir âmirin verdiği 
emirleri onu tanıyanlar yapmaya mecburdur. 

MADDE 20. —- Emirler ast tarafından değiştirilemez. Ancak, ahval ve şerait emri yapılamı-
yaca.k bir hale koymuşsa veyahut emir veril irken meçhul kalmış sebepler meydana çıkmışsa veya 
emrin yapılması büyük bir tehlikeyi ve ağır bir zararı da mucibolacaksa ve bütün bu haller karşı
sında âmirden yeni bir emir alınmasına hal ve zaman da müsait değilse; ast mesuliyeti üzerine 
alarak emri yeni vaziyete uygun bir tarzda değiştirerek yapabilir ve ilk fırsatta emri yapılmıyan 
veya kısmen yapılan âmirlere de malûmat verilir. 

MADDE 21. —• Emirler, kaideten birbirine bağlı makamlar ve kumandanlar tarafından bir sil
sile takibedilerek verilir. Müstacel ve zaruri hallerde bu sıraya riayet edilmeden de emir verile
bilir. Bu takdirde âmir atlanmış olan kademelero en kısa zamanda bilgi verir. Ve böyle bir emil 
alan ast da kendi âmirini haberdar eder. 

MADDE 22. — Bir âmirin verdiği emir yapılırken daha büyük bir âmirden evvelki emre muha
lif ikinci bir emir daha alınacak olursa, ikinci emri veren âmire evvelki emir bildirilir. Eğer ikinci 
âmir kendi emrinin yapılmasında ısrar ederse bu âmirin emri yapılır. Ve birinci âmire malûmat ve
rilir. Eğer daha büiyük âmire birinci âmirin emrini bildirmeye hal ve zaman müsait değilse vaziye
te uygun olan emir kendi mesuliyeti dâhilinde yapılır ve âmirlere bildirilir. 

MADDE 23. — Fesat ve isyan halinde bulunan bir kıta, karargâh veya askerî müessesede inti
zamı temin etmek, yağmacılığın önünü almak ve kaçak askerleri çevirmek için bu halleri gören 
her üst emir ve kumanda işini üzerine almak vazifesi ile mükelleftir. 
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MADDE 24. — Disipline mugayir gördüğü her hale müdahaleye ve emir wrmeye her üst sala

hiyetlidir. 

B) PERSONEL İŞLERİ 

/ - MÜBACAATLEB 

MADDE 25. — Her asker resmî ve şahsi işlerinden dolayı müraeaatini söz veya yazı ile en ya
kın âmirinden başlıyarak silsile yoliyle yapar. 

Müracaatler takip ve tahkik ve bir karara bağlanarak neticesi müracaat sahibine mümkün olan 
en kısa zamanda mutlaka bildirilir. Ancak; bu müddet hiçbir halde bir ajyı geçemez. 

Birden fazla kimselerin toplu olarak söz veya yazı ile müracaatleri yasaktır. 

/ / - Şikâyetler 

Madde 26. — Her asker, gerek hizmete ve gerek zatî işlerine ait kanun ve nizamların kendi
sine vermiş olduğu hak ve salâhiyetler her hangi bir surette haksız olarak ihlâl edilirse veya ih
lal edildiğini zannederse şikâyet etmek hakkını haizdir. 

MADDE 27. — Şikâyet söz veya yazı ile en yakın âmire yapılır. Eğer bu âmirden şikâyet olu
nacaksa bir derece üstündeki âmire yapılır. Ve bunun »gibi her şikâyet edilen âmir seçilir. Sözle 
yapılan şikâyetler bir zabıtla tesbit olunur. 

MADDE 28. — Toplu olarak şikâyet yasaktır. Bir veya ayni hâdise birden fazla şahısların şi
kâyetlerine sebep veya mevzu olursa bunların her biri ayrı ayrı ve yalnız başına şikâyet hakkım 
kullanabilirler. 

MADDE 29. — Şikâyet reddedildiği takdirde, şikâyetçiye bu. yüzden ceza verilmez. Ancak şikâ
yet ederken şikâyetçi bir suç işlemiş veya bir disiplin tecavüzünde bulunmuşsa ayrıca mesul olur. 

MADDE 30. — Şikâyetler ve itirazlar mutlaka tahkik olunarak bir karara bağlanır ve neticesi 
şikâyet edene ve lüzum görülürse şikâyet olunana mümkün olan en kısa zamanda bildirilir. Ancak 
bu müddet hiçbir halde bir ayı geçemez. 

Adlî tahkikata mevzu olan şikâyet ve itirazlar hakkında Ceza ve Usul kanunlarındaki hüküm
ler mahfuzdur. 

MADDE 31. — Bir şikâyet üzerine karar vermek salâhiyeti, şikâyetin müstenidolduğu. vaka 
hakkında şikâ'yet olunan disiplin cezasını vermek salâhiyetini haiz olan ilk disiplin âmirine veril
miştir. 

O âmirin vereceği karar aleyhine gerek şikâyet eden ve gerekse şikâyet olunan, mertebeler sil
silesi yolu iie daha yüksek âmirlere itiraz edebilir. 

/ / / - Mükâfat ve ceza 

MADDE 32. — Disiplinin muhafazası ve hizmete mütaallik hususlarda tekâmülü teşvik ve te
min için mükâfat ve ceza tedbirlerine müracaat olunur. 

Mükâfat ve cezaya ait tedbirler kanun ve nizamlara göre alınır. 

IV - İzin 

MADDE 33. — <a> Askerlerin izin işleri hususi kanunlara ve nizamlara göre tanzim olunur. 
Vazifenin bulunmayı icabettirdiği yerden izinsiz hiçbir asker gündüz ve gece ayrılamaz. 
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Nöbetçi ve vazfeli olmıyan veya kendisine ayrıca busasi bir vazife verilmiyen subay, askerî 

memur ve astsubaylar günlük mesai veya eğitimin bitiminde vazife mahallinden ayrılabilirler. 
b) Kıta, karargâh ve kurumlarda günlük çalışma saatleri mevsim, iklim, ahval ve hizmetin 

özelliklerine göre bir talimatla tesbit edilir 
Kıtalarda umumi mesai ve hizmet zamanı kalk borusunda başlar. Gece yoklamasından sonra 

biter. Karargâh ve kurumlarda günlük vazife müddeti en az fi saattir. 

V - Kıyafet 

MADDE 34. — a) Silâhlı Kuvvetler mensupları üniforma giyerler. Hizmet esnasında ünifor
mayı giymek mecburidir. Hususi vazifeler sebebiyle hizmet esnasında sivil elbise giymek âmirin 
müsaadesine bağlıdır. Her asker üniformasının şeref ve haysiyetini korumaya mecburdur. 

b) Subay, askerî memur ve astsubaylar vazife dışında sivil elbise giyebilirler. Sivil elbise ile 
vazife yerine giriş ve çıkışlar talimatnamede düzenlenir. 

c) Subay ve askerî memurlar hizmet dışında da resmî veya sivil elbise ile tabancalarını göze 
görünmiyecek bir şekilde taşıyabilirler. > 

d) Üniformanın şekilleri hususi Kıyafet Kararnameleri ile tâyin ve tesbit olunur. 
Kıyafet mefhumu içinde olan el, yüz, saç ve bıyık tuvaletlerinde sadelik esastır. 
e) Silâhlı Kuvvetler mensupları şekil ve kullanma tarzı talimatnamede gösterilen hüviyet 

"kartlarını resmî ve sivil olarak her zaman üzerlerinde bulundurmaya mecburdurlar. 

C) UMUMÎ VAZİFELER 

MADDE 35. — Silâhlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tâyin edilmiş olan 
Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır. 

MADDE 36. — Silâhlı Kuvvetler, harb sanatını öğrenmek ve öğretmekle vazifelidir. Bu vazi
fenin ifası için lâzımgelen tesisler ve teşkiller kurulur ve tedbirler alınır. 

MADDE 37. — Silâhlı Kuvvetlere katılan her asker andiçer and sureti aşağıdadır: 
«Hazarda, seferde, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuri

yetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve âmirlerime itaat edeceğime 
ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet 
ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyliyeceğime namusum üzerine andiçerim.» 

MADDE 38. — Sancak, Silâhlı Kuvvetlerin şeref timsalidir. Sancağın muhafazası Silâhlı Kuv
vetlerin mukaddes vazifesidir. 

Sancak hiçbir sebep ve bahane ile terk edilemez. Her alaya (Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 
muadili birliklere) talimatnamesine tevfikan bir sancak verilir. 

MADDE 39. — Silâhlı Kuvvetlerde askerî eğitim ile beraber moral ve ahlâkın yürütülmesine 
ve millî duyguların kuvvetlendirilmesine bilhassa itina olunur. 

Cumhuriyete sadakat, vatanım sevmek, iyi ahlâklı olmak, üste itaat, hizmetin yapılmasında 
sebat ve gayret, cesaret ve atılganlık, icabında hayatını hiçe saymak, bütün silâh arkadaşları ile 
iyi geçinmek,- birbirlerine yardım, intizam severiik, yapılması men edilen şeylerden kaçınmak, 
sıhhatini korumak, sır saklamak her askerin esas vazifesidir.. 

MADDE 40. — Askerin bakımı, sağlığı, yedirilmesi, giydirilmesi, barındırılması ve meralinin 
yüksek tutulması dikkat ve itina ile sağlanacak en mühim vazifelerdendir. 

MADDE 41. — Erbaş ve erlere askerliğe ait bilgilerden başka okuyup yazmak, yurt *re ha
yata ait genel kültür bilgileri de öğretilir. 
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MADDE 42. — Her asker vazife ve hizmet icabı kullanmak veya muhafaza etmek için ken

disine tevdi edilen her çeşit Devlet malının bakım, korunma ve muhafazasından sorumludur. 

MADDE 43. — Türk Silâhlı Kuvvetleri her türlü siyasi mülâhaza ve düşüncelerin dışn: da ve 
üstündedir. Bundan ötürü Silâhlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri 
bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine 
karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır. 

Silâhlı Kuvvetler mensupları siyasi olmıyan cemiyetlerle spor kulüplerinin faal olmıyan âza-
lıklarına girebilirler. Bu halde durumlarını en kısa zamanda Millî Savunma Bakanlığına bildir
meye mecburdurlar. 

Millî Savunma Bakanlığı, Silâhlı Kuvvetler mensuplarının girebilecekleri cemiyet ve kulüple
rin isimlerini Silâhlı Kuvvetler teşkilâtına yayınlar. 

Silâhlı Kuvvetler mensuplarının kendi kıta, karargâh ve kurumları içinde amatör askerî spor 
kulüpleri kurmaları ve bu kulüplerde faaliyette bulunmaları caizdir. 

Bu kulüplerin kurulmaları, faaliyet ve murakabeleri Millî Savunma Bakanlığınca hazırlana
cak hususi talimat hükümlerine göre olur. 

MADDE 44. — Askerler her zaman ve her yerde birbirlerini selamlamaya mecburdurlar. Bu
nun tatbik tarzı talimatnamede gösterilmiştir. 

D) GARNİZON KUMANDANLIĞI 

MADDE 45. — Garnizon; içinde ve civarında yerleşmiş kıta, karargâh veya askerî kurum 
bulunan meskûn yerlere denir. 

Garnizonların hudutları, talimatnamede belirtilecek esaslar dâhilinde tesbit olunur. 

MADDE 46. — Garnizonlarda garnizon kumandanlığı görevi, garnizonda mevcut kıta, karar
gâh ve kurumların kumandan ve âmirlerinin rütbe kıdem ve sınıfları göz önüne alınarak aşağıda
ki esaslar dâhilinde tesbit olunur. 

a) Tümen ve daha büyük (deniz ve havada muadili) kıtalar ile askerî kurumların b'r ara
da bulundukları büyük garnizonlarda en büyük kıta kumandanı garnizon kumandanıdır. 

b) Tümenden daha büyük kıtalarla askerî kurumların bir arada bulundukları garnizonlar
da rütbe ve kıdemce büyük olan kumandan veya âmir, bunların rütbe ve kıdemleri eşit ise kıta 
kumandanı garnizon kumandanıdır. 

c) Jandarma teşkillerinin yalnız seyyar jandarma birliklerine, Silâhlı Kuvvetler emrinde hu
dut kıtalarına (jandarma tugay, alay, grup gibi kıtaları) ve okul gibi toplu bulunan kurumları
na garnizon hizmet ve kumandanlıkları verilebilir. Vilâyet ve kaza jandarma birlik ve karakol 
kumandanlarına garnizon kumandanlığı görevi verilmez. 

MADDE 47. — Garnizon kumandanı garnizona dâhil bütün kıta ve askerî kurumların disiplin 
âmiridir. 

Garnizon kumandanlığına ait hizmetler ile sivil makamlarla münasebetleri talimatname ile 
tesbit edilir. 

MADDE 48. — Büyük garnizonlarda (Tümen ve muadili askerî kurumlar ile daha büyük kıta 
ve kurumların bulunduğu yerlerde) garnizon kumandanları, oradaki kıta kumandanları veya ku
rum âmirlerinden rütbece kendisinden sonra gelen birine garnizon kumandanlığını devredebilir. 

MADDE 49. —.Garnizon kumandanları garnizona ait her türlü hususatta mmtakasmda bulun
dukları tümen, kolordu ve ordu (Deniz ve Havada muadili) kumandanlıklarına bağlıdırlar. 

MADDE 50. — Yukardaki maddelerde belirtilen hükümler dışında veya istisnai haller karşı
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şmda garnizon kumandanlığı görevinin hangi kıta kumandanı veya kuram âmiri tarafından yapı
lacağı Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 

E) KIŞLALARDA KONAK VE ORDUGÂHLARDA KUMANDANLIK 

MADDE 51. — Kışla : Askerin barındırıldığı ve hizmet gördüğü tek bir bina veya toplu halde 
bulunan muhtelif binalar ile bunların müştemilâtında!- olan diğer binalar ve arazidir. 

Karargâh ve askerî kurumlar ile Deniz Kuvvetleri teşkilâtından bulunan gemiler gibi askerî te
sisler de kışla mütalâa edilir. 

Konak : Askerlerin hazar ve seferde muvakkat bir zaman için meskûn yerlerde yerleşmesidir. 
Ordugâh : Askerlerin muvakkat bir zaman iç'.n eçıkta çadır veya baraka ve zeminliklerde yer

leştirildiği sahaya denir. 

MADDE 52. — Müstakil olarak bir kışla, konak veya ordugâhta bulunan bir kıta veya askerî 
kurumun kumandan veya âmiri aynı zamanda bu yerlerin kışla, konak veya ordugâh kumandanı
dır, 

Muhtelif birlik ve kurumların bir arada bulunduğu kışla, konak ve ordugâhlarda kumandanlık 
en büyük rütbeli kumandan veya âmire aittir. 

MADDE 53. — Her kışlada kışla binaları ve teçhizatının daima iyi bir halde bulunmasını temin 
etmekle görevli bir subay veya astsubay bulunur. Buna kışla subayı denilir. Bu vazifenin kimin ta
rafından yapılacağı kadrolarda gösterilmemişse kışla kumandanı, emrindeki subay veya astsubay
lardan birine bu görevi verir. 

MADDE 54. — Tümen (dâhil) daha yukarı kıta kumandanları ve muadili kurum âmirleri kışla 
kumandanlığı görevini rütbece kendisinden sonra gelen birine devredebilir. 

F) YOKLAMALAR 

MADDE 55. — İnsan ve hayvan mevcutlarını anlamak, bunlardan ve silâh, malzeme ve eşya
da bir vukuat olup olmadığı haberini almak maksadı ile kıta, karargâh ve kurumlarda biri sabah, 
diğeri akşam, üçüncüsü de gece olmak üzere günde üç defa yoklama yapılır. 

Yoklamaların şekli ve yapılış tarzı talimatnamede gösterilir. 

MADDE 56. — Katî bir lüzum görülürse, muavyen yoklamalardan başka kışla kumandanı ta
rafından verilecek emir üzerine de yoklama yapılabilir. 

G) SAĞLIK İŞLERİ 

/ - Genel 

MADDE 57. — Silâhlı kuvvetler sağlık işlerinde askerlerin fizik ve moral durumlarını takip 
ve koruyucu tababetin tatbiki esastır. 

Bu hizmetin yürütülmesinden ve görülmesinden kıta kumandanları veya kurum âmirleri ile 
bunların tabipleri sorumludur. 

MADDE 58. — a) Hastalanan askerlerin muayene ve tedavileri kendi kıta ve kurumlarının kad
rolarında gösterilen tabiplerince yapılır. 

b) Kadroda gösterilen tabip mevcut değilse oradaki diğer kıta veya askerî kurumların tabip
lerinden biri, yoksa mahallî askerî hastane tabiplerinden biri, askerî hastane bulunmuyorsa 
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sırası ilts hükümet, belediye veya resmî vazifeli sivil tabiplerden biri, bunlar da mevcut değilse 
serbest çalışan sivil tabiplerden biri, kıta veya kurum tabibi olarak görevlendirilir. 

. c) Kıta veya askerî kurum tabibi olarak görevlendirilen serbest çalışan sivil tabiplerin ücret
leri mukavelesine göre Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

d) Hastanın veya tabibin nakli için askerî vasıtalardan istifade mümkün olmadığı hallerde 
diğer sivil nakil vasıtalarından faydalanılır ve masrafı Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden 
ödenir. 

MADDE 59. — Kıta veya askerî kurumunun bulunduğu yerden başka bir yerde hastalanan 
askerler hastalıklarını, oranın garnizon veya merkez kumandanlığına haber verirler. Garnizon 
veya merkez kumandanı lüzumu halinde hastanın nezdine tabip göndermeye, icabediyorsa has
tayı askerî bir hastaneye, yoksa başka hastaneye naklettirmeye mecburdur. 

Askerî garnizon veya merkez kumandanlığı bulumnıyan yerlerde hastalananlar, mahallin hü
kümet veya belediye tabibine müracaat ederler. Bunların muayene ve tedavileri, icabediyorsa 
hastanın askerî bir hastaneye buna imkân yoksa başka hastaneye sevkı bu tabipliklerce sağlanır. 
Hastanın askerî bir hastaneye yatırılması halinde yol masrafı başka hastaneye yatırılması halinde 
bütün nakil, muayene ve tedavi masrafı Millî Savunma Bakanlığınca ödenir. 

Hasta raporları garnizon kumandanlıkları, yoksa mahallî mülki amirliklerince hastanın âmirine 
gönderilir. 

/ / - Hastalanan er ve erbaşlar 

MADDE 60. — Hastalananlar hastalıklarım derhal âmirlerine haber vermeye mecburdur. Has
talanan bunu yapmazsa en yakın âmiri tarafından haber verilir. Hasta âcil vakalarda derhal 
diğer hallerde vizita zamanında tabibe gösterilir. Mesai saati haricinde hastalananlar nöbetçi tabi
bine gösterilir. 

Tabibin lüzum gördüğü erbaş ve erler hastaneye gönderilir. Âcil hallerde en seri vasıtadan 
istifade edilir. Hastaneden dönenler kıta veya Askerî kurum tabibine gösterilir. 

MADDE 61. — Erbaş ve erlerin kıta ve askerî kurumlara katılış ve ayrılışlarında genel sağ
lık muayeneleri yapılır. Bu muayeneler ilk altı aylık devrede ayda bir, bundan sonraki devrede üç 
ayda bir olmak üzere tekrarlanır. Muayenelerin neticeleri sağlık fişlerine kaydedilir. Kurnan
da?: ve âmirler bu muayene neticesne göre personelin sağlık durumunu takip ve kontrol eder
ler. 

/ / / - Hastalanan subay, askerî memur, astsubaylar ile emeklileri ve bunların aileleri 

MADDE 62. — Hastalan subay, askerî memur ve astsubaylar hastalıklarını bizzat yahut-
yazı ile veya başka bir vasıta ile âmirlerine bildirmeye mecburdurlar. Âmirler de hasta habe
rini alınca kıta veya kurum tabibini, yoksa 58 nci maddenin (b) fıkrası gereğince vazifelendi
rilen tabibi hastanın nezdine gönderir. 

MADDE 63. — Müstacel vakalarda hasta, durumu âmirine bildirilmekle beraber yakınsa ken
di kıta veya askerî kurum tabibine, değilse sırası ile, civardaki diğer kıta veya askerî kurum ta
bibine, askerî hastane tabibine, Hükümet veya belediye-tabibine ve ancak bunlardan hiçbiri bulun
mazsa serbest çalışan bir sivil tabibe müracaat edebilir. 

Serbest çalışan sivil tabibe müracaat zarureti hâsıl olduğu takdirde muayene, tedavi ve nakil 
masrafı hastanın kendine aittir. 

MADDE 64. — Hastalık hakkındaki rapor hastayı muayene ve tedavi eden tabip veya tabipler ve
yahut müessese baştabipleri tarafından hastanın âmirine gönderilir. 

MADDE 65. — Hastalık raporunu alan âmir keyfiyeti bir derece yukarı âmirine arz eder. 
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24 saatten fazla olanların durumu kıtalarda tümen, (Deniz ve Havada muadili birlik) kuman
danlıklarına kadar, karargâh ve askerî kurumlarda bir derece yukarı âmire bildirilr. 

MADDE 66. — a) Subay, askerî memur ve astsubayları askerî tabip ve mütehassıslar kıta, 
kurum, hastane ve meskenlerinde her zaman ücretsiz olarak muayene ve tedaviye mecburdurlar. 
Bunların askerî hastanelerde yatırılarak tedavileri halinde hiçbir suret ve maksatla ilâç, iaşe ve 
malzeme bedeli alınmaz. 

Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskeninde muayene ve tedavi edilenlerin tedavisi için 
gerekli malzeme ve reçete muhteviyatı kıta, askerî kurum veya hastanece aynen, yoksa Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinden nakden ödenir. 

Her türlü tedavi halinde ihtiyaç görülecek gözlük, işitme cihazı, protez, suni âza, korse ve saire 
gibi malzemeler Millî Savunma Bakanlığınca aynen temin veya bedelleri bu bakanlık bütçesinden 
ödenir. 

b) Bu şahısların yurt içinde veya dışında ölümleri halinde cenaze masrafı ile cenazenin nakli 
arzu edilen yere götürülmesi ve getirilmesi masrafı Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

c) Kumandan veya askerî kurum âmirleri ve bunların muvafakati ile tabipler sağlık durumu
nu kontroluna lüzum görülen subay, askerî memur ve astsubayları muayeneye tâbi tutabilirler. 

d) Yabancı devletler Silâhlı Kuvvetler mensupları, karşılıklı anlaşmalar mevcut ise Türk Si
lâhlı Kuvvetleri mensupları gibi muameleye tâbi tutulurlar. 

MADDE 67. — Tabip raporu ile mütehassıs tabiplerin müşahedesi altında tedaviye muhtaç gö
rülen subay, askerî memur ve astsubayların tedavileri askerî sağlık kurumları olmıyan yerlerde 
diğer resmî sağlık kurumlarında, bunlar da yoksa özel sağlık kurumlarında yapılır. Yol ve bütün 
tedavi masrafları Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

MADDE 68. — Türkiye'de tedavi edilmeleri imkânı olmıyan ve her hangi bir yabancı memlekette 
tedavileri mümkün olabileceği Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulu (bu kurula Tıp 
fakültelerinden seçilecek ve raporda bahis konusu hastalıkla ilgili iki profesör veya doçent de 
katılır), raporu ile tesbit edilen subay, askerî memur, ve astsubaylar için erbaş ve erler yabancı 
memleketlerde yol, ikamet, iaşe ve tedavi masrafları Millî Savunma Bakanlığınca ödenmek üzere 
tedavi ettirilirler. 

Ancak bu rapor Millî Savunma Bakanlığının tasdiki ile tekemmül eder. 
b) Yabancı memleketlerde daimî veya muvakkat vazife ile veyahut tahsil, kurs, staj, dil öğ

renimi ve bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak maksadiyle bulunan subay, askerî memur ve ast
subaylardan bulundukları mahallerdeki sıhhat müesseselerinde tedavi edilenlerin masrafları bu 
müesseselerden alacakları ve askerî ataşelikler veya konsolosluklar tarafından tasdik edilen fatura
lara istinaden Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

c) Dış memleketlerdeki tedavi müddeti iki yılı geçemez. Bu müddet içinde âcil haller müstes
na raporda gösterilen hastalıktan başka yapılan tedavilerin masrafı ödenmez. Ve bu tedaviler için 
müddet uzatılmaz. ? I * V W ! * ¥ i l ? # r * "* •* " 

Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan; ve tedavinin devamı 
zaruretini gösteren rapor, mezkûr kurum tarafından ataşelik kanalı ile Millî Savunma Bakanlığı
na gönderilir. Mütaakıp altı ayda bir aynı ameliye tekrarlanır. v 

MADDE 69. — Subay, askerî memur ve astsubayların aileleri; 
a) Bu kanunun 59, 63 ve 66 ncı maddenin (a) ve (b) fıkraları, 67 nci madde ve 68 nci mad

de (b) fıkrası (yalnız daimî vazife ile gidenlerin aileleri) hükümlerinden istifade ederler. 
b) Bu kanunun tatbikatında ailenin maksat; subay, askerî memur ve astsubaylar ile bunların 

emeklilerinin eşleri ile kanunen bakmakla mükellef oldukları usul ve füruları ve erkek ve kız kar
deşleridir. 
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c) Aile efradının muayene ve tedavileri için talimatnamede gösterilen resmî vesaikin gösteril

mesi şarttır. 

MADDE 70. — Subay, askerî memur ve astsubay emeklileri ve bunların aileleri : 
a) Bu kanunun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci maddesi hükümlerinden ay

nen istifade ederler. 
b) Muayene ve tedavileri garnizon veya merkez kumandanlıklarına veya askerî hastane baş

tabipliklerine talimatnamede gösterilen resmî vesaikin ibrazı ile yapılır. 

II) HAYVANLARA AlT BAKIM Ve HİZMETLER 

MADDE 71. — Hayvanların bakımı, barındırılması, yedirilmesi ve sağlığı dikkatle temin edile
cek önemli bir vazifedir. Bunlar talimatnamesine tevfikan yapılır. 

MADDE 72. — Hastalanan hayvanlar derhal kıta veya kuram veteriner hekimine bildirilir. 
Askerî veteriner hekim bulunmıyan yerlerde hasta hayvanların muayene ve tedavisi Hükümet ve
teriner hekimleri tarafından yapılır. Bu da yoksa serbest sivil veteriner hekim temin edilir. 

MADDE 73. — Subayların zatî binekleri askerî veteriner hekimler taramdan parasız olarak 
muayene ve tedavi edilir. Bunların gerek hayvan hastanelerinde ve gerekse sivil veteriner hekim
ler tarafından tedavi edilmeleri halinde yem, ilâç, yer ve malzeme masrafları Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinden ödenir. 

I) RÜTBE SAHİPLERİNİN VAZİFELERİ 

MADDE 74. — Hangi rütbe sahibinin hangi birlik ve askerî kuramda ne gibi vazife alacağı 
kadrolarda- tesbit edilir. 

MADDE 75. — Her rütbe sahibi, kanunların, nizamların ve âmirlerin kendisine tahmil ettiği 
bütün hizmet ve vazifeyi öğrenmeye, vazifeli olduğu yerlerde öğretmeye ve bu hizmet ve vazife
leri eksiksiz yapmaya ve takibederek yaptırmaya ve daima ve her yerde disiplini tesis ve muha
fazaya ve maiyetini yetiştirmeye ve astın şahsi teşebbüsünü inkişaf ettirmeye ve kendisine tes
lim olunan silâh, araç, gereç ve sair bütün askerî eşyayı, yapıları ve ağaçları ve hayvanatı koru
maya memur ve mecburdur. 

Her rütbe sahibinin bu maddeye göre vazifeleri de talimatname ile gösterilir. 

.T) ASKERLİKTE NÖBET HİZMETLERİ 

/ - Genel 

MADDE 76. — Nöbet; askerlikteki müşterek hizmetlerin yapılmasını ve devamını sağlamak 
maksadı ile hizmetlerin belli bir sıra ve süre ile subay, askerî memur, astbusay, askerî öğrenci, 
erbaş ve erler ile Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtı içinde vazifeli olan bilûmum sivil şahıslar tarafından 
yapılmasıdır. 

Nöbetçi : Nöbet hizmetinin yapılması için görevlendirilen şahıstır. 

MADDE 77. — Kıtalarda, karargâhlarda ve askerî kuramlarda nöbet hizmetine tâbi tutulacak 
personelin kimler olacağı, nöbet hizmetlerinin yapılış tarzı ile şekli ve nöbetçilere ait vazifeler tali
matname ile tâyin ve tesbit olunur. 
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/ / - Karakol, karakol nöbetçisi ve devriye 

MADDE 17. — a) Karakol : Hazarda ve seferde emniyet, muhafaza, disiplin ve özetleme 
maksatları ile konulan ve bir âmir emrinde bulunan silâhlı bir kısmı askerdir. 

b) Karakol nöbetçisi : Aynı maksatlarla bir karakoldan veya her hangi bir suretle çıkanları 
ve bir yere konulan ve belli bir talimatı ve mmtakası bulunan silâhlı tek veya çift er veya erbaş
lardır. 

e) Devriye : Hazar ve seferde aynı maksatlarla muayyen bir mmtakada gezerek vazife gören 
çift veya daha ziyade silâhlı askerdir. 

MADDE 79. — a) Her bir askerî kıta ve kıtası bulunan karargâh ve aslkerî kurumlar nerede 
bulunursa bulunsun subay veya astsubay kumandasında bir nizam karakolu çıkarmaya mecburdur
lar. 

Bu nizam karakolunun vazifesi yakın emniyet, gözetleme, muhafaza ve disiplindir. Bunun kuv
veti çıkaracağı devriye ve karakol nöbetçilerinin adedine göre hesabo'lımur. 

Uzak emniyet ileri karakollara aittir. 
Nizam karakol personeli seferî teçhizatlı ve silâhlı bulunur. 
b) Eğer bir kışlada, konakta veya ordugâhta başka sınıflardan birlikler bulunuyorsa nizam 

karakol vazifesi kumandanın tertibi üzerine münavebe ile yapılır. 
Kıtası olmıyan karargâh ve askerî kurumların nöbetçi ve devriyeleri o mevkideki en yakın ni

zam karakolundan temin olunur. 

III - Karakol, karakol nöbetçisi ve devriyelerin muvakkat yakalama salâhiyetleri 

MADDE 80. — Karakol hizmetinde bulunan subay, astsubay, ertoaş ve erler ile karakol nöbetçi» 
ve devriyeleri kendi mıntakaları dâhilinde asker ve sivil her şahsı aşağıda gösterilen hallerde mu
vakkaten yakalıyabilirler : 

a) Adlî takibat maksadı ile : Bir cürüm islerken veya bir cürmü işledikten sonra kovalanırken 
ber şahsı, 

b) Muhafaza ve emniyet maksadı ile : 
1. Kendi muhafazaları altına tevdi edilmiş olan insanlarla eşyanın himayesi için muvakkaten 

yakalanması zaruri görülen şahsı. 
2. Karakola, karakol nöbetçisine ve devriyelere karşı tecavüz eden veya müessir fiil yapan, ha

karet eden bir şahsın bu fiilere devamının men'i ancak muvakkat yakalanması ile kabil olduğu tak
dirde bu şalisi. 

c) Disiplin maksadı ile : İzinsiz kıtası haricinde rastlanan veyahut himayesi için yakalanması 
lüzumlu görülen askerleri. 

MADDE 81. — Karakol, karakol nöbetçileri ve devriyeler 80 nci maddede zikredilen hallerde 
karakol âmirinin ve bağlı bulundukları kıta, karargâh ve askerî kurumun nöbetçi âmirinin emri ile 
de askerî ve sivil şahısları muvakkaten yakalarlar. 

MADDE 82. — Muvakkat yakalamak, şahsın vücudu üzerine el koymak veya silâhla dokun* 
nıak ve muvakkat yakalandığının kendisine söylenmesi ile yapılır. 

Muvakkat yakalanan kaçmaya teşebbüs ettiği takdirde silâh kullanılacağı hemen bildirilir. Ve 
i'ızerinden silâh ve sair âletler de alınır. 

Muvakkat yakalananlar adlî takibatı mucip bir sebep varsa salahiyetli askerî veya adlî makam 
lara teslim olunur. Aksi takdirde nihayet muvakkat yakalandığının ertesi günü serbest bırakılır 
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K) HAZIR KITA 

MADDE 83. — Hal ve vaziyetin ieabettirdiği zamanlarda her kışla konak ve ordugâh da derhal 
kullanılmak üzere ayrıca bir hazır kıta bulundurulur. 

Bunun kuvveti ve çıkarılacağı zamanlar talimatnamede zikredilen esaslar dâhilinde düzenlenir. 

MADDE 84. — Hazır kıta gece dahi seferi teçhizatlı silâhlı ve giyimli olarak harekete haz.r 
bulunur. Bu kıtanın nöbettle uyku uyuyup uyüyamıyaeağı çıikaran kumandanca emredilir. 

MADDE 85. — Fevkalâde hallerde bütün kuvvet dahi hazır kıta hailinde bulundurulur. 

L) ASAYİŞİN TEMİNİ IÇÎN ASKERİN NASIL KULLANILACAĞI VE ÖRFİ İDARE 
MADDE 86. — Asayişi temin için Silâhlı Kuvvetlerin nasıl kullanılacağı ve örfi idare ilânı ha

linde askerlerin vazife ve salâhiyetleri hususi kanunlar hükümlerine göre yürütülür. 

M) ASKERLERİN SİLÂH KULLANMA SALÂHİYETLERİ 

MADDE 87. — Askerler; karaikol, karakol nöbetçisi, devriye ve nakliyat muhafazası hizmetle
rinde iken aşağıda gösterilen hallerde silâh kullanmaya mezundurlar: 

a) Bu hizmetlerden birini yaparken, müessir bir fiili ile taarruza uğranıldığı vıeyahut müessir 
bir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile bu hizmetlerin yapılmasına mukavemet edildiği takdirde bu ta
arruzları ve bu mukavemetleri gidermek için başkaca bir çare kalmamışsa, 

b) Bu taarruz ve mukavemete hazırlanan ve silâhını veya mukavemete elverişli bir aleti bırak
maya davet edildiği hakle bu davete derhal itaat: etmiyon veyahut bıraktığı silâhı veya aleti tek
rar eline alan kimseyi itaate icbar için başika çare kalmamışsa, 

c) 80 ve 81 nci maddeler mucibince muvakkaten yakalanan bir şahıs veyahut muhafaza veya 
sevkı kendisine tevdi edilmiş olan bir mevkuf veya mahkûm kaçar veya kaçmaya teşebbüs eder ve 
verilecek dur emrini de dinlemediği görülür ve başka türlü ele geçirilmesi de kabil olmazsa, 

<d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan insan ve her türlü eşyaya karşı vukubulan taarruzu 
başka suretle defe imkân kalmamışsa; 

Yukarda dört halde gösterilen maksatları temin için asker, lüzumu olacak derecede silâh kulla
nıl'. 

Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek değildir. 'Ateş etmek ancak ya bilhassa bunun için ©mir 
verilmiş olmasına veyahutta bu vasıtadan başka çare kalmamasına bağlıdır. Silâhın kullanılacağı 
zamanın ve kullanma tarzının tâyini, her münferit vakıanın bulunduğu ahval ve şerait nazara alı
narak, silâhı kullanacak asker tarafından bizzat takdir olunur. 

MADDE 88. —Yulkarda yazılı hallerde gösterilen maksatları elde etmek üzere silâh kullanmak 
için kanunun tâyin etmiş olduğu müsaadeler vakit ve zamanında ve tamamen isitifade etmiyen 
asker vazifesini yapmamış olmak fiilinden dolayı hiçbir suretle mazur tutulmaz. 

MADDE 89. — 87 nci maddede gösterilen hallerden başika hizmete ait bir vazifeyi yaparken 
mâmız kaldığı bir mukavemeti bertaraf etmek veyahut askere veya aslkerî eşyaya karşı yapılan bir 
tecavüze karşı koymak için silâh kullanmak zarureti hâsıl olursa, her asker silâh kullanmaya sala
hiyetli ve vazifelidir. 

MADDE 90. — 87 ve 89 ncu maddelerde gösterilen hallerdin başka her asfcer meşru müdafaa 
halinde silâh kullanmaya salâhiyettardır. 
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N) ASKERÎ İNZIBAT KUVVETLERININ VAZIFİ, TEŞKÎL VE 

SALÂHIYETLERI 

MADDE 91.' — a) Garnizonlarda askerî disiplinin muhafazası, Önleyici zabıta ve adliye va
zifeleri ile askerî trafik vazifeleri garnizon kumandanlarına aittir. 

Garnizon kumandanları yukarda gösterilen vazifeleri merkez kumandanlıkları marifetiyle yü
rütür. 

Merkez kumandanlıkları; büyük garnizonlarda kadrolarla tesbit ve teşkil olunur. Diğer garni
zonlarda garnizon kumandanları rütbece kendisinden bir veya nihayet iki derece ast olan bir subayı 
merkez kumandanı olarak tâyin ve tavzif edebilir. Merkez kumandanlığı teşkiline lüzum görül-
miyeıı küçük garnizonlarda buna ait vazifeler, garnizon kumandanı tarafından tâyin edilecek bir 
inzibat subayı veya astsubayı buna da imkân olmıyan hallerde bizzat garnizon kumandanı tara
fından yapılır. 

b) Merkez kumandanlığı kadro ile tesbit ve teşkil edilmediği ahvalde; garnizon dahilindeki 
kıta ve askerî müesseselerin miktarı, şehrin genişliği ve vazifelerin ehemmiyeti göz önüne alınarak 
kâfi miktarda subay, astsubay, erbaş ve erler merkez kumandam \eya inzibat subayı veya astsu
bayın emrine verilir ve bunlara inzibat kuvveti denilir. 

Askerî inzibat kuvveti mensupları Silâhlı Kuvvetler Kıynfet Kararnamesinde tesbit edilen hu
susi işareti taşırlar. 

MADDE 92. — a) Askerî inzibat erbaş ve erleri, vazife esnasında diğer erbaş ve erlere karşı 
karakol sıfatını ve karakolların kanuni salâhiyet ve mesuliyetlerini haizdirler. 

b) Askerî ortaokul ve muadili okul askerî öğrencilerine astsubaylar gibi, daha yüksek okul 
ve üniversite askerî öğrencilerine subaylar gibi muamele olunur. 

e) Subay ve askerî memurlarla astsubaylar hakkında askerî inzibat vazifeleri; ancak üst veya 
kendi rütbelerindeki inzibat subay ve astsubayları tarafından yapılabilir. 

O mahalde salahiyetli bir inzibat subayı veya astsubayı mevcut değilse vakaya şalıidolan üst 
veya aynı rütbedeki her subay, askerî memur veya astsubay müdahaleye ve inzibat vazifesini ifaya 
mecburdur. 

Ancak ağır cezayı müstelzim meşhut cürüm halinde subaylar, askerî memurları ve astsubayları 
dahi yakalamaya askerî inzibatlar, polisler jandarmalar ve herkes mezundur. 

Bu takdirde dahi -suçlu askerler duruma göre ya salahiyetli askerî inzibat memuru gelinceye 
kadar vaka mahallinde tutulur veya en yakın askerî inzibat karakoluna, yoksa askerî makamlar*] 
teslim edilir. Bundan sonra yapılacak -hazırlık, tahkikatında salahiyetli inzibat memuru veya mev
cut askerî makamın tâyin edeceği bir subay bulunur. 

MADDE 93. — Türk Silâhlı Kuvvetler mensupları; ağır cezayı müstelzim meşhut cürümler 
dışında diğer suçları istedikleri ahvalde, resmî veya sivil kıyafetle bulunsunlar, hüviyet kartları
nı ibraz ettikleri takdirde polis ve jandarma zabıta kuvvetleri tarafından yakalanamaz. 

Yukardaki halde ve takibatın selâmeti bakımından vakaya müdahale eden polis tarafından 
lüzum görüldüğü takdirde salahiyetli askerî inzibat memuru gelinceye kadar vaka ile ilgili as
kerler hâdise mahallinden ayrılamazlar. 

Yakaya elkoyan mahallî cumhuriyet savcılığı veya askerî adlî amirlik suçun askerî veya umu
mi hükümlere tâbi olacağını tâyin ve gerekli adlî muameleye tevessül eder. 

MADDE 94. — Her hangi bir vakada askerî inzibatların kuvveti kâfi gelmediği takdirde en 
yakın askerî kıtadan asker celbolunur. Acele ve tehirinde tehlike melhuz olan hallerde en yakın 
polis ve jandarma kuvvetlerine de müracaat olunur. Askerî inzibatlar tarafından vâki olacak yar
dım talepleri üzerine polis ve jandarmalar tarafından yardımda bulunulacağı gibi polis ve jan
darmalar tarafından vâki olacak yardım talepleri de askerî inzıbatlarea yerine getirilir. 
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MADDE 9 5 . — İnzibat er ^ e r b a ş l a r ı diğer er ve erbaşlara, inzibat subay ve astsubaylar: 

aynı veya ast rütbedeki bütün subay, askerî memur ve astsubaylarla er ve erbaşlara ve bütün as 
kerî inzibatlar sivil şahıslara karşı aşağıda gösterilen hallerde muvakkat yakalama salâhiyetini 
haizdir. 

a) Bu kanunun 80 nei maddesinde gösterilen hallerde, ' 
b) Askerî disiplini bozan hallerde, 
c) Adlî bir vazifenin yerine getirilmesi hallerinde, 
d) Vazifelerini ifa esnasında veya vazifelerinden dolayı tecavüz veya hakaretten mâruz kal 

dıkları takdirde; 
Yukardaki hallerde muvakkat yakalananlar hakkında da bu kanunun 82 nei maddesi son fık

rası hükmü gereğince işlem yapılır. . 

MADDE 96. — Askerî inzibatlar vazifeli bulundukları zamanda bu kanunun 87, 88 ve 89 ncu 
maddelerinde (ve İıer türlü ahvalde de 90 nei maddesinde) zikredilen silâh kullanma salâhiyetle
rini haizdirler. 

MADDE 97. — Askerî inzibatların askerî disiplini muhafaza, Önleyici zabıta ve adliye vazife
leri ile askerî trafik vazifeleri talimatname ve talimatlarla gösterilir. 

O) SOSYAL HİZMETLER 

I - Ordu hizmetleri 

MADDE 98. —• Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının çeşitli ihtiyaçlarını elverişli şartlarla 
temin etmek maksadiyle hususi kanunlara göre teşkil edilecek ordu pazarları kurulur. 

/ / - Ordu evleri ve askerî gazinolar 

MADDE 99. —• Silâhlı Kuvvetler mensupları arasında tesanüdü artırmak meslekî ve kültürel 
inkişafları, sosyal ve moral ihtiyaçları temin gayesi ile büyük garnizonlarda (Tümen ve muadili 
askerî kurumlar ile daha büyük kıta ve kurumların, Deniz ve Havada muadillerinin bulurduğu) 
ordu evleri kurulabilir. 

Subay ve astsubaylara ayrı ordu evleri kuruluncaya kadar aynı ordu evinin müsait kısımları 
gazino ve lokanta olarak astsubaylara ayrılabilir. Astsubayların ordu evleri otel kısmından da isti
fadeleri sağlanır. 

Daha küçük birlik ve kurumların bulundukları yerlerde subay ve astsubaylar için birer askerî 
gazino teşkil edilebilir. 

Ayrıca kışlalarda subay, astsubay ve erler için birer kışla gazinosu tesis edilir. 

MADDE 100. — Ordu evleri, askerî gazinoları ve kışla gazinoları askerî bina olup askerî ma
hal vasıf ve mahiyetini haizdir. 

MADDE 101. — Ordu evlerinin (Askerî gazino ve kışla gazinoları dâhil) sermayeleri : 
a) İşletme gelirlerinden, 
b) Üye aidatından, 
e) Teberrüattan, 
d) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden konulacak ödeneklerden teşekkül eder. 

MADDE 102. — a) Ordu evlerinin kadro, kuruluş, idare, murakabe ve muhasebeleri ile işlet
me şekilleri ve müştemilâtı, yapılacak bir nizamname ile tesbit ve tâyin olunur. 

b) Ordu evleri askerî gazino ve kışla gazinolarından elde edilen gelirler bu yerlerin yenilen 
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meşime ve yeniden inşasına veya idamesi ile modem hale getirilmesinde ve kitaplıkların tesis v> 
zenginleştirilmesine sarf olunur. 

MADDE 103. — Ordu evleri ve müştemilâtı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 ne i 
maddesinin 18 nei fıkrası gereğince Kurumlar Vergisinden, Bina ve Gelir vergilerinden muaf olup 
mezkûr maddedeki (Orlu evleri) tâbirine askerî gazino ve kışla gazinoları ile bunların nizamna
mede gösterilen her türlü müştemilâtı dâhildir. 

MADDE 104. — Ordu evleri, askerî gazino ve kışla gazinoları ile bunların nizamnamede gös
terilen her türlü müştemilâtı, sarfiyat ve muameleleri bakımından 1050 ve 2490 sayılı kanunları 
ve Divanı Muhasebatın vize ve murakabesine tâbi değildir. 

/ / / - Dinlenme kampları ve karşılama ekipleri 

MADDE 105. — a) Subay, askerî memur v-i astsubaylarla ailelerinin dinleme ve moral ih
tiyaçlarını temin maksadiyle elverişli yer ve mevsimlerde subay ve astsubayları için ayrı ayrı din
lenme kampları tesis edilebilir. 

b) Bu kampların ne zaman ve nerede açılacağı ve devam süresi Millî Savunma Bakanlığınca, 
tâyin ve tesbit olunur, 

c) Kamplarım tesis ve işletilmesinde, askerî nakil vasıtaları ile çadır, yatak ve karyola gibi as
kerî malzemeden istifade edilebilir. 

d) Kampların tesisi, işletilmesi ve personelim istifada şekli hususlarına ait teferruat hükümleri 
talimatnamede düzenlenir. 

• e) Bir gazinoya tâyin edilerek gelen subay, .askerî memur ve astsubayları karşılamak ve yer
leştirmek gayesiyle ekipleıj kurulur. 

Bu ekipler gelen personelin lojmanlara yereştirilmesini veya o mahalde boş olduğu tesbit edilen 
meskenlere gidebilmelerini temin ederler. 

IV - Askerî kantmler, 

MADDE 106.— a) Her kışlada askerlerin çeşitli ve zaruri ihtiyaçlarımın daha ucuz ve ko
laylıkla! sağlanmasını temin maksadiyle bir kantin kurulur. 

b) Kantinlerin gelirleri, teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekilleri talimatname ile 
tesbit olunur. 

c) Kantinlerin işletilmesinden elde edilen kâr kışla kumandanının emriyle, ödeneği olmıyan 
veya; ödeneği olup da kâfoı germiye» zaruri ve resmî işlere sarf olunup. 

d ) Askerî l&ntimler hakkında da 103 ve 104 ncü madde hükümleri tatbik olunur. 

V - Bakım ve onarım tesislerinden istifade 

MADDE 107. — a) Subay, askerî memur ve astsubaylar, bütün' masrafları kendilerine aidol-
mak üzere ordu pazarları ve ordu evleri tesislerinde h^r türlü şahsi eşya ve vasıtalarının bakım, 
onarım ve imalini yaptırabilirler. 

b) Bu yerlerden1 faydalanmanın usul ve şekli talimatnamede gösterilir. 
/ • • • - ' • ' 

VI - Askerî nakil vasıtalarından istifade 

MADDE 108. —» Subay, askerî memur ve astsubaylar ile aileleri aşağıdaki hallerde askerî kara 
ve deniz nakil vasıtalarından faydalanabilirler : 

a) Mesaiye geliş ve gidiş için ihdas edilecek Servis vasıtalarından, 
ib) Şeihir içi ev eşyası ve mahrukat nakline tahsis edilecek vasıtalardan, 
c) Uzak garnizonlarda oturanların1 kendileri ve ailelerinin şehirle irtibatlarının temini ve ço

cuklarının okula götürülüp getirilmesi .için ihdas edilecek servis vasıtalarından. 
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Yukardaki maksatlar için nakil vasıtalarının tahsisi ve bunlardan istifade şekli talimatname 

ilo tesbit olunur. 
d) Umumi vasıtaların işlemediği garnizon ve kıtalara tâyin edilen subay, askerî memur ve ast

subayların! zatî eşyaları ile ailesi efradı ve kendisi umumi vasıtmn en son gittiği yerden vazife 
mahalline kadar" askerî vasıta ile götürülür ve getirilir. 

VII - Üivil nakil vasıtalarındcm tenzilâtlı istifada 

MADDE 109. — Subay, askerî memur ve astsubaylar rjesmî elbiseli oldukları, veya sivil elbiseli 
iken hüviyet kartlarını ibraz ettikleri takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Denizci
lik Bankası, belediyelerle sair âmme hizmeti gören teşekküller' tarafından işletilen tren, vapur, oto
büs, tramvay, trbleybüs, tünel, metro ve saiı' gibi şehiriçi ve şehirlerarası nakil vasıtalarında tenzi
lâtlı olarak seyahat ederler. 

Erbaş ve erler şehirıleirarası seyahatlerde izin belgesi göstermek, suretiyle tenzilâtlardan faydala
nırlar. Şehiriçi seyahatlerde izin belgesi aranmaz. 

Sevk muhtırası ile yapılacak seyahatler tam ücrete tâbidir. 

P) MERASİM: 

MADDE 11.0. — Askerî merasimler; Askerî Merasim ve Frbtokol Talimatnamesi esaslarına göre 
yapılır. 

R) HARB ESİRLERİ VE MÜLTECİLER 

MADDE 111. -— Üarjb esirleri hakkında 6020 ve mülteciler hakkında da 4104 sayılı Kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

S) T A B i r Â F E T L E R D E YARDIM 

MADDE 112. — Yer sarsıntısı, yangın, sn basması, yer kayması, kaya düşmesi, çığ vo benzeri 
tabiî âfetler zuhurunda 7269 sayılı. Kanun ve ekleri' hükümleri dâhilinde 'hareket olunur. 

T) ASKERİ ÖĞRENCİLER 
0 

MADDE 113. —• a) Liselerden yukarı okul, yüksek okul ve üniversitelerde okuyan askerî öğ
renciler* Askerî Ceza ve Askerî Muhakeme Usulü kaniunları ile, bu kanunun tatbikatı bakımından 
askerlik mükellefiyeti altına girmiş addolunur. Ve diğer askerler hakkında tatbik olunan hükümler 
bunlar hakkında da aynen tatbik olunur. 

b) Bütün askerî öğrenciler; subay ve askerî memurlara karışı ast durumunda olup gerek kendi 
aralarında vej gerekse astsubaylara ve erbaş ve erlere karşı astlık ve üstlük münasebetleri yoktur. 

c) Lise, ortaiokul ve muadili okullar askerî öğrenciler; bu kanunun 14 ncü maddesinin asta 
tahmil ettiği vazifeleri aynen yapmıya mecburdurlar. Hilâfına hareket edenler diğer askerlerin 
tâbi olduğa cezai müeyyidelere tabidirler. 

d) Bütün askerî öğrencilerin yalnız kendileri bu kanunun (G) bölümünde belirtilen sağlık 
iğleri ile ilgili hükümlerden ve 109 ncu maddede subaylara tanınan tenzilâtlı seyahat hakkından 
aynen istifaed ederler. (J) Bölümünde gösterilen hükümler dâhilinde nöbet hizmetlerine soku-

• labilirler, 
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MADDE 114. — Bu kanunun yukarda gösterilen esasları da göz önünde tutularak, askeri 
öğrenciler hakkında tatbik şekli talimatnameden ayrıca teferruatlı olarak gösterilir. 

Askerî öğrenciler diğer hususlarda kendi okul talimatlarına tabidirler. 

U) SİLÂHLI KUVVETLERDE ÇALIŞAN SİVİL PERSONEL 

MADDE 115. — Silâhlı Kuvvetlerde çalışan sivil memur, müstahdem, müteferrik müstahdem 
ve gündelikçi sivil personel bu kanunun askerlere tahmil ettiği sorumluluk ve 'hizmetlerin ifası 
bakımından : 

a) Âmir vazifesi alanlar; maiyetindeki bütün askerî ve sivil personele hizmetin icabettirdiği 
emirleri verebilir. Ceza vermek salâhiyeti yoktur. Maiyetin cezalandırılması icabeden hallerde 
en yakın askerî âmire müracaat edilir. 

b) Bütün sivil personel emrinde çalıştıkları askerî âmirlere karşı ast durumunda olup bu 
kanunun 14 ncü maddesinin asta tahmil ettiği vazifeleri aynen yapmaya mecburdurlar. Hilâfına 
ha raket edenler askerlerin tâbi olduğu cezai müeyyidelere tâbi olurlar. 

MADDE 116. —• Sivil personelin, bu kanunun askerlere tanıdığı hak ve salâhiyetlerden fayda
lanmaları ve mükellefiyetleri yerine getirmeleri aşağıdaki esaslar dâhilinde olur : 

a) Bu kanunun müracaat ve şikâyet bölümlerinde gösterilen usul, hak ve kayıtlara aynen 
tabidirler. 

b) Bu kanamın :•>;-.> ncü maddesinde gösterilen izin hakkındaki hükümlere aynen riayetle mü* 
kellef olup senelik izinleri-hususi kanunlarındaki esaslara göre tâyin ve tanzim olunur. 

c) Hastalık ve Ölüm hallerinde bütün sivil personel hakkında tâbi oldukları özel kânunlar 
hükümleri tatbik olunur. Ancak sivil personelin yalnız kendileri icabında askerî tabipler tarafın-
dan muayene ve tedavi edilebilir ve askerî hastanelere yatırılabilirler. Bu takdirde muayene ve 
tedavileri için gerekli ilâç, iaşe ve malzeme bedelleri, tâbi oldukları hususi kanunlarına göre te
min ve tedarik edilemediği takdirde Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

d) Sivil personel Silâhlı Kuvvetlerde gördükleri hizmetlerin hususiyetleri göz Önüne alınarak 
bu kanunun 77 nci maddesi gereğince nöbet hizmetlerine sokulabilirler. 

e) Sivil personelin yalnız kendileri ordu pazarları ve askerî kantinlerden aynen ve askerler 
gibi, askerî nakil vasıtalarından ise bu kanunun 108 nci maddesi hükmünden faydalanabilirler. 

f) Sivil personelin vazifedeki kıyafetleri, Kıj^afet Kararnamesinde gösterildiği gibidir. 

MADDE 117. — Bu kanunun yukarda gösterilen esaslar da göz önünde tutularak Silâhlı Kuv
vetlerde çalışan sivil personel hakkında tatbik şekli talimatnamede ayrıca teferruatlı olarak gös
terilir. 

MADDE 118. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce muhtelif kanunlarda geçen erat tahiri 
«erbaş ve er» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 119. — 2771 sayılı Ordu Dahilî Hizmet Kanunu ile tadil ve ekleri ve 2850 sayılı Ka
nunla tadil edilen 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 120. — Bu kanunda meveudolan hükümlerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde, 
hazar ve seferde ve düşman karşısında tatbik şekli Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanacak tali
matname ile ayrıca tâyin ve tafsil olunur. 

MADDE 121. — Bu kanunun sağlık işlerine ait 57 - 70 nci madde hükümleri 1 Mart 1961 tari
hinde diğer hükümleri yapılacak talimatname ile birlikte 1 Temmuz 1961 tarihinde meriyete girer. 

MADDE 122, — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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