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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısının 
uzaması ve vaktin gecikmiş olması sclbebiyle gö
rüşmelere geçilmiyerek 22 . 10 . 1963 Salı günü 
saat 15 te toplanılmak üzere 'Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvckili Amasya 

Fervuh Bozbeyli Nevzat. Şener 

Kâtip 
Mithat Şükrü (javdaroğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. —• 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik 

Kanununun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 'kanun tasarısı (1/567) 
(Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

2. —• 5217 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 
(1/568) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
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eski yangın yerlerine çap verilmesi için 6785 
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Adalet ve İmar ve iskân komisyonlarına) 
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tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi ma
lûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı bağlanmış 
olanların aldıkları aylıkların ayarlanması hak
kında kanun teklifi (2/599) (Maliye ve Plân 
komisyinlarına) 

Raporlar 
5. — 5442 sayılı İl idaresi Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi 'hakkında kanun 
tasarısı ve Cumlıuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi İçişleri Ko
misyonu raporu (M. Meçlisi 1/292, C. Senato

su 1/251) (Gündeme) (S. Sayısı : 325 e 1 nci 
ek)) 

6. — Türk - Yunan Trakya hududunun mü
him kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrasının 
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Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 507) 
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kanlığı tezkeresi ile 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komlisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (Gündeme) (S. Sayısı : 508) 

10. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'uın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
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M. Meclisi B : 155 
löklerinde kendilerinden istifade edilemiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra efelen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve içişleri komisyonları raporları 
(1/4J7) (Gündeme) (S. Sayısı : 510) 

12. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 511) 

13. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Çalınma Bakanı Bülent Ecevit'in; geçen 
Birleşimlerde Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan ve Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Batı - Almanya'da bir tel fabrikasında ça
lışan 25 Türk işçisine yapılan muamele, yurt 
dışına çıkan işçilerin gittikleri yerlerde fena 
şartlar içinde çalıştırıldıkları ve sigortadan isti
fade ettirilmedikleri, zararlı propagandalara mâ
ruz bırakıldıkları, Hükümetin bunlar için husu
si radyo yayınları yapması, gazete ve kitap gön
derilmesi icabettiği hususlarındaki beyanlarına 
dair, demeci. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, daha ev
velki birleşimlerde bâzı arkadaşlarımızın gündem 
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ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (Gündeme) (S. Sayısı : 512) 

C. Senatosundan gelen işler 
14. — istanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade 

mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka Meydanı so
kaklarında kâin ve Hazineye ait iken parasız 
olarak Istanlbul Belediyesine devredilmiş bulu
nan arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkında 
kanun tasarısı (M. Meclisi 1/126; C. 'Senatosu 
1/247) (M. Meclisi S. Sayısı : 243; C. Senat'ı-
su S. Sayısı : 320) (M. Meclisi Plân Komisyo
nuna) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, gerekli çoğun
luğumuz vardır. Müzakerelere başlıyoruz. 

tf GENEL KURULA SUNUŞLARI 

dışı konuşmuş olduğu noktaları aydınlatmak üze
re söz istemektedir. Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, 
bundan birkaç birleşim önce bâzı milletvekili ar
kadaşlarımız yurt dışında çalışan işçilerle ilgili 
olarak gündem dışı konuşmalar yapmışlar ve bu 
konularda Hükümetten izahat istemişlerdi. Ara
ya mütaaddit soruşturma Önergelerinin girmesi 
yüzünden, bu hususta vazifemiz olan izahatı ge
ciktirdiğim için Yüksek Heyetinizden ve muhte
rem arkadaşlarımızdan özür dilerim. 

Şimdi, gerek Diyarbakır Milletvekili Hilmi 
Güldoğan, gerek Ordu Milletvekili Sadi Pehliva-
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M. Meclisi B : 155 
noğlu arkadaşlarımızın, yurt dışındaki işçilerle 
ilgili beyanları hususunda kısaca bilgi arz edece
ğim. 

Sayın Hilmi Güldoğan arkadaşımızın belirt
tiği gibi, gerçekten bir Batı - Almanya şehrindeki 
bir fabrikada çalışan 25 Türk işçisi müşkül 
durumda kalmışlardır. Bu hususta Almanya 
Büyükelçimizden almış olduğum bilgiyi kısa
ca arz ediyorum. 

Almanya'da "Weissenburg şehrinde Hermann 
Gutmann Firmasında çalışan 25 Türk işçisi 
işverenle aralarındaki ihtilâflarını bir yandan 
Türkiye Büyükelçiliğine, bir yandan da Al
manya îş ve îşçi Bulma Kurumuna ve işçilere 
Yardım Derneğine duyurmuştur. Bu arada 24 
Eylülde bu firmada çalışan Türk işçilerin
den mürekkep bir grup, Alman İşçileri Yar
dım Derneğinin bir üyesiyle birlikte Büyükelçi
liğimizi ziyaret etmiş ve çalıştıkları firmada 
'kendilerine iyi muamele yapılmadığından, 
muntazam lojman vâdedilmiş olduğu halde bu 
vaidin yerine getirilmediğinden ve düşük üc
ret verildiğinden şikâyet cdorek bu durumda 
işlerini terk edeceklerini, bu yüzden smır dı
şına çıkarılacaklarını bildirmişler ve sınır dı
şına çıkarılmalarının önlenmesini istemişler
dir. İşçilerin böyle bir ikazda bulunmak ih
tiyacını duymalarının- sebepleri şudur : Al
manya mevzuatına göre yabancı işçiler ancak 
kendilerini getirmiş olan iş adamının işyerinde 
işçi olarak Almanya'da bulunabilmektedirler. 
Her hangi bir sebeple oradan çıktıkları veya 
çıkarıldıkları takdirde yurt dışına çıkarılma
ları, memleketlerine dönmeleri gerekmektedir. 
Fakat Büyükelçimiz bu işçilerin şikâeytlerini 
haklı bularak işçilerimizle ilgilenmiş, Büyükel
çilik Müsteşarının ilgisi üzerine Bavyera po
lisi işçilerimiz hakkında her hangi bir tedbir 
almayı durdurmuş ,bu suretle işçilerimizin müş
kül durumda kalmaları önlenmiştir. Bu ara
da firmanın önceki kararma dayanılarak, sa
dece 7 işçinin işine son verildiği, diğerlerinin 
ise işlerine devam etmelerine izin verildiği 
öğrenilmiştir. Fakat, bu davete yalnız 6 işçi 
uymuş, evvelce çıkarılmış olan 7 işçiyle birlikte 
diğer 12 işçi bir daha o fabrikada çalışmak is
tememişlerdir. Bunun üzerine işçilere Yardım 
Derneğinin Türk mümessili fabirkanm bulun
duğu şehre giderek, Alman îş ve îşçi Bulma 
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Kurumunun aracılığı ile işinden atılan 7 işçiyi 
ve ayrıca firmada çalışmak istemiyen 12 di
ğer Türk işçisini Nürenberg'e götürmüş ve 
orda Mant Firmasına yerleştirmeye muvaffak 
olmuştur. Hâdise şimdilik bu suretle kapan
mış olmasına rağmen, Hermann Gutmann Fir
masının, bu davranışı, bilhassa Alman İşçilere 
Yardım Derneğinin bu tavassutunu haksız bu
larak ilgili makamlara şikâyette bulunduğu 
öğrenilmiştir. Bu ve benzeri bâzı hâdiseler 
göz önünde tutulaark tabiatiyle Alman mev
zuatının imkânları çerçevesinde, yetkili Alman 
makamları nezdinde, böyle kendi ellerinde 
olmaksızın, kendi mesul olmadığı bâzı hare
ketler yüzünden işyerlerinden çıkarılan kişmse-
lerin böyle müşkül durumlarda kalmamala
rını temin için mümkün olan tedbirleri almak 
üzere gerekli teşebbüse geçilecektir, arz ede
rim. 

Ordu Milletvekili Sayın Sadi Pehlivanoğ-
lu 'nun konuşmasına gelince : 

Değerli arkadaşımız Türkiye'nin yurt dışı
na işçi ihracını zararlı gördüğünü ifade eder 
tarzda konuşmuş ve Türkiye'nin sanayiine lâ
zım olan insan gücünün şimdiden Avrapu pa
zarlarına ihraeedilmeye başlanması tehikesine, 
dikkati çekmiştir. Fakat gerek Hükümet ola
rak bizim kanaatimiz, gerek bize yardımda 
bulunan müttefiklerimizin kanaati, Türkiye'nin 
daha bir süre işsizlikle mücadele tedbirleri 
arasında, yurt dışına işçi gönderme tedbirine 
de başvurmak zorunda olduğu yolundadır. 

Nitekim, iktisadi durumları bizden çok daha 
ileri olan bâzı memleketler dahi, hâlâ mem
leketlerindeki işsizlik Jbaskısını azaltmak için 
yurt dışına işçi göndermek ihtiyacını duy
maktadırlar. Bu arada İtalya ve İspanya'nın 
Almanya'da yüzbinlerce işçisi bulunduğu, Yu
nanistan'ın Türk işçilerinden çok daha fazla 
işçiyi şimdiden Almanyaya göndermiş bulun
duğu bilinen gerçeklerdir. Bu arada resmî 
kanallarla Türkiye'den Almanya'ya gönderil
miş işçilerin adedi, şimdiye kadar ancak 30 
bini bulmuştur ki, bunun da, diğer işçi ih-
raceden Avrupa memleketleriyle kıyas edildiği 
zaman, büyük bir rakam olmadığı görülür. 
Tehlike, ancak yurt dışına giden işçilerin 
belirli bir nisbetten daha fazlasını vasıflı 
işçilerin teşkil -etmesi halinde ortaya çıkabi-
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M. Meclisi B : 155 
lir. Biz bu konuda devamlı bir uyanıklık 
göstermekte ve Odalar Birliği ile büyük firma
larla zaman zaman temas ederek yurt dışına iş
çi ihracının bu yüzden tehlike arz edecek hale 
gelip gelmediğini tesbite çalışmaktayız. Şu an
daki kanaatimiz henüz böyle bir tehlike yok
tur. Esasen bizden en ço!k işçi talep eden Al
manya, ondan sonra da Belçika, tercihan yetiş
memiş işçi, eğitilmemiş işçi ist eni ektedirler. 
Çünkü, kendi memleketlerinde esasen bir ta
kım iş kollarında yeteri kadar yetişmiş işçi var
dır. Ancak bâzı işçiler daha kolaylıkla gidebil
mek için, kendilerinin vasıflı, yetişkin işçi ol
duklarını sa'klıyara'k vasıfsız gibi görünüyor, ve 
bu şekilde hareket ederek bu yoldan yurt dı
şına süratle gitmek imkânını arıyor olabilirler. 
Bu, tabiatiyle, kontrolü müşkil bir durumdur. 
Fakat aslında yurt dışında en çok sıkıntı çeken 
işçiler böyleleri olmaktadır. 

Muhterem arkadaşım konuşmasının bir baş
ka yerinde işçilerimizin Almanyada çok ağır iş
ler yapmaya mecbur tutulduklarını ifade etti
ler. Aslında, Almanya'daki işlerinden şikâyetçi 
olanların çoğunluğunu da, gerçek işlerini sakla
yarak gidenler teşkil ettfe- gerektir. Çünkü ken
dileri yetişmiş işçi oldukları halde Almanyada 
yetişmemiş işçiler gibi ağır işlerde çalıştıkla
rından şikâyetçi olmaktadırlar. 

Sayın arkadaşımız Almanyada henüz bir tek 
çalışma ataşemiz bulunmasının yetersiz oldu
ğunu haklı olarak ifade etmişlerdir. Mali im
kânsızlıklar dolayısiyle bu aksaklığı şimdiye 
kadar giderememiş olduğumuza üzgünüm. An
cak, önümüzdeki Büyük Millet Meclisinin top
lantı yılı başına mutlaka yetiştirmeye çalışaca
ğımız Çalışma Bakanlığı yeni teşkilât kanunu 
tasarısında yeterli bir yurt dışı teşkilâtının 
esaslarının yer alacağını şimdiden huzurunuz
da vaad ederim. Buna rağmen, tek başına oldu
ğu halde Abııanyadaki Çalışma Ateşemiz büyük 
bir boşluğu şimdiden doldurmaya muvaffak ol
muştur. Bu arada Türk işçilerinin sayısının 
günden güne arttığı Belçika, Hükümetimize bu 
yönde büyük kolaylık göstermektedir. Henüz 
Belcikada bir Ataşelik açmamızı gerektirecek 
sayıda işçimiz yoktur. Buna rağmen Belçika 
Hükümeti zaman zaman iş ve işçi Bulma Kuru
mu memurlarının Belçikaya gitmeleri için bâzı 
kolaylıklar sağlamaktadırlar. Şöyle ki, her haf
ta birkaç uçak seferi ile, Belçikalılar tarafın-
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dan ücreti ödenmek üzere, işçilerimiz Belçika
ya gönderilmektedir. Belçikalılar Türk Hava 
Yollarının uçakları ile yapılan bu seferlerden, 
ayda bir defa, bir Türk memurunun da yarar
lanması için bize yardımda bulunmayı teklif 
etmişlerdir. Bu teklifleri de memnuniyetle ka
bul edilmiştir. Böylelikle ayda bir iş ve işçi 
Bulma Kurumu yetkili memurlarının, Belçika-
daki işçilerimizi yerinde görüp, durumlarını in
celemek üzere birer, ikişer haftalık, Belçika
ya gitme imkânları sağlanmış bulunmaktadır. 
Bu bir süre bu şekilde devam edecektir. Za
man zaman bu imkândan faydalanarak, orada
ki işçilerimiz çoğunlukla maden işçileri olduğu
na göre, maden işçiliği kolundaki sendika lider
lerini de Belçikaya gönderip oradaki işçilerimi
zin durumlarıyle sendikacılık yönünden de il
gilenmelerine im'kân vermeyi düşünmekteyiz. 

Ayrıca yine Belçika Hükümeti, ücretleri 
kendileri tarafından ödenmek üzere, Fransızca 
bilen bâzı Türklerin Belçikadaki işçilerimizin 
durumlarıyle ilgilenmek üzere görevlendirilme
leri için bize yardımda bulunmayı vadetmiştir. 
Bu dost hükümetin bu tutumu çok müsbet kar
şılanmıştır ve bu imkânla ilgili olarak temasla
rımız devam etmektedir. 

Sayın arkadaşımızın bir iddiasının aslı ol
madığını zannediyorum, bir yanlış istihbarat ol
duğunu zannediyorum. Kendileri bizim işçileri
mize diğer işçilere nazaran yer yer az ücret ve
rildiğini burada ifade ettiler. Fakat, bizim yap
tığımız tetkikat ve Çalışma Ataşemizin bize ver
diği bilgi bunun böyle olmadığı yolundadır. Al
manya'da çalışan Türk işçilerinin belirli bir iş 
kolunda, diğer işçilere nazaran az ücret aldıkla
rına dair haberler şuradan çıkıyor. Normal ola
rak her hangi bir işçi işe başladığı zaman, işin 
niteliğine göre bir veya iki aylık bir staj devre
si geçirir ve bu staj devresinde nis'beten düşük 
ücret alır. Veya, işçilerimiz çalışma şartlarını 
yeteri kadar öğrenmeden gittikleri zaman, bu 
staj süresi içindeki özel durumu bilmedikleri 
için, kendilerine düşük ücret verildiğini sanı
yorlar. Halbuki, staj süresi sona erdikten sonra 
bu durumları kendiliğinden düzelmektedir. 

Muhterem arkadaşım, Almanya'daki işçileri
mizin sigortadan faydalanmalarının Hükümetin 
teşebbüsüne rağmen henüz sağlanamadığını ifa
de buyurdular. Mevzuubahsolan bir karşılıklı 
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sigorta anlaşmasıdır; Almanya'da sigortalı olan 
işçilerimizin Türkiye'de de bu sigortalılık 
haklarının devamını sağlıyacak olan bir 
sigorta anlaşmasıdır. Bu hususta Batı-Alman-
ya Hükümeti yetkilileri ile Hükümetimiz temsil
cileri arasında müzakereler olmuş ve bir anlaşma
ya varılmıştır. Meseleyi tamamiyle halletmek 
için Almanların bize bu anlaşmaya uygun bir 
teklifi göndermelerini bekledik. Hakikaten bu 
konu biraz gecikmiştir. Almanya Büyükelçiliği 
nezdinde teşebbüse geçilerek bu işlemin de bir an 
önce tamamlanması için tavassutları rica edil
miştir. 

Bu arada yine işçilerimiz yönünden bir eksik
lik olan çocuk zammı meselesinin birkaç ay ön
ce halledilmiş olduğunu bilmektesiniz. Birçok ya
bancı işçilerin yararlandığı çocuk zammından bi
zim işçilerimiz ilk zamanlarda mahrum kalmış
lardı. Teşebbüsümüz üzerine bu iş de halledil
miştir ve bizim işçilerimiz de çocuk zammı alma
ya başlamışlardır. 

Sayın arkadaşımızın haklı olarak üzerinde 
durduğu bir husus da Almanya'da bulunan işçi
lerimizin Türkiye'ye resmî kanallardan para gön
dermekte çekingen davranmaları... Bunu telâfi 
için Maliye Bakanlığı bir kanun hazırlığını ta
mamlamış bulunuyor. İşçilerin, tasarruf ettikleri 
parayı çoğu zaman işe yaramaz eşyalara döküp 
çarçur edecekleri yerde Türkiye'ye ve ailelerine 
resmî kanallardan göndermeleri hâlinde her han
gi bir zarara uğramamaları için alınacak tedbir
ler yakında huzurunuza gelecek bu kanun tasarı
sında yer almış bulunmaktadır. N 

Muhterem arkadaşımızın, üzerinde haklı ola
rak durduğu bir başka konu da bâzı yabancı rad
yoların Almanya'daki işçilerimize yöneltilmiş 
olan menfi propagandalar ve telkinlerle dolu za
rarlı Türkçe radyo neşriyatı yapmaları ve bunun 
da bir ölçü içinde, daha çok müzik dinleme arzu
su yüzünden, bâzı işçilerimiz tarafından dinlen-
mesidir. Biz de bu hususun üzerinde uzun za
mandan beri durmaktayız. Dost Almanya Hü
kümeti nezdinde Alman radyolarında Türk işçi
leri için de saatler ayrılması yolunda müteaddit 
teşebbüslerimiz olmuş ve Alman dostlarımız da 
buna gereken anlayışı göstermişlerdir. Ancak, Al
man radyoları özel radyo oldukları için, Alman 
Hükümetinin elinde, bu radyoları bu konuda 
tazyik etmek imkânı yoktur. Bir yabancı dilde
ki dinleyici sayısı ancak belli bir sayıyı aştığı 
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takdirde, o yabancı dilde neşriyat yapılması, ka
bul edilmektedir. Türk işçilerinin sayısı henüz 
o orane varmadığı için teklifimizin kabulüne im
kân olmadığına k^sin olarak kanaat getirdikten 
sonra, şimdi Hükümetimiz başka bâzı tedbirler 
üzerinde durmaktadır. Bunlardan kısa zamanda 
sonuç alınacağına inanıyoruz. Bu takdirde, du
rumu tekrar arz ederim. 

Arkadaşımızın temas ettiği diğer bir husus 
da işçilerimize buradan film gönderilmesi mevzu
udur. Türk filimlerinin gönderilmesi mevzuu ile 
ilgili olarak Bakanlığımızda birkaç ay öncesin
den itibaren teşebbüse geçilmişti. Arkadaşımızın 
da üzerinde durduğu şekilde, Bakanlığımız ve 
Dışişleri Bakanlığında bu konuda çalışmalar ya
pılmıştır. Gerek film, gerek gazete, plâk ve kitap 
gönderilmesi yolunda hazırlıklar yapılmıştır. Ha
zırlıklarımızı kısa zamanda tamamlıyarak gerçek
leştirilme yoluna gideceğiz. 

2. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm; yak
laşan mahallî seçimler dolayısiyle yapılan men
fi propagandalar hakkında tedbir alınmasına ve 
Hükümetin tavzifte bulunmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Baka
nın gündem dışı konuşmasından sonra Sayın Fa
ruk Sükan ve Sayın Sadi Binay arkadaşlarımız 
da gündem dışı söz istemişlerdir. Ancak, günde
mimiz dolu olduğu için yalnız Sayın Faruk Sü-
kan'a söz vereceğim. Sayın Binay'a da bundan 
sonraki 'biriesimlerden birinde söz verilmesi ka
bil olur. 

Mahallî seçimler konusunda gündem dışı söz 
rica etmişsiniz, buyurun Sayın Sükan. 

Say m Binay mazur görsünler. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım, Devlet ve millet ola
rak 17 Kasımda yapılacak mahalli seçimlere 
şevk ve heyecanla hazırlanıyoruz. Milletçe, ye
ni bir demokrasi tecrübe ve imtihanı geçirece
ğiz. Türk vatandaşının memleket severliği ve 
sağduyusu sayesinde bu imtihandan muvaffak 
ve muzaffer çıkacağımıza inanıyoruz. 

Mahalli seçimlerin yaklaştığı şu günlerde 
millî iradenin serbest, olarak tecellisine mani ola
bilecek bir mevzu ve menfi propaganda üzerin
de durmak, Hükümetin dikkatini çekmek ve ikaz 
etmek istiyoruz. 

1961 büyük seçimleri öncesindenberi muhte
lif zamanlarda ve bâzı hâdiseler vesilesiyle or-
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taya atılan , ve bugün kesafet peyda eden pro
paganda ve slogan şudur: 

«C.H.P. den başka bir parti ve bahusus A. 
P. seçimleri kazansa dahi iktidar veril'miyecek-
tir. Keza belediye ve mahalli idareler, ekseriyet 
reyine rağmen devir ve teslim edilmiyecektir.» 
(Orta sıralardan: «yok böyle şey» sesleri) 

Arkadaşlar, Türk vatandaşı bugün bu men
fi ve yıkıcı propaganda ve haberlerden üzüntü 
ve endişe duymaktadır. 

Seçim emniyetim zedeliyen; seçme, seçilme 
hakkını ihlâl eden dolayısiyle fert huzurunu bo
zan ve ferdin temel hak ve hürriyetlerine teca
vüz sayılan bu propagandaları ve hareketleri ön
lemek ve zihinlerden silmek lâzımdır. 

Hükümet demokratik sisteme ve Anayasaya 
ıgölge düşürücü ve zedeleyici bu propagandaları 
takbih ve reddettiğini kesin olarak beyan etmeli 
ve bildirmelidir. Aksi halde, hür seçimlerden, 
seçim emniyetinden ve binnetice Anayasanın 
teminatı altınfla olan demokratik müesseseleri 
gerçek mânada tatbik 'edildiğinden ve işlediğin
den bahsetmek mümkün olmaz. 'Bu propaganda
lar karşısında susmak ve onları müsamaha ile 
karşılamak Anayasa ve demokratik prensipleri 
zedelemek ve çiğnemek demektir. 

Arkadaşlar, bir memlekette vatandaşa farklı 
muamele yapıldığı kanaati hâkimse, basma tah
ditler konmuş ve susturulmuşsa ve kişinin temel 
hak ve hürriyetlerine tecavüzler vâki olmuşsa o 
memlekette tam ve kâmil mânada millî irade
nin tecelli ve tezahürü beklenemez. Ve seçim em
niyetinden bahsedilemez. (Soldan alkışlar, bra
vo sesleri) 

Bir memlekette ekseriyetin reyine hürmet 
edilmezse, o memlekette artık hukuk devletinden 
bahsedilemez, hukuk devleti çökmüş olur. 

Millet çoğunluğunun desteklediği partiler 
temsilcilerine Devlet idaresinde rol ve vazife ve-
rilmdyeceği tarzında çıkartılan haber ve propa
gandalar karşısında 'Devlet ve 'Hükümet seyirci 
kalamaz. Çünkü Anayasamız Devleti, fert hu
zurunu ve kişinin temel hak ve hürriyetlerini 
koruması için vazifelendirmiştir. Anayasanın 
tahmil ettiği bu vazife 'gereğince Hükümet bu 
mukaddes kürsüden bütün bu şüphe ve endişe
leri dağıtıcı ve yıkıcı propagandaları izale edici 
sarih ve kesin beyanda bulunmalıdır. Bunu bek
liyor ve talebediyoruz. Bu günıkü muhalefet ola
rak /bu hakkımızdır. Muhtacolduğumuz iç hu-
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zurumuz ve dış itibarımız için bu lâzımdır ve 
şarttır. Seçimlere tam bir Ihuzur ve güven (içe
risinde girmeliyiz. 

Türk vatandaşı, bu ulvi ve millî vazifesini 
her türlü şüphe ve şaibeden uzak, kanunların 
hakimiyet ve teminatı altında olmanın huzuru 
içerisinde eda etmeli ve vicdanının sesini yerine 
getirmelidir. Hürmetle selâmlarım. (Soldan al
kışlar) 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek plan. Millî 
Savunma Bakanı îlhami !/Sancar'ın, dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/730) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Divan sunuş
larına geçiyoruz. 'Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, okutuyorum: 

Millet. Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma IBakanı îlhami Sancar'm dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, muvafuk ıgörülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

4. >— Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Ba
yındırlık Bakanı llyas Seçkin'in ve Bayındırlık 
Bakanlığına da Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onat'm, tâyinlerinin, uygun .görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/729) 

BAŞKAN — Diğer bir Cumhuribaşkanlığı 
tezkeresi var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Bayındır

lık Bakanı llyas Seçkin'in ve Bayındırlık Ba
kanlığına da Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onat'ın tâyinlerinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal 'Gürsel 

(«Hayırlı olsun» sesleri) 
BAŞKAN — Yüce Heyetinizin bilgilerine 

sunulur. 
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5. — Çay ilçesinin Genel (Aydoğmuş) kö

yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nüfu
sa kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Eliften doğma 
21 . 4 .1928 doğumlu Kadir Ceylân'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkındaki dosyanın gerive-
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/713), 
(3/731) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var, 
onu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1963 tarihli ve 5/4 - 4389 sa

yılı yazımız; 
ölüm cezasına hükümlü Kadir Ceylân tara

fından vâki karar tashihi isteminin incelenmesi 
için adı geçene ait mahkûmiyet dosyasının iadesi 
hususu, Adalet Bakanlığının 17 . 10 . 1963 tarihli 
ve 23808 sayılı tezkeresiyle istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 

Başbakan 
îsmet İnönü 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler?... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dosya geri verilecektir. 

6. — Yozgat Milletvekili Veli Jlyar'ın, 5134 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifini geri istediğine dair önergesi 
(2/498), (4/266) 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar'm bir önergesi 
• var, onu okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi
ne dair kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereğine müsaadelerini saygı ile rica ederim. 

Yozgat 
Veli Uyar 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

' 7. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, 
1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edilen ihraç 
fiyatının hangi esaslara istinadettiğine ve bu 
fiyattan aşağı satış teklifi olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusunu geri aldığı
na dair önergesi (6/630), (4/267) 
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BAŞKAN — Sayın Ordu Milletvekili Yusuf 

tzzettin Ağaoğlu'nun bir Önergesi var, onu oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
7 . 6 .1963 tarihinde, Ticaret Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını istedi
ğim fındık mevzuundaki altı maddeden ibaret 
bulunan ve 22 . 10 . 1963 tarihli Millet Meclisi 
gündeminin 24 ncü sırasında yer alan takririmi 
geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
Ordu 

Y. İzzettin Ağaoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ağaoğlu'nun vermiş olduğu soru öner
gesi geriveınlecektir. 

8. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/726) 

BAŞKAN — Bâzı üyelere izin verilmesi hak
kındaki Divan kararını okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 15 . 10 . 1963 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Başkanvekili 
Ferruh Bozbeyli 

Hatay Milletvekili Sekip İnal, 10 gün, hasta
lığına binaen, 7 . 10 . 1963 tarihinden itibaren, 

İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, 85 gün, 
hastalığına binaen, 9 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, 

İstanbul Milletvekili Ziya Altmoğlu, 10 gün, 
hastalığına binaen, 2 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Çorum Milletvekili Faruk Küreli, 3 ay, has
talığına binaen, 6 . 9 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce He
yetin oyuna sunacağım. 

Hatay Milletvekili Sekip İnal, 10 gün, hasta
lığına binaen, 7 . 1 0 . 1963 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyönler... Kabul edilmiştir. 



M. Meclisi B : 155 
İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, 85 gün, 

hastalığına binaen, 9 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Ziya Altmoğlu, 10 gün, 
hastalığına binaen, 2 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Corum Milletvekili Faruk Küreli, 3 ay, has
talığına binaen, 6 . 9 . 1963 tarihindeıı itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Adana Milletvekili Kasım Giilek'e, ödeneği
nin verilebilmesi için karar ittihazına dair Baş
kanlık tezkeresi (3/728) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili, Kasım Gii
lek'e ödeneğinin verilmesi hakkında Millet Mec
lisi Başkanlığının tezkeresini okutuyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle, bu toplantı yılında, iki 

aydan fazla izin alan Adana Milletvekili Kasım 
Giilek'e ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 
197 nei maddesi gereğince, Genel Kurulun kara
rma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasvipleri
ne arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen. 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin oylarına su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Sayın Giilek'e ödeneği verile
cektir. 

10. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan izmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala ile 
Çorum Milletvekili Faruk Küreli'ye ödenekleri
nin verilebilmesi için karar alınmasına dair Baş
kanlık tezkeresi (3/727) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 

İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala ile Corum 
Milletvekili Faruk Küreli'ye ödeneklerinin veri
lebilmesi, İçtüzüğün 197 nei maddesi gereğince, 
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Genel Kurulun kararma bağlı olduğundan, key
fiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Teker teker oyunuza sunuyo
rum : 

Sayın Ragıp Gümüşpala'ya ödeneğinin veril
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Fafuk Küreli'ye ödeneğinin verilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, ödenekleri verilecektir. 

Sayın arkadaşlar, gündeme geçiyoruz. 

11. — Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel -
elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi 
edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 
177 nei maddesi gereğince kundan Araştırma 
Komisyonu raporu (5/66) (S. Sayısı: 494) 

BAŞKAN —- Bu konu ile ilgili bir önerge 
mevcuttur, önergeyi okutuyorum : 

Muhterem Başkanlığa 
Gündemin birinci maddesinde yazılı konu, 

birleşik toplantıda soruşturma takriri mevzuu 
olmuş ve uzun müzakerelerden sonra karara bağ
lanmıştır. 

Bu sebeple, Araştırma Komisyonu raporunun 
müzakeresine mahal kalmamıştır. 

İçtüzüğün 89 ncu maddesi gereğince müzake
reye mahal olmadığına karar ittihazını arz ve 
teklif ederim. 

Antalya 
Nihat Su 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar, İçtüzüğün 
89 ncu maddesi gereğince müzakereye mahal ol
madığı hakkında bir önerge verilirse, bu bir 
usul meselesi telâkki edilir ve lehinde ve aley
hinde ikişer kişiye söz verildikten sonra mesele 
Yüce Meclisin işari oyu ile halledilir. 

Bu bakımdan önergenin aleyhinde konuşmak 
üzere Saym Akdoğan, buyurun. 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, şahsiyetleri birbirin
den ayrı olan iki Yasama Meclisinden birisinde 
görüşülen mesele ile, Yüksek Meclisinizde görü
şülen mesele tamamen birbirinden ayrı bulun
maktadır. Birleşik toplantıda görüşülen ailese
le. Vekilin, bir ihmali (bulunup Ibulunimadığı ve 
vekil hakkında bir takibat yapılıp .ya
pılmaması hakkında 'bir komisyon kurulma
sına aittir. Bu ımesele karara bağlanmış ve 
bunun hakkında artık Ibir 'müzakerenin öere-
yanı mevzuubalhis değildir. Yüksek Heye
tiniz de bulgun 'gündemde bulunan ve ımü'za-
keresi .yapılmakta "olan mevzu ise lokomotif 
meselesinde bir suiistimal bulunup (bulunma
diği 'mevzuunda kurulan komisyonun raporu
nun .münakaşası mevzuudur ki ; ibımun vekilin 
sorumluluğu ve (mesuliyeti ile bir alâkası unev-
cıtt değildir. Bu rap'orun sonunda iv ekilin ih-
•mali bulunduğu! tesbit edilmiş ve bu »yönden 
de muamelenin yapılması ilma ledil mişStir. Bu
nun ilcin yapılacak muamele belki bu (müzake
reden sonra birleşik 'toplantıya götürmek idi. 
Daha evvel Ibirleşik toplantıda bu hususta bir 
karar verildiğine .göre Ibu raporun karar kısmın
da yapılan tavsiye olarak; birleşik toplantıya 
gidilmesine mahal kalmamıştır. Ama diğer 
zanlılar hakkında toplanmış Ibulıınan, deliller 
ve tesbitlerin elbette Ibir im anası iolacak ve 
bunların kanuni «gereği yapılacaktır. Bu ba
kımdan 'müzakerenin kifayetine dair Ibelki bir 
önerge verilebilir ama bu «mevzuun artık kal
dırılması hakkında bir öner'ge verilmesinin, İç
tüzüğe, usule ve Anayasaya uygun olmadığı 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞİKAN — (Saıyııı Iskenderoğlu, zatvâliniz 
önergenin lehinde mi? 

REOAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) 
— Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RECAÎ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) 

— Muhterem arkadaşlarım, ıSayın Akdoğan'm 
ifade buyurdukları gibi, hüviyet ve bünye iti
bariyle ayrı fonksiyonları deruhte etmekte 
bulunan T. B. M. M. ile Millet (Meclisi ayrı ay
rı mütalâa 'edilse dahi, yine lokomotif mesele
sindeki önergenin üzerinde konuıştmak ıhukukuıı 
ve adaletin tecellisi yönünden isabetli lolmaz, 
bilâkis zararlı olur. !Şu bakımdan vekâletin 
teftiş heyeti tahrik edilmi'ş, vazifeye igeltiril-
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miş ve bunun tahkikatı ile alâkalanmaktadır. Bu
radaki konuşmalar, Yüksek Heyetinizdeki vâki 
olacak konuşmalar, teftiş lheıy,etiriin tahkikatı 
üzerinde çeşitli yönlerden (birtakım tesirler ic
ra edeceği bakımından bu önergenin kabulünü 
Yüksek Heyetinizden istirham ediylorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, buyu
run Sayın 'Turgut, 

MEHMET 'TURGUT (Afyon Karamsar) — 
Muhterem arkadaşlarım, her 'şeyden evvel 
parlâmentoyu .muayyen taktiklerden kurtarma
mız icabetmektedir. Yüksek 'Meclisiniz Ibir ko-
ımisy'on kurdu 've komisyon bir rapor verdi. 
Komisyonun raporunu burada müzakere ede
lim dedik, 'Türkiye 'Büyük Millet Meclisinde 
dediler, burada müzakeresine ımâni oldular. 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki mıüzakere-
lerde şahıslarımıza hücum edildi, raporulmııza 
hücum edildi, cevap hakkı istedik, cevap hak
kı verilmedi. Bendeniz şuna inanıyorum ki, 
bu gibi taktiklerle meseleleri kapatma foluna 
gidersek, bundan Sonra parlâmentonuzda bu 
gibi komisyonlar da çalışacak kimse bulamaz
sınız, Ibir. 

İkincisi, bu gibi taktiklerle kapatılan ailese
le, hiçlbir şekilde kapatılmıyacak ve bir yara 
gibi işliyerek, daima kapatanların aleyhine 
olacaktır. O bakımdan müsaade edin, bütün 
arkadaşlar konuşsun, ondan sonra Ibir takrirle 
.şu veya bul şekilde bu ımesele bitsin. Yoksa, 
Millet Meclisinde komisyonu konuşturma, T. 
B. M. M. nde komisyonu konuşturana.. O za
man komisyonu niçin kurdunuz; arkadaşlar? 
Ben- bu komisyonun niçin kurulduğunun sebe
bini hâlâ anlıyamadım. Lütfedin de ihieolmaz-
sa komisyon kendisini 'müdafaa etsin. Hür
metlerimle, 

BAŞKAN — Önergenin lehinde 'Sayın Oö-
ker, buyurun. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Pek muh
terem arkadaşlarım, komisyion sözcüsü Meh
met Turgut arkadaşımızın, bir taktikle mese
lenin kapatıldığı şeklindeki konuşmasını bu' 
kürsüye bendeniz yakıştıramadım. Bu mevzu, 
T. B. M. M. nde kendi raporları da dâhil ol
mak üzere, kendileri de ayraca B. M. M. ııin 
birer üyesi olarak söz almış, »enine boyuna bu 
kürsüden konuşmuş 've (Millet 'Meclisi üyeleri
miz rapora, münderacatma, lehline, aleyhine 
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vâkıf olmuştur. Beş kişilik komisyon gerekli 
taihkikatı ve t»e<tkikatı yapmış olmakla artık ko
misyonun vazifesi ıbitmiıştir. '(Ortadan «ken
disi de yok» sesi) Bizzat 'şikâyetçi siffatiyle ar
tık ou işi T. B. M. M. nin kararma da iktiran 
letımiş olmasına rağmen 'halen işe bir taktik İha
len kendi görüşlerinin benimsenmişi oldu'ğunu 
iddia 'etmiek yersiz !bir taktikten ibarettir. 

Kaldı ki, komisyon raporu iki 'hususu 'ihti
va ediyor: 

'Birincisi diyor ki ; 'şu ışu şu yüksek dereceli 
ımelmurlarm vazife suiistimali vardır. 

İkincisi; Vekilin ihmali vardır. 
Vekilin ihmalinin lolmadığı ve tahkikata 

lüzum olmadığı (Büyük Millet Meclisinin kara
rı ile katiyet keşfetmiştir. Bunun dışında 
yüksek dereceli ımemurlar 'hakkında «mühtereım 
Meclisin bir tahkikat 've tetkikat yapmaya yet
kisi yoktur. Bu memleketin adliyesi vardır, 
müfettişleri vardır. Bu raporlar olduğu gliibi 
oraya devredilecektir 've orada alâkalı merci
ler tetkikatlarmı ikmal edecekler, suiç unsuru 
gördükleri takdirde memurların muhakemesi
ne dair usule riayet etmek suretiyle aidolduğu 
mercilerden karar alacaklar, müstakil müddei
umumilere 'tevdi edilecıek ive 'orada gereği gibi 
ta'hkikat yapılacaktır. Artık Ibiz Ihem şikâyet
çi, hem de burada, 'hâkim sılfatülyle karar verir 
durumdan çıkmışızdır. (Bizi alâkadar eden 
vekilin durumu idi. Vekilin durumu da (Bü
yük Millet Meclisince karara 'bağlanmıştır. Ar
tık Mleclisimiz'ce yapılacak bir vazife yoktur. 
Bahusus Anayasanın emrettiği süre içinde çık
ması icalbeden müihim kanunlarımız (bekliyor. 
Artık 'bu Meclisi ve (bu kürsüyü fuzulen işgal 
etımen'in yeri yoktur. (Biı 'bakımdan verilen 
takririn lehinde rey kullanmanızı istirham ede
rim, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 89 ncu maddesi 'ge
reğince önergenin löhinde ve aleyhinde ikişer 
arkadaşımız konuşmuş ibulunmakadır. Mesele, 
Yüce Meclisin iışarli oyu ile halledilecektir. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kafbul eden
ler... Etmiyenler... 'önerge 53 oya mukabil 1'14 
oyla kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, Yüksek Heyetinizin bu kararı 
gereğince Başkanlık Divanı sunuşlarında yer al
mış bulunan 1 nci maddeyi geçiyoruz. 

12. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
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ğüş'ün, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/14) 

BAŞKAN — Bu madde ile Sayın Göğüs ta
rafından verilmiş bulunan bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Aziz

oğlu hakkında Meclis Araştırması açılmasına da
ir vermiş olduğum önergenin konusu daha şümul
lü ve geniş bir "şekilde T. B. M. M. ne de inti
kal etmiş bulunduğundan ayrıca Millet Meclisin
de görüşülmesine lüzum kalmadığı kanaati ile 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini rica ediyorum. 
C. H. P. Grupu Adına 

Ali îhsan Göğüs 

BAŞKAN — Konu gündeme girmiş bulundu
ğundan, gündemden çıkarılması, tçtüzük hüküm
leri gereğince, Yüce Heyetin tasvibine vabeste
dir. O yönden önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... önerge kabul edil
miş ve gündemden çıkarılmıştır. 

Gündeme geçiyoruz. 
Yüce Heyetin daha evvelce almış olduğu ka

rar gereğince münhasıran Anayasaya göre çıka
rılması gereken kanunlar üzerindeki görüşmelere 
devam ediyorduk. 

13. — Özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısı ve C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpis-
kender'in, hususi eğitim ve öğretim müesseseleri 
kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen beşer üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporunun geriv er ilmesine dair Ko
misyon Sözcüsü Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'-
nün önergesi (1/539, 2/581) 

BAŞKAN — Gündemin bu maddesi hakkın
da Geçici Komisyon adına Sayın Fethi Ülkü ta
rafından verilmiş bulunan bir önerge var, onu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
özel öğretim kurumları kanunu tasarısının 

bâzı maddelerinin gözden geçirilmesine lüzum gö
rülmüştür. Geçici Komisyona iadesini arz ve ta
lep ederim. 

Geçici Komisyon adına 
Fethi Ülkü 
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BAŞKAN — Gündeme girmiş bulunduğun- nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

dan iade teklifi ancak Yüksek Heyetinizin oyu Kabul edilmiştir ve bu madde komisyona iade 
ile mümkün olacaktır. Bu yönden önergeyi oyu- edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Askerî mahkemeler kuruluş ve yargıla
ma usulü kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/547) (S. Sayısı: 496) (i) 

Yüksek Başkanlığa 
16 . 1.0 . 1963 tarihli gelen kâğıtların 3 ncü 

sırasında bulunan Askerî Mahkemeler, kuruluş ve 
yargılama usulü hakkındaki kanun tasarısı Ana
yasanın geçici 7 nci maddesine göre iki yıl için
de çıkması lâzımgelen kanunlardan bulunmakla, 
gündeme alınarak diğer bütün işlere takdimen ve 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu Baş. V. A. P. Grupu Baş. V. 
V. Dizdaroğlu C. Bilgehan 

Y. T. P. Grupu Baş. C. K. M. P. Grupu Baş. V. 
S. Perinçek M. Altmsoy 

M P. Grupu Adına 
ö. Zekâi Dorman 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, önergede iki 
husus öngörülmektedir. Birincisi; bu kanunun 
gündeme alınması yönünden mütalâa edilecek
tir. Diğeri ise gündemde bulunan diğer madde
lere takdimen görüşülmesi mahiyetinde telâkki 
edilmektedir. Evvelâ bu kanunun gündeme alın
masını oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Et
miy enler... Gündeme alınması teklifi kabul edil
miştir. Diğer, takdimen ve öncelikle görüşülmesi 
teklifini oya sunmuyorum. Çünkü daha evvelce 
Yüce Meclisiniz münhasıran Anayasanın 7 nci 
maddesine göre çıkması lâzımgelen kanunlar ba
his konusu ederek bir karar almıştı. O karar 
muvacehesinde başkaca gündeme alınması icabe-
den bir kanun bulunmadığından otomatikman bu 
kanunun görüşülmesine geçmekteyiz. 

Lütfen Komisyon yerini alsın. 
Millî Savunma Bakanı? Yok. Millî Savunma 

Bakan Vekili?. (^Hükümet burada» sesleri) 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

(1) 496 S: Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Kanunun tümü üzerinde ve Komisyon adına 
mı Sayın Güley?. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Komisyon adı
na. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 

GÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, uzun 
ve şanlı bir tarihe sahip bulunmasına rağmen 
askerî yargı müesseselerimiz, yani askerî mahke
meler, Askerî Temyiz Mahkemesi bir Anayasa 
müessesesi olarak mevcut değildir. Alman kay
naklarından alman 1631 sayılı ve 1930 tarihli As
kerî Muhakeme Usulü Kanununa dayanarak bu 
askerî yargı organlarımız vazife görüyorlardı. Bu 
boşluk yeni Anayasada doldurulmuş ve askerî 
mahkemeler, Askerî Temyiz Mahkemesi bir Ana
yasa organı olarak kuvvetini Anayasadan alan 
organlar olarak vücut bulmuştur. Anayasamızın 
138 nci maddesi askerî yargıyı tanzim etmekte
dir.» Askerî yargı askerî mahkemeler ve disip
lin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mah
kemeler asker kişilerin askerî olan suçları ile 
bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahal
lerde veyahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgi
li olarak işledikleri suçlara ait dâvalara bakmakla 
görevlidirler» dedikten sonra, «askerî yargı organ
larının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin öz
lük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik 
teminatı ve askerlik hizmetinin gereklerine göre 
özel kanunla düzenlenir» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 138 nci madde, müşa-
hade edilmiştir ki, askerî mahkemeyi ikiye ayır
maktadır : 

1. Askerî mahkemeler, 
2. Disiplin mahkemeleri. Ve bunların kurul

masında, genel yargıda olduğu gibi, hâkim temi
natı, bağımsız mahkeme espirisinin hâkim olması
nı emrediyor. İşte bu âmir hüküm muvacehesinde 
Hükümet tarafından hazırlanarak Meclise sevk 
edilen Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulü Kanunu ile Disiplin Mahkemeleri ve 
yine Askerî Temyiz Mahkemesini tanzim eden 
141 nci maddede geçen «askerî savcı» terimini de 
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kapsıyacak şekilde hazırlanan Askerî hâkimler 
ve Askerî savcılar kanun tasarıları Adalet ve Mil
lî Savunma Komisyonlarından kurulu Geçici Ko
ta isyondâ görüşülmüş, her üçüllüh de müzakeresi 
ikmal edilmiş ve her ikisi de Meclise verilerek 
basılmış ve muhterem arkadaşlarımıza dağıtılmış
tır, DiğiYr bir 3 ncüsü de yarın basılması bite-
i'ek Yüce Meclise dağıtılmak durumuna gelmiş 
olacaktır. Şimdi mâruzâtımın esas noktasına gel
miş oluyorum, 

Muhterin arkadaşlar, bu yeni 3 kanun bilhas
sa Askerî Mahkemeler Kuruluş Kanunu ve ona 
sıkı sıkıya bağlı olan. Askerî Hâkimler ve Askerî 
Savcılar Kanunu 138 ııci maddenin, esprisi altın
da tedvin edildiği için, şimdiye kadar mer'i olan 
müesseselerde esaslı değişiklikler vücut bulmuş-
tüı\ Ezcümle, şimdiki mahkemelerimizde bir as
kerî hâkim, 2 subay üye vardır. Halbuki, bu mad
de gereğince bu ber'aks olmuş, 2 tane askerî hâ
kim hir subay üye esasına gidilmiştir. 

Diğer bir fark, isimdi âmiri adlîlik müesse
sesi var. Askerî yangı askerî .mahkemede âmiri 
iidli tarafından yürütülür. Halbuki 138 ııci 
madde yalnız askerî mahkemeler tarafından 
askerî yargının yürütüleceğini emrettiğinden 
âmiri adlîlilk müessesesi 'kalkmıştır. 

o ııcü bir husus; âmiri adlîlik müessesesi 
mevcut iken onda birtakım yet/kiler vardı : 
Jk 'Hürriyeti kısıtlayıcı yetki, yani soruşturma 
esnasında, re'sen kısıtlamıya karar verilirdi. 
Halbuki Anayasamız 30 neu maddesinde bunu 
.mahkemeye getirmiş, mahkemenin' hakkı ve 
yetkisi dâhiline koymuştur. Binaenaleyh, sim
idi mer'i ikanundan yetki alan âmiri adlî soruş
turma esnasında asker kişiyi veya. asker olma
masına rağmen askerî mahkemede muhakeme 
edilmesi lâzımigelen 'kişiyi tutuklanıa yetkisine 
sahibolduğu halde artık Anayasa hükmüne gö-
ıre bu imkânı kullanamamak gerekecektir. Âmiri 
adlî 'bir 4 ncü husus. Zapt ve arama kararını 
ro'sen vermeye yetkili idi. Bugün mer'i mevzu
atımız .muvacehesinde bu yetkiyi haiz idi. Hal
buki yine Anayasamızın esprisi muvacehe sinde 
bunu re'sen 'kullanacak ancak mahkeme ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, esaslı 4 - 5 farkı hu
zurunuza .getiriyoruz. Diğer hususları, diğer 
farkları ehemmiyet dereceleri mühim olmakla 
heraher, 'onları da ayrıca: bahsetmeyi lüzumlu 
'bulmamaktayız. Yalnız 'huzurunuza (getirdiği

miz 'bu çok iniühim Anayasa esaslarından doİayi 
hu kanunun ve ona siki: sıkıya bağlı olalı As
kerî mahkeme ve savcılar «Kanununun Yüce He
yetiniz tarafından bir an evvel, her iki Mee^ 
liste .görüşülmesi ve kanunlaşması' zarüridüN 
Kaldı ki, bugün Anayasanın İki sene içinde 
çık arıktı ası m emrettiği diğer kanunlardan farklı 
olarak 'bu kanunlarımız fiilî durumla sıkı sıkı
ya ilişkin olduğu için askerî yargı organları 
bugün, M tarihinden itibaren, işle.miyecek şe
kilde durmuştur. Askerî mahkemelerde görül
mekte olan dâvalar gerek avukatları tarafın
dan talep üzerine, gerek bizzat mahkemeler 
tarafından verilen kararlar muvacehesinde, 
bu kanunların Yüce Meclislerden bu müddet 
içinde çıkacağı farz edilerek hep 26 Ekim 1963 
tarihine tehir edilmiştir. Halbuki bütün iyi ni
yete rağmen, bütün çalışmalarla bu kanunların 
hazırlanmış olmasına rağmen Meclislerden çık
ması mümkün olmamaktadır. Eğer 'bu: kanun
lar' çıkmazsa, Özel Okullar Kanunu çıkmazsa 
kıyamet kopmaz. Partiler Kanunu çıkmazsa 
öyle, diğer kanunlar da öyle. Fakat bugün 
içinde 'bulunduğumuz şartlar da göz önünde 
tutulacak olursa, askerî yargı ile ilgili (bu ka
nunlar çıkmadığı takdirde, askerî yargı or
ganları mefluç hale <. .gelecek; bilhassa askerî 
Temyizde rüyet edilmekte olan önemli dâvala
rın rüyeti, muhakeme edilmesi mümkün ol-
nııyacaktır. işte 'bundan dolayıdır k i ; 'bu ka
nunların bu iMeclisin (bu yılki çalışması bitme
den 1 Kasım tarihinden evvel bu Mecliste ve 
diğer Mecliste görüşülüp kahul edilmesi zoruıı-
luğu aşikârdır. Bu 'kadar kısa müddet içinde 
261 maddelik Askerî mahkemelerin kuruluş ve 
yargılama usulü Kanunu, 06 maddelik Disiplin 
mahkemeleri Kanunu, 45 maddelik Askerî hâ
kimler ve savcılar Kanunu yani 400, maddelik 
birbirine bağlı 3 'kanunun görüşülmesi, normal 
prosedür içinde mümkün değildir. Bunlardan 
disiplin mahkemeleri, Anayasanın emrettiği di
ğer kanunlar durumunda olduğu için, yani 
1 Kasıma, kadar çıkmadığı takdirde askerî yar
ığının felce uğramasında müessir bulunmadığı 
için, onun müzakeresi sonraya bırakılabilir. 
Fakat Askerî mahkemelerin kuruluşu ve yargı
lama usulü Kanunu ile Askerî hâkimler ve 
savcılar Kanununun mutlaka 'bu çalışıma yılının 
'bitmesinden evvel müzakerelerinin ikmal edile
rek, her iki Meclis tarafından çıkarılıp, Resmî 
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gazetelerde yayınlanıp kanunlaşmış olması lâ
zımdır. 

•'"İşte 'bu zorunlukla Yüce Heyetinize komis
yon olarak §u istirhamda bulunmaktayız : Bir 
'haıfta evvel 'bastırılıp dağıtılmış ve bir sistem 
'kot hüviyetinde bir kanun •olan Askerî mahke
melerin kuruluş Kanununun, bil'has'sa mazide 
Meclîste 'görüldüğü veçhile, bu durumdaki 
kanunların müzakeresinde olduğu gibi, mad
de madde değil; tüm halinde müzakere edile
rek tümünün oylanması lâzımgelmektedir. Ti
caret Kanunu Meclislerde böyle görüşül
müştür. Daha evvel d<e Kanunu Medeni, icra 
ve iflâs Kanunu böyle görüşülmüştür'. Yani 
madde halinde, maddeleri birbirine bağlı olan, 
yeni bir şey getirmiyen usûlî hükümler çerçe
vesinde kalan kanunlarda umumiyetle Meclis 
müzakerelerinde bu yola gidilmiştir. Ve İç
tüzüğümüzdeki. kayıtlar bunu açıkça göster
mektedir. Binaenaleyh mazide olduğu gibi, Mec
lisin bugünkü görüşme tarzlarında da bu 
çalışma yılı içinde çok mühim ve mutlaka çı
karılması lâzımgelen şu iki kanunun çıkarılma
sında bu tatbikata gidilmesi vazgeçilmez, sa
kınılmaz bir zorunluk halini, almıştır. Yüce 
Heyetinize komisyonunuz olarak bu hususu 
saygılarımızla arz eder ve Yüce Heyetinizde 
kanunun tümü üzerinde müzakere açılarak 
müazkerelerin hitamında tümünün oylanması 
suretiyle bu Meclisten bir an evvel çıkarılıp 
Cumhuriyet Senatosuna şevkine izin vermenize 
müsaade buyurmanızı saygılarımla istirham 
ederiz. Bu istikamette Saym (Başkanlığa komis
yon olarak bir önerge vermekteyiz, kabulünü 
istirham ederiz. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Saym Cihat 
Bilgehan. Grup adına mıdır? 

CÎHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Evet 
efendim. A. P. Grupu adına. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA CİHAT BÎLGEHAN 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, biz A{ P. 
Grupu olarak bu kanunun 25 Ekime kadar çı
karılması hususunda bir takrir vermek sure
tiyle iyi niyetlerimizi ispat etmiş bulunuyo
ruz. Esasen bugün sabahleyin Başkanlık Diva
nında vâki müzakerelerde de bu hususta ka
naatlerimi izhar ettik ve Hükümet kanaatkri-
nin muhalefetine rağmen bunun çıkarılması 
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yolunda gayret sarf etmiştik. Ancak bir ka
nunun mutlak surette tümü üzerinde müza
kere yapılıp bunun tümünün kabul veya 
ademi'kabulü, gerek içtüzük ve gerekse gös
termiş olduğumuz iyi niyetlerin ötesinde bir 
hâdise olarak telâkki edilmek icabeder, Çün
kü, biz daha gündeme alınmamış, sadece gelen 
kâğıtlar içinde bulunan bu kanunu gündeme 
almak ve bunun müzakeresini takdimen yap
mak suretiyle talepte bulunmakla zaten iyi 
niyetimizi ispat etmişiz. Eğer bu hususta bun
dan mukaddem her hangi bir emsal göstermek 
icabederse, 'Ticaret Kanununun bu yolda bir 
muameleye tabi tutulduğunu hatırlıyoruz. 
Ancak Ticaret Kanunu bu şekilde kabulün
deki murat ilmî bir heyet tarafından tanzim 
edilmiş bulunan bu kanun vahdetinin bozulma
sını temin kasdma matuf idi. Haddizatında 
buradaki,- Sayın Komisyon Sözcüsünün mucip 
sebebi bu işin müstacelen .çıkarılması talebina 
matuftur. Bu işin süratle çıkarılması için 
Meclisçe affı mümkün bir kusur yoktur ki, 
bu kusurun izalesi için böyle bir yola gidil
miş olsun. Biz henüz bu kanunu almış ve 
daha da okumamış olmamıza rağmen yetiştiril
mesi için gereken gayreti göstermek arzusun
dayız, bunu göstereceğiz, icabederse gece de 
çalışacağız. Fakat, her halükârda bu kanunu, 
usulüne uygun olarak müzakere edilmesini ta-
lebettiğimizi arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarım, bir nok
tayı hatırlatmak isterim. Kanunun tümü üze
rinde konuşmak istiyen arkadaşımız var mı, 
dedim. Komisyon adına Sayın Güley arkadaşı
mız tümü hakkında söz aldı ve usul meselesini 
ortaya koydu. Vakaa bâzı kanunların tümü
nün birden oylanması şimdiye kadar vâki ol
muştur, ancak buna dahi karar verecek yine 
Yüce Heyetiniz olacaktır. Bu yönden kanunun 
tümünün oya sunulup kabulü veyahut da mad
delere geçilmek suretiyle, her maddenin te
ker teker okunup kabulünden soma tümünün 
kabulü cihetini göz önünd-e bulundurmak üzere 
meseleyi tamamiylo bir usul meselesi yapaca
ğım. îki lehte, iki aleyhte söz vereceğim. Dalha 
sonra Yüce Heyetinizin bu noktada kararını 
alacağım. («Takrir okunmadı» sesleri.) 
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Takriri okutuyorum. 
VAHAP DlZDAROĞLU (Mardin) — Tak

rir okunmadan uvvel Adalet Partisi Grupu 
adına konuşan Cihat Bilgehan arkadaşımızı 
tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, huzurunuzu işgal etmek za
ruretini duydum. A. P. Orupu adına konuşan 
Saym Cihat Bilgehan bir noktada zühule var
mışlar, kanaatindeyim. Şöyle ifade ettiler : «Biz 
iyi niyetle, hakikaten de öyledir, iyi niyetle bu 
Askerî Kanunun kuruluşunun bir an evvel Mec
listen çıkarılması için iyi niyetimizi gösterdik.» 
Doğrudur. Ancak, yanlış olarak ifade ettikleri 
iki hususa işaret ederek huzurunuzdan ayrılaca
ğım. 

Bir tanesi, sadece Adalet Partisinin vermiş 
olduğu bir takrir değil, beş grup adına verilmiş 
bir takrirle Yüksek Heyetiniz ivedilik ve önce
lik kararı vererek müzakeresini kabul etmiş bu
lunuyorsunuz. 

İkinci ifade ettikleri husus, sabahki toplan
tıdan bahsederek, «Hükümet kanadındaki gru-
pıın muhalefetine rağmen» şeklindedir. Toplan
tının mahiyetini ifade ötmek suretiyle huzuru
nuzu işgal etmek istemiyoruz. Bütün grupların 
ittifakiyle verilmiş bir takrir kabul edildiğine 
göre, zühul âta. ve yanlışlığa meydan vermemek 
için, yüksek huzurunuzu işgal ettim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, evvelâ 
kanunun müzakeresi usulünü tesbit zımnında ve
rilmiş bulunan önergeyi okutuyorum : 

Başkanlığa 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kabul olu

nan, «Askerî Mahkemeler kuruluşu ve yargıla-' 
ma usulü kanunu tasarısı» sistematik kanunlar
dan olup, buna benzer kanunlarda evvelce ya
pıldığı gibi, kül halinde müzakeresi gerektiğin
den, önemi de göz önünde tutularak müzakerele
rin tümü üstünde yapılmasını ve bu şelnld? oy
lanması _ıı arz vre teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 

Ferda Güley Sabri Vardarlı 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Akdoğan 
buyurun, alejdıinde. 

Kvetj Sarıgöz sizi de işaret ettim. 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, Askerî Mahkemeler 
kuruluş ve yargılama usulü Kanununun iki se
nelik müddet içinde çıkmasının zaruri bulun
duğu yolundaki komisyonun görüşüne aynen iş
tirak ediyoruz. Anayasanın emrettiği diğer ka
nunlar gibi, bu kanun da mutlaka iki yıllık süre 
içinde çıkarılmalı ve Anayasanın âmir hükmü 
yerine getirilmelidir. Ancak, kanunun tümü üze
rinde yapılan müzakere tekliflerine maalesef 
iştirak edemiyoruz. Çünkü, bir kanunun tümü 
üzerinde müzakereye girebildiğimiz zaman, bu
raya çıkan hatiplerce, gerek şahısları adına, ge
rekse grupları adına yapılan konuşmalarda bu 
kanunun bütün maddeleri hakkındaki görüşler 
ve temennilerin teker teker konuşulması lâzım
dır. Konuşmalar öyle bir çığıra girecektir ki, 
artık burada neyi konuştuğumuz, hangi metnin 
üzerinde müzakere yaptığımız Saym Heyetin 
üyeleri tarafından anlaşılmaz bir hale gelecektir. 
Bu kanunun tümünün müzakeresi yapılmak de
mek, bu müzakereleri kısaltmaz. Her söz alan üye 
buraya gelir, bu kanun tasarısının falan maddesi 
üzerindeki görüşlerini arz eder, takrirlerini ve
rir. Bunların tümü oya konur ve bu bir çıkmaza 
girer, istenilen tadilâtı da yapılmıyabilir. Bu ka
nun tasarısının bir an evvel kanunlaşmasını bü
tün heyet üyeleri istedikten sonra burada yapa
cakları konuşmalar mümkün olduğu kadar kısa 
ve esasa dair yapılır. Gruplar ve milletvekili ar
kadaşlarımız bu hususa dikkat ederler, tümü üze
rindeki müzakereler bittikten sonra maddelere 
geçilir ve seri halde bu kanun çıkar, icabederse 
gece de devam edilir. Esasen gündemimizde iki 
yılda çıkması ]âzımgel.cn kanunlardan başka bir 
kanun da yoktur, şu anda. Bu bakımdan tümü
nün müzakeresini gitmek mahzurludur. Bir çı
ğır açmamış olalım. Maddeleri, teker teker gö
rüşerek seri bir şekilde çıkaralım, memleketimiz 
için daha iyi bir kanun yapmış oluruz. Bu ba
kımdan önergenin aleyhindeyim, reddi hususun
da karar vermenizi teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Apaydın, lehinde mi söz 
istiyorsunuz? 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım evvelâ Sayın Cihat Bilgchan arka
daşımın bir sözüne cevap vermek isterim. «Biz 
hüsnüniyetimizi gösterdik.» buyurdular. Bu Par-
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lâmentoda vazife gören, teşriî tasarruflarda ka
rar ve>rey sahibi olan bütün gruplar ve bütün 
arkadaşlarımız mutlaka hüsnüniyet sahibidir, ak-
ısi vâridolamaz, bu bakımdan ;bu sözünü zait te
lâkki ederim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, huzurunuza 
gelen kanun tasarısı bir kot mahiyetindedir. Mad
deleri fazladır. Parlâmentonun - geçmiş tatbika
tında bu nevi kanunlarda kanunun tümü hakkın
da müzakere açılması cihetine gidilmiş, kül ha
linde müzakere edilmiştir. Ticaret Kanununda 
bu böyle olmuş, Medeni Kanunda bu böyle olmuş
tur. Meclis çalışmaları esas itibariyle zaten ko
misyonlarda cereyan eder, modern parlâmento
larda bu böyledir. Komisyonlarda yalnız komis
yon azaları değil, komisyonun tabiî üyeleri ola
rak bütün arkadaşlarımız da fikirlerini beyan 
ederler ve orada tasarı olgunlaşır, Meclise gelir. 
Burada iki Meclis sisteminde hele, bir de Senato 
çalışmaları muvacehesinde her iki Meclis de ko
misyonda teker teker maddelerin müzakeresi, He
yeti Umumiyede tekrar maddelerin müzakeresi, 
tekrar Senato komisyonlarında maddelerin mü
zakeresi ve Senato Umumi Heyetinde aynı usu
lün tatbiki, çalışmalarımızı bir çıkmaza sokar. 

Şimdi arkadaşlarım, iki sene zarfında çıkarıl
ması icabettiği mülâhazasiyle değil, bu mülâhaza 
ile değil, iki sene zarfında çıkarılsın diye, bir 
kanun tetkik edilmeden ve Meclisin temayülleri 
münakaşa edilmeden, arkadaşlarımızın fikirleri 
münakaşa edilmeden kanun çıkarılmasına ben ta
raftar değilim. Bu esbabı mucibe ile değil, fa
kat, kanunun bir sistematiği olması, fikirine de 
arkadaşımın iştirak etmiyorum. Yani Ticaret 
Kanunu bir ilim heyeti tarafından hazırlanmış
tır, bu sebeple Ticaret Kanununda usul tatbik 
edilir, ama bunda tatbik edilmez; bu da mütehas
sıs heyetler tarafından hazırlanmış, komisyon
larda münakaşası yapılmış ve bir sistematik tes-
bit edilmiştir. Şimdi burada münferit madde ta-
dilleriyle bu kanunun sistematiği bozulur. Yani, 
iki sene zarfında çıkarılması esbabı mucibesi ile 
değil, geçmiş tatbikat dolayısiyle bu nevi kanun
larda da biz bu usulü tatbik etmek mecburiye
tinde kalacağız. Bin maddelik kanun gelecek, 
iki bin maddelik kanun gelecek. Bunun müzake
re edilmesi madde halinde imkânsız hale gelecek
tir. Bu esbabı mucibe ile komisyon takririnin 
lehinde rey verilmesini ben grupumuz adına rica 
ediyorum. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — önergenin aleyhinde buyuru

nuz, Sayın Sarıgöz. 
İSMAİL SARIGÖZ (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlarım, müzakere edeceğimiz kanun tasarı
sı Anayasamızın yeniden tanzimini özel kanunla 
derpiş ettiği askerî yargının ana kanunlarından 
birisidir. Bu kanunun esaslı şekilde hazırlanma
dığı ve birçok noksanlarının bulunduğu komis
yonda müzakeresi sırasında meydana çıkmıştır. 
Mümkün mertebe bu» noksanlıklarının ikmaline 
gayret gösterilmiştir, ancak bu kanun "tasarısı
nın Karma Komisyonda çoğu zaman üç kişilik bir 
heyet tarafından müzakere ve kabul edildiği na
zarı itibara alınırsa komisyonca kabul edilen 
metnin mükemmel bir metin olamıyacağı kolay
ca anlaşılır. ıSerd edilen mahzurlar vâridolmak-
la beraber çok mühim olan bu kanunun Yüce He
yetinizde madde madde müzakere edilmek, sure
tiyle, mevcudolan bütün noksanlıklarının gide
rilmesi, kanunun ilerdeki tatbikatı bakımından, 
mühimdir. Getirilen yeni müesseselerin, Yüce 
Meclisin tetkik ve müzakeresine imkân vermeden 
tümünün müzakere suretiyle kabulü kanaatimce 
doğru değildir. Bu itibarla kanunun tümünün 
müzakere ve kabulü yolundaki önergeye iltifat 
etmemenizi istirham eder, hürmetlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlar, Yüce Meclis her hangi bir kanunun 
müzakere ve kabulüne dair usulü kendi hüküm
ranlık hakları içinde karara bağlayıp, halletmek 
salâhiyetini haizdir. Burada, bendenizce asıl 
mühim olan nokta, hangi yolda müzakere edip, 
daha çabuk değil, sadece daha isabetli neticeye 
varmak kabildir? Başka bir deyimle, memleket 
yararı hangi usul dâhilinde yapılacak müzakere 
ile sağlanabilir? Burada müzakereye konu olan 
kanun bendenizin kanaatimce askerlik meslekini ve 
ordu hayatını ilgilendiren ve bu itibarla onun de
rinliğine ve genişliğine özel ihtiyaçları ile ilgili 
bulunan, sımsıkı bağlı bulunan bir kanundur. 
Millî Savunmanın, Genelkurmayın, askerî yar
gı organlarının bütün mütehassısları geçmişteki 
tatbikatı göz önüne sererek nelerin eski kanunda 
mahzur getirdiğini, nelerin faydalı olduğunu 
enine boyuna ortaya serip uzunboylu ihtisas ko
misyonları halinde çalışıp Hükümete getirmiş
ler, Hükümet de tasarı halinde bunu Yüce Meclise 
sevk etmiş. Yüce Meclis kendi organı olan bir 
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komisyona hem de bir Geçici Karma Komisyona 
havale etmiş, bu komisyon da bunu enine boyu
na tetkik etmiş ve Yüce Meclisin huzuruna ge
tirmiş bulunmaktadır. 

(Biraz evvel de arkadaşlarımın 'söyledikleri 
gibi 'bu kanun kot Ikanunlarındandır. Kendi
sine malısus özelliklerine »ve zaruretlerine iliş
kin birtakımı sistemleri vardır. Meselâ şu veya 
'bu maddeyi tadil ettiğimiz takdirde kanunun 
sistematiği 'bozulur, işlemez hale gelebilir. Bu 
kanunu tadil edeceğiz ve teker teker müzakere 
edeceğiz diye, teker teker değiştirmeye 'kal
karsak .o zaman korkarım ki, 'buradan 'bir 
ölü kanun doğmuş olur. (Buna mâni otmalk için 
arz ettiğim faydayı göz önünde bulundurarak 
ve arkadaşlarımın da 'buyurdukları gibi Mede
ni Kanunun, Ticaret Kanununun, icra ve iflâs 
Kanununun bizde, diğer nıemleiketlerdeki bu 
nevi kot kanunlarının da bu yolda çılktığımı na
zarı itibara alarak bendeniz tümünün madde
lere girilmeden .'müzakeresi ve ıkabul edilmesi -
ııin hem kanunun temin etmelk istediği ihti
yaçları e'ksiksiz karşılamak, hem de bir an 
evvel onu yerine oturttmafc bakımından faydalı 
olacağı kanısındayım. Aksi takdirde zararlı 
olacak bir işe girmiş oluruz. Bu itibarla bende
niz önergenin, lehinde -oy kullanmasını bütün 
arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — iSayın arkadaşlarım, 'kanunun 
görüşülme ve oylama usulü hakkındaki usulü 
müzakerelerde 2 aleyhte, 2 lehte olmak üzere 
verilmiş İmlunan 'bir önerge üzerine söz vermiş 
bulunmaktayım. (Bu sdbeple önergeyi yeniden 
okutup Yüce Heyetin oyuna -sunacağım; ve
receğiniz oylar kanunun »görüşülme şeklini ve 
ka'bul edilme şeklini intaceclece'ktir. Okutayo-
i'iım. 

(Ferda Gül ey ve 'Sa'bıi Vardarlı'nın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etımiycnlcr... önerge kabul edil-
nıiştir. 

Kanun taısarı ve teklifi tümü üzerinden gö
rüşülecek ve tümü oylamaya tabi olacaktır. 
Kvet, Yüce Heyetin verdiği kararlara uymak 
m ec'bu riyetindeyiz. 

Efendim, tümü üzerinde söz istiyenler lüt
fen işaret buyursunlar. Buyurun Sayın Kut. 
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0. II. P. MECLİS GRUPU ADINA TURHAN 

KUT (Tekirdağ) — Sayın Milletvekilleri; 
(Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 

Usulü Kanunu) tasarısı hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclisi Grupunun görüşlerini Yüce 
Heyetinize sunuyoruz. 

Anayasamızın öngördüğü yeni hükümlere ve 
esprisine kesin bir uygunluk gösteren tasarının, 
umumi prensipleri hakkında söz açmadan önce, 
bu tasarının yeni baştan hazırlanmasını gerek
tiren sebepler üzerinde durmanın lüzumuna 
inanmaktayız. 

1. Yürürlükte bulunan 15 Ekim 1980 tarihli 
ve 163.1 sayılı (Askerî Mahkeme Usulü Kanunu) 
muz, Alman Askerî Ceza Kanunundan aktarıl
mış ve uygulandığı 33 yıl gibi uzun bir süre 
içinde pek çok değişikliklere uğramış olmasına 
rağmen, gerek sistematiği gerekse taşıdığı hü
kümler bakımından, uygulandığı alanda yeterli 
olamamıştır. 

2. Askerî Yargıtay m kuruluşu hakkındaki 
127 sayılı Kanun, bu kanunun 39, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 57 ve 248 nci maddelerini yürür
lükten kaldırmıştır. 

3. Anayasa Mahkemesi, 26 . 6 . 1963 gün
lü ve 1963/197 Esas, 166 Karar sayılı Kararı ile, 
adı geçen kanunun 130 ncıı maddesinin ikinci 
ve 206 nci maddesinin dördüncü belitlerinin ip
taline karar vermiştir. 

4. Ve nihayet en önemlisi olarak, Anayasa
mızın 138 nci maddesi, Askerî mahkemelerin ku
ruluşu ve hâkimler heyetinde aranması gereken 
nitelikleri yeni baştan düzenliyen hükümler ge
tirmiştir. 

Yukarda saydığımız sebepler, Askerî mahke
melerin kuruluşu ve yargılama usulü hakkında 
yeni 'hükümlerin düzenlenmesini zorunlu kılmış, 
ancak 33 yıldır yürürlükte bulunan (Askerî Mu
hakeme Usulü Kanunu) na, parça parça yeni 
maddeler eklenmek suretiyle, kanunu yamalı 
bohça haline getirmek yerine, eski kanun esas 
alınarak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
sistematiği, eski kanunun uygulanması sırasın
da ortaya çıkan aksaklıklar, Askerî Yargıtaym 
içtihat kararları ve nihayet doktrin de göz önün
de tutularak, kanunun yeni baştan hazırlanma
sı daha uygun görülmüştür. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Tasarının, Anayasamızın esprisine ve emre

dici hükümlerine uygunluğuna yukarda işaret 
etmiştik. 

Filhakika; 
Anayasamızm 138 nci maddesi ilk paragra

fında : 
(Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin 

mahkemeleri tarafından yürütülür.) hükmünü 
'koymuş bulunmaktadır. 

Görüşmemize konu olan tasarı, Anayasanın 
yukarda belirtilen maddesinde adı geçen yargı 
organlarından yalnız birisi ile, askerî mahkeme
lerin kuruluşu ve muhakeme usulü ile ilişkin bu
lunmakta, organların ikincisi olan disiplin mah
kemelerinin kuruluşu ve muhakeme usulü ise, 
Yüce Meclisin 497 sıra sayısında kayıtlı başka • 
bir kanuna konu teşkil etmektedir. 

Anayasanın 138 nci maddesi 4 ncü bendinde 
askerî mahkemelerin kuruluş düzeni üzerinde 
durmakta ve (Askerî Mahkemeler üyelerinin 
çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahibolması 
şarttır.) emredici hükmünü taşımaktadır. 

Tasarı, Anayasamızın bu emrine uymuş ve 
2 nci maddesinde : (Askeri mahkemeler iki as
kerî hâkim ve bir subay üyeden kurulur. Ancak 
Genelkurmay Başkanlığı nezdindeki Askerî 
Mahkeme general ve amiralleri yargıladığı za
man üç askerî hâkim ve iki general veya ami
ralden kurulur.) demek suretiyle, Anayasaya ve 
hukuk anlayışına en uygun hükmü vaz'etmiş ve 
mülkün temeli olan adalet dağıtma yetkisini, ço
ğunlukla bu görevin ehli olan hukuk adamlarına 
bırakarak ileri bir adım atmıştır. 

Tasarının getirdiği önemli değişikliklerden 
birisi de, yürürlükte olan kanun hükümlerine 
göre kaza organlarını teşkil eden kişiler üzerin
de, işgal ettiği mevki ve makam icabı, maddi ve 
mânevi etki yapması endişesini her zaman yara
tabilecek olan adlî amirlik müessesesinin yetki
lerini, böylesine bir endişenin doğmasına fırsat 
bırakmıyacak ölçüde kısıtlanmış olmasıdır. 

Filhakika; 
Yürürlükte bulunan Askerî Muhakeme Usu

lü Kanununun 10 ncu maddesindeki : 
(Askerî suçlardaki kazai vazifeler âmiri ad

liler ile bu kanunun 3 ncü faslında yazılı askerî 
mahkemeler tarafından yapılır.) hükmü, Anaya
samızın 138 nci maddesinde (Askerî yargı, as
keri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tara-
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fnidan yürütülür.) şeklinde değiştirilmek sure
tiyle, adlî âmirin, askerî yargı üzerindeki etki
sini ortadan kaldırmış ve yukarda işaret olunan 
endişelerin doğmasına son verilmiştir. 

Ancak, adlî amirlik müessesesinin yargı yet
kisinin kaldırılmış olmasına rağmen, bu makamı 
işgal eden komutanlar bir kıtanın ya da bir as
kerî kurumun âmiri olmaları bakımından o kıta 
veya kurumun disiplininden de birincf derecede 
sorumlu bulunmaktadırlar. 

Her çeşit suçun, aynı zamanda askerî disip
lini de bozacağı göz önüne alınarak, nezdinde as
kerî mahkeme bulunan komutan ve kurum âmir-
lerinje bu gibi hallerde bâzı yetkilerin de tanın
ması kadar olağan bir şey düşünülemez. 

Bu bakımdan kıta komutanlarına ve kurum 
âmirlerine işlenen suçların soruşturulması için 
istemde bulunmak, askerî savcıdan olay hakkın
da bilgi isteme ve kanun yollarına başvurma 
hakları kabul edilmekle yetinilmiştir. 

Tasarının 227 nci maddesi askerî yargıda 
yeni ve ileri bir anlayış daha getirmiştir. 

Her ne kadar Hükümet tasarısı 233 ncü mad
desi ile, yürürlükte bulunan kanunun anlayışı
na paralel olarak, yalnız Askerî Yargıtaym du-
rcışmasız tetkikler sonunda verdiği bozma ka
rarlarına karşı askerî mahkemelere direnme hak
kı tanınmış, duruşmalı tetkikler sonunda Veri
len bozma kararlarına karşı direnmeyi uygun 
görmemişse de, 

Geçici komisyon 227 nci maddesiyle, Askerî 
Yargıtayın ister duruşmalı, ister duruşmasız ol
sun, verdiği bozma kararlarının tümüne karşı, 
kararı veren askerî mahkemenin direnme hakkı
nı kabul etmek suretiyle, yeni ve önemli bir hü
küm getirmiş ve böylelikle Hukuk ve Ceza Mu
hakemeleri Usulü kanunlarındaki prensiplerle 
eşitliği sağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tasarı, Anayasamızın emredici hükümlerinin 

tamamına yer vermek suretiyle, askerî yargıda 
gereken ileri bir hukuk anlayışını getirmekten 
başka, 

Yürürlükte olan kanunun yer verdiği bâzl 
lüzumsuz müesseseleri de kaldırmak suretiyle, 
yargının esaslı temellerinden biri olan hızı da 
sağlamış bulunmaktadır. 

örneğin, soruşturma işlerinde sadelik ve kı
salık sağlanması için ilk soruşturma müesseessi 
kaldırılmış, ancalk tanıkların yeminle alınan ifa-
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delerinin Önemi göz önünde tutularak, 60 ncı 
maddesi ile askerî savcılara, ağır cezalı suçla
rın hazırlık soruşturmasında, tanıkları yeminle 
dinlemek imkânını sağlamıştır. 

Tasarının Anayasa diline ve hukuk literatü
ründe yer almış Türkçe terimlere uygunluğunu 
sağlamak için, üstün bir çaba harcadığına tanık 
olduğumuz Geçici Komisyonun emeklerini şük
ranla anmayı zevkli bir vazife saydığımızı belir
tirken, 

Her kanunda bulunması olağan sayılan ve 
ancak uygulama sırasında meydana çıkabilecek 
kusurları bir yana, 

Anayasamızın esprisine ve emredici hüküm
lerine uygun bulunan kanunun Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupu adına, aziz milleti
mize ve askerî yargı ile uğraşan değerli hukuk
çulara hayırlı olmasını candan diler; saygılar 
sunarız. (Ortadan, alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Oğuz, zaltıâliniz kanu
nun lehinde mi, aleyhinde imi, 'üzerinde imi kıo-
nuşacaksıni'z ? 

TALÂT OĞUZ ('Mardin) —Üzerinde. 
BAŞKAN — (Buyurun. 
TALÂT OĞUZ '(Mardin) — Muhterem ar

kadaşlar, Anayasanın âmir (hükmıüme uyularak 
getirilen -ve askerî yargının temel direğini teş
kil ede'cek olan Askerî Ceza Muhakemeleri 
Usulü kanun (tasarısının 'Türk 'Milletine, askerî 
hâkimlerimde ve askerî ıinalh kem elere hayırlı 
ve uğurlu olması temennisiyle pek kısa süre
cek mâruzâtım a 'başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Askerî Yargılama 
Usulü Kanunu 'üzerinde iki maddeye temas 
edeceğim, Maddelerden !biı;isi im kanunun 136 
ncı maddesi diğer madde ise 16 ncı maddesi
dir. 136 ncı madde, hatırıımda kaldiığma göre, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun '2)216 ncı 
maddesine «ıüimas 'olarak ve (ona uygun olarak 
(huzurunuza getirilen hir maddedir. 136 ncı 
maddenin dokunduğu konu şunlardan ibaret
t i r : Ağır cezalı işler dışında, sanık 'bulunduğu 
yerin uzaklığından dolayı rızas'iyle duruşmada 
'hazır (bulunmak zorunluluğundan vareste bu
lunabilir., (Bu ımadde »şunu İfade eder; Askerî 
Ceza Kanunuımna göre, Askerî Ceza Muha
keme Usulü Kanununa göre; adlî işleri üç yön
den mütalâa emek iktiza eder: 

1. Sulh uneivaddma giren iş]er. 
2. Asliye mevaddına giren işler. 
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3. Ağır ceza mevaddına giren işler diye 

mütalâa etmek iktiza eder. 
Ağır cezalı işler dıışmda sulh mfevaddına ve

yahut asliye mevaddına taallûk eden (bir mad
deden dolayı muhakeme altına alınan veyahut 
da ibu suçlar kendisine isnadedilen maznun, 
alâkalı mahkeme tarafından duruşmadan va
reste tutulmak suretiyle, (malhkemeye gelım'üyehi-
lir. 

Ağır cezalı işlerde ise, ağır cezalı suçun ne
vi ne 'olursa olsun, müddeti ne olursa (olsun. 
maznun ıbilmedburiye duruşmada Iha'zır (bulun
mak mecburiyetinde kalacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, (bu maddeye (temas 

eden asıl Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun "2f2!6 ncı maddesinin ınveriyeitten kaldırılma
sı veya tadili için Yüksek Meclise bir kanun 
teklifi verilmiş ve bu kanun tasarısı el'an Ad
liye Komisyonunda 'beklemektedir. Ve Ihattâ 
hatırımda kaldığına göre, Adliye Vekâletince 
hazırlanıp yakında ya Adliye Komisyonuna 
sevk edilecek veyahut da sevk edilmiş 'bulu
nan 'Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda da 
bu hüküm nazarı itibara alınmış veyahut da kal
dırılmış bulunmaktadır. Kanun ivazımın, ağır 
cezalı işleri, «duruşmadan vareste tutmak tâbi
rin» dışına koym asındaki (gaye ve maksadını 
(bir türlü anlıyamıyorum. 'Sulh ve asliye ımeıvad-
dından mütevellit suçları mahkemenin yetkisi
ne sokmak suretiyle duruşmadan vareste bıra^ 
kıldığı halde ağır cezalı mevaddın Ibunun dı
şında tutulmasını gerektiren mantıkî, haklı ka
nuni Mçlbir seblep yoktur. Mağdur aleyhine 
ağır ceza !ğilbi ıbir suç isnadedilımiş lolaJb'ilir, fa
kat, dosyanın durumu 'itibariyle, delil durumu 
itibariyle bu suç, hu dâva 'beraete ımüntdhi ola
bilir. Dâvayı rüyet eden hâkim maznunu huzuru
na getirip sorgusunu icra etmediği müddetçe dâ
vayı bitirmesine ve bunu karara bağlamasına 
imkân ve ihtimal yoktur. Bir taraftan mahke
melerin vazifeleri yönünden hu, maddenin sa
katlığın ileri sürülmesini iktiza ettiren hır 
sebeptir, diğer taraftan bütçe mülâhazaları yö
nünden de (mütalâa edilmesi iktiza eden Ibir se
bep mevcuttur. Hâkim maznunu arayıp bulun
caya kadar - ki beraete müntehi olacak dâvanın 
maznununu bulup 'getirinceye kadar (birtakımı 
.masraflarla haşhaşa kalmak mecfburiyetinde-, 
dir - davetiye çıkaracak ihzar çıkaracak, adresi
ni tesbit edip alâkalı makamlara yazı yazacak, 
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Bütün bu hıısuslr formaliteyi İcabett'iren, mas
rafı ica'bettiren hususlardır. OBu bakımdan 
izafh ettiğim sebepler tahtında (ağır cezalı suç
lar dışında) ibaresinin maddeden ıtayyedilmesi, 
maddieden çıkarılması iktiza eder. Ben, mem
leketin realiteleri, adlî temayül ica)bı olarak 
bunun zaruretine inanıyıorum. Kfomlisyonun 
da görüşünü dinliyeceğiz. Bu «ağır cezalar» 
tâbirinin maddeden çıkarılması iktiza eder. Bu 
yönden de Yüksek (Başkanlığa Ibir takrir takdim 
edeceğim. i 

Maruzatıma konu teşkil edecek diğer 1'6 neı 
maddeye gelince; evvelemirde kamisylon söz- I 
cüsü 16 neı maddenin neyi ifade ettiğini, dâ
vada asıl Usul Kanununun 365 ive ımütaakıp 
(maddelerinin kalbul ettiği mânada miüda'hale 
unsurunu mu, yoksa Ibamibaşka kamu dâvasına 
paralel olarak açılması icaJbeden istirdat ive taz- j 
minat dâvalarını mı ifade e'ttiğinli ifad'e etsin; j 
komisyon (bu madde üzerinde igörüşünü açıkla
dıktan sonra gerekli mâruzâtta bulunacağım. ! 
Hürmetlerimle. 

•BAŞKAN.— Sayın Araş, lehinde, aleyhin
de, üzerinde? 

ABDÜDHALÎM ARAŞ (Kayseri) — Üze
rinde. i 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Araş. | 
ABıDÜUHALÎfM ARAŞ (Kayseri) — T a s a - j 

rı üzerinde umumi görüşlerime geçmeden önce, 
bu tasarının Yüksek Meclise geç şevkinde Hü
kümetin bir ihmal göstermesi hâdisesine temas 
etmeden ,geçemiyeceğim. Geçen yıl, Askerî Tem- { 
yiz Mahkemesinin Kuruluş Kanunu, Adliye Ko- j 
misyonuna geldiğinde vekâlet yetkilileri Askerî j 
Mahkemelerin Kuruluş ve Yargılama Usul Ka
nununun, Askerî Savcılar ve Hâkimler Kanu
nunun, Askerî Disiplin Mahkemeleri Kanunları- j 
nm hazırlanmakta bulunduğu ve kısa zamanda î 
Meclise sevk edileceği yolunda vaidde bulun
muşlarıdır. Biz, bu kanunların Askerî Temyiz 
Mahkemesi Kuruluş Kanunu ile birlikte müza
keresinin zaruretine inanmış ve bunların bir kül 
teşkil edeceğini ve birlikte ele alınması lüzu
munu İsrarla belirtmiş idik. Fakat bugün, Ana
yasanın tanıdığı iki yıllık müddetin bitmesine 
«ok yakın bir sırada Komisyona sevk edilmesi ve 
Komisyondan sonra da bu Mecliste çok kısa bir 
zamanda üzerinde durulmasının ilerde ne gibi 
zararlar tevlidedeceğinin takdirini Yüksek He
yetinize arz ederim. Bunu burada tebarüz ettir- | 
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inekte fayda mülâhaza ettiğimi de ifade edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Turhan Kut, 
tasarının dili üzerinde Komisyonun çok titizlik
le durduğunu ve türkçeleştirme yolunda büyük 
gayretleri bulunduğunu söylediler. Ben de şah
san Turhan Kut'un bu fikrine iştirak ederim. 
Yalnız, bu türkçeleştirmede çok aşırı hareket 
edildiğini de burada tebarüz ettirmekte fayda 
olduğu kanaatindeyim. Bilhassa ceza hukukun
da yerleşmiş terimler üzerinde tasarrufta bu
lunduğumuzu da ifade etmekten kaçınmıyaca-
ğım. Şöyle iki, terimler umumiyet itibariyle ilim 
adamları, ilim müesseseleri ve üniversiteler tara
fından üzerinde tasarruf edilmesi lâzımıgelen bir 
keyfiyettir. (Biz burada 'Ceza Hukukunda yer
leşmiş terimlerin yerine onun karşılığını bulaca
ğız diye, onun yerine kaim olmıyacak terimler 
yaratmış durumdayız. Ve ileride ilim adamları
nın bu mevzu üzerindeki tenkidleri bizi haklı 
çıkaracaktır, bendeniz bu kanaatteyim. Terimle
rin dışında kelimeler bakımından da Komisyo
nun aşırı bir gayret sarf ettiğine de kaaniim. Yal
nız şunu ifade etmek isterimki, Türkçeleştirme
nin aleyhinde bulunacak hiçbir Cumhuriyet ço
cuğunun bulunduğunu şaihsan ben kabul ede
mem. Ben de türkçeleştiraıenin en az Komisyon
daki arkadaşlarım kadar lehinde olduğumu ifa
de etmek isterim. Yalnız 'Tüıikçede yerleşmiş, fo
netik bakımından, yapısı bakımından Türkçe-
leşmiş kelimeleri bugün varlığımızdan atmamı
za imkân yoktur. O kadar yerleşmiştir ki, keli
meyi alırken kendi dilimin sesine uydurmuşum, 
harflerini hecelerini değiştirmişim ve ona sen 
Türksün, Türk kaldıkça sen de Türkçede kala
caksın diye damgamı vurmuşum. Şimdi bunu 
değiştirmek de dili kısırlaştırmak bakımından 
büyük zararlar vardır. Tasarının dili üzerinde 
kısaca görüşlerimi ifade ettikten sonra bâzı mad
deler üzerindeki görüşlerimi de ifade edeceğim. 
ıŞöyle ki, halen mer'i olan Askerî Usul Kanunun
da, mahkemeler arasında salâhiyet bakımından 
bir hiyerarşi mevcuttur. Halen mer'i olan mev
zuata ,göre, eskiden binbaşıya kadar olanlar tü
men, albaya kadar olanlar -albay dâhil- kolordu 
ve feVkalâde hallerde generale kadar olanlar, 
keza seferberlikte yine aynı şekilde- ordu müfet
tişliklerinde muhakemelerinin yapılacağına dair 
büküm mevcuttur. Bugün mahkemeler arasında 
bir salâhiyet hiyerarşisi mevcut değildir. Ana
yasanın 138 nci maddesinde bu kanunların ha-
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zırlanışmda, Askerî Yargılama Usulü Kanunu 
ve Askerî Mahkemelerin teşekkülü hakkındaki ka
nun, Askerî Savcıları ve Hâkimleri Kanunu Di
siplin Mahkemesi Kanunu tanzim edilirken üç hu
susim nazarı itibara alınacağı derpiş edilmiştir. 
[Birincisi hâkimlik teminatı, mahkemelerin istiklâ-
tı, bir de askerlik icapları. Bu hiyerarşinin ele 
alınmamasında askerliğin icapları, biç nazarı iti
bara alınmamıştır, ıŞöyle ki: bir tümen mahkeme
sinde bir Albay muhakeme edilebilecektir. Tümen
de yerine göre Albay belki Tümen Kumandanının 
bulunmadığı yerde vekâlet edecek, tümen kuman
danı olacaktır. O Albayı aynı şekilde getirip tü
men mahkemesinde muhakeme edeceğiz, işte tü
men mahkemesinde (muhakeme altına alman böy
le bir Albayın, disiplin bakımından tümendeki 
otoritesinin ne şekil alacağı şüpheden varestedir. 

Bu itibarla kanunda, mahkemelerin salâhi
yet bakımından, hiyerarşik eski sistemin kabulü 
'büyük faydalar sağlıyaeaktır. 

Yine savcılar arasında da malı kemelerin 
teşkil tarzına uygun olarak hiyerarşi teşkil et
memiştir. Umumi adliyede olduğu gibi bir üst 
savcının kendisinden dûn savcının mahkeme 
kararlarını temyiz edebildiği gibi burada bir 
üst savcının temyiz salahiyetinin gerek adlî 
bakımdan, gerekse idari bakımdan denetimini 
sağlamakta da askerlik icapları bakımından fay
da vardır. Bu da tasarıda üzerinde durulma
dan geçilen ve bence askerlik icapları bakımın
dan mühim olan hususlardandır. 

Disiplin Mahkemeleri kanun tasarısının 
9 ncu maddesinde; askerî mahkemeler arasın
daki salâhiyet bakımından hiyerarşiye, Ibu ka
nunda yer verilmediği halde, Disiplin Mahke
meleri Kanunun 9 ncu maddesinde yer veril
miş bulunmaktadır. Şöyleki, «nezdinde; disip
lin mahkemesi kurulan komutan veya askerî 
kurum âmirinin rütbe itibariyle aynı mahke
menin yetkisine dâhil bulunması halinde, ko
mutan veya askerî kurum âmiri, bir üst ko
mutanlık veya askerî kurum amirliği nezdin
de kurulan disiplin mahkemesinde yargı tanır» 
demek suretiyle bu görüşümüz disiplin mahke
mesinde ifadesini bulmuş durumdadır. Bu 
itibarla, disiplin mahkemesinde bir zaruret ha
lini alan ve askerî icapların hususiyetine uy
gun düşen bir hüküm Askerî Yargılama Ka
nununda da yer alması zarureti vardır. 
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Üzerinde durduğum bir nokta da, komisyon 

maddesi olarak tedvin edilen 144 neü madde
deki kıdemden no anlaşıldığı hususundaki ko
misyon görüşünü öğrenmek olacaktır. 

Komisyonun 144 neü maddesinde «durul
mayı askerî mahkeme kurulundaki eu kıdem
li askerî hâkim yönetir» diyor. Buradaki kı
dem vazife kıdemi midir, yoksa rütbe kıdemi 
midir? 

Bugün orduda aynı rütbeyi haiz hâkimler 
arasında vazife kıdemi bakımından çok büyük 
farklı durumlar vardır. Orduda muvazzaf su
bay iken, kıta subayı iken, Hukuk Fakültesi
ni bitirmiş, askerî hâkim sınıfına geçmiş olan 
rütlbesi itibariyle, hukuk fakültesini muvazzaf 
vazife yapmadan evvel bitiren bir subayla ay
nı rütbededir, fakat vazife kıdemi bakımından 
ayrı ayrı durumdadırlar. Buradaki kıdemin 
meslekî kıdem, vazife kıdemi olmasında büyük 
faydalar olduğu şüphesizdir. Her şeyden ev
vel, meslekte tecrübe asıldır ve kıdeme de esas 
teşkil eden tecrübedir. Bu tecrübeden istifa
de etmek için de meslek kıdeminin asıl alınması 
zaruridir. Şayet komisyon buradaki kıdemin 
meslek kıdemi olduğu hususundaki mütalâamı
za iştirak ederlerse bir takrir takdim etmiye-
ceğim. Şayet buradaki kıdemin rütbe kıdemi 
olduğu hususundaki görüşlerini öğrenmiş olur
sam, bu mevzuda da bir takrir takdim edeceğim. 
Gerek tsaarınm 6 ncı maddesi, gerök 15 nci 
maddesi ve gerekse 144 neü maddesi hakkın
da vereceğim takrirlerin kabulünü istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, 
tasarının lehinde, aleyhinde, üzerinde? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Aleyhinde 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, üzerinde müzakere
lerin devam etmekte olduğu kanun tasarısı
nın Meclise çok geç getirilmiş olmasını, 
benden evvel konuşan değerli arkadaşımız 
gibi, bendeniz de Hükümetin bir kusuru olarak 
kabul etmekteyim. Ancak bu kanun tasarısı 
Meclise verildikten sonra, kurulan Geçici Ko
misyon, bütün imkânları kullanmak suretiyle, 
geceli gündüzlü çalışmak suretiyle en az 20 
gün kadar bu kanun tasarısı üzerinde çalışmış 
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ve zamanında bu kanunu Yüksek Heyetinize 
getirmiştir. Bu komisyonun insanüstü gay
retlerinden dolayı da yüksek huzurlarınızda 
bu komisyon üyelerine teşekkür ve hürmetle
rimi bildiririm. 

Muhterem arkadaşlar, müzakereler kanu
nun tümü üzerinde yapıldığı için bu kanu
nun iki maddesi üzerinde tadilât yapılması 
hakkındaki görüşlerimi Yüksek Heyetinize arz 
etmek isterim. 

Bunlardan birincisi, 7 nci maddedir. 7 nci 
madde «Askerî mahkemelerle askerî savcılık
larda birer kalem teşkilâtı kurulur, her ka
lem teşkilâtında birer başkâtip ve yeteri ka
dar kâtip bulunur. Ayrıca lüzumu halinde 
er, erbaş, "astsubay veya sıkıyönetim, savaş 
halinde subaylar kalemlerde görevlendirilebi
lir» denmektedir. Buradaki «görevlendirilebi
lir» tâbiri bu kalemlere verilecek askerî şa
hısları o zamanın* lüzumlarına ve komutanın 
görüşüne veyahut da kanaatine bırakmaktadır. 
Halbuki bir makemede vazife alacak kimsele
rin salâhiyetleri ve sorumlulukları daha önce
den belli olması lâzımdır. Bilhassa teşkilâtın 
ve mahkemenin belli etmesi lâzımdır. Bu ba
kımdan bu maddenin sonuna bir fıkranın ek
lenmesini teklif ediyorum. Bu fıkra aynen şu
dur : 

«Kalem teşkilâtının ve personelinin görev ve 
sorumlulukları bir yönetmelikle düzenlenir.» 
Kanuna bu şekilde bir hüküm koyduğumuz 
takdirde böyle bir yönetmeliğin yapılması em
redilmiş olacaktır. Ve yapılacak yönetmelik-
de de askerî mahkemelerin kalem teşkilâtı 
esaslı bir şekilde yapılmış olacaktır. Komisyo
nun değerli üyelerinin bu hususta ki, görüşü
müze iltifat edecekleri kanısındayız. Şayet 
iltifat ederlerse memnun olurum. 

Diğer bir madde hakkındaki görüşümüz şu
dur; bu madde 11 nci maddedir : «Asker olmı-
yan kişilerin askerî mahkemelerde yargılan
maları» başlığını taşımaktadır. Bu maddenin 
(B) fıkrasında kanun tekniği bakımından ge
rekli olan «iki ve» üzerinde durmak istiyorum. 
Yüksek malûmları olduğu üzere kanunlarda 
ekseriya yer almış olan «ve» tâbiri ile «veya» 
tâbiri tatbikatta uzun münakaşalara ve tartış
malara sebebiyet vermektedir. (B) fıkrasında 

«Askerî mahkemelerde ve 1110 sayılı Kanunda 
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yazılı 1 nci askerî yasak bölgeler içinde» de
nilmektedir. Burada «vej» tâbiri bulunduğu 
müddetçe askerî mahallerde olması; aynı za
manda da askerî yasak bölgeler içinde bulun
ması gibi bir mâna çıkabilir. Bu bakımdan bu
radaki «ve» tâbirinin «veyaj» olarak değişmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. Yine aynı fıkra
nın ortalarında; «inzibatlara fiilen taarruz 
edenler veya şovenler ve hakaret edenler» 
tâbiri bulunmaktadır. Burada «şovenler ve 
hakaret edenler» arasındaki «ve» tâbiri sövme 
ile hakareti aynı zamanda ve birlikte vukua 
gelmesini tazammun eder bir mahiyet taşımak
tadır. Hâlbuki «sövme» fiili ile «hakaret et
me» fiili ayrı ayrıdır. Bunların hangi mahke-
melero gideceği ve salâhiyetinin belli edil
mesi lâzımgelmektedir. Buradaki «ve» tâbiri
nin de «veya» olarak değiştirilmesinde fayda 
mülâhaza etmekteyim. Her iki maddöde yapıl
ması lâzımgelen değişikliğe dair tekliflerimi 
Yüksek Başkanlığa vermiş bulunuyorum. Ko
misyonun değerli üyelerinin de bu fikre ilti
fat etmelerini beklemekteyim, hepinizi (hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN —• Başka kanunun tümü üze
rinde görüşecek arkadaşlarımız var mı? Ol
madığına göre şimdiye kadar gerek lehinde, 
gerek üzerinde ve gerek aleyhinde konuşmuş 
bulunan arkadaşlarımız konuşmaları sırasın
da bâzı değişiklik önergeleri de vermişlerdir. 
Şimdi sözü komisyon adına Sayın Gül ey'e ve
riyorum, buyurun, Sayın Güley. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, tümü-
üzerinde müzakere cereyan etmekte olan askerî 
Mahkemelerin kuruluşu ve muhakeme usulü hak
kındaki kanun tasarısı, 33 seneden beri mer'i 
bulunan Askerî Muhakeme Usulü Kanunumuzla; 
Askerî Ceza Kanunundan ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunundan % 90 maddesi, 30 senelik 
dil değişmesi ile, yani sadece dil değişikliği ile, 
bu kaynaklardan alınmış bulunmaktadır. Esasen 
bugün tümü halindeki konuşmalarımızın haklı 
bir sebebinizde bu husus teşkil etmektedir. Yani 
biraz evvelki konuşmamda huzurunuzda saydı
ğım gibi, Anayasaya ilişkin zaruri değişiklikler 
hariç; bu 261 maddelik tasarı aslında Askerî 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve bir 
miktar da Askerî Ceza Kanununun sistemi ile, 
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usul ile ilgili maddelerinin bugünkü Anayasa 
diline değiştirilmek ve biraz da bugünkü espiri-
ye intibak ettirilmek suretiyle alınmasından vü
cuda gelmiş bir eserdir. Yepyeni değildir, bu 
meddeler yeni vücut bulmuş değildir. Okumuş 
olan arkadaşlarımızın görmüş olacakları gibi, 
mer'i mevzuatımızın usulî hükümlerinin, kuruluş 
hükümlerinin buraya aktarılmasından ibarettir. 
Bendeniz hukuk tekniği ile tcnkidlere hukukçu 
ve sözcü arkadaşlarımızın cevap vereceklerini 
beyan ederek, sadece arkadaşlarımızın lehte, 
aleyhte, üstünde durdukları bu dil meselesine 
değineceğim ve Akdoğan arkadaşımızın komis
yonca da kabul edilen iki önergesini ele alaca
ğım. 

Evet, biz komisyon olarak Hükümet tarafın
dan sevk edilen tasarıyı, gerekçesinde dil yönün
den yenileştirme gayretinin güdüldüğü bildiril
mesine rağmen aksine eski dilde, Anayasa dilinin 
eskisinde ve arkasında kaldığını müşahede ederek, 
yeni Anayasamızın diline uygun hale getirmeyi 
birinci vazife bilmiştir. Böyle kod hüviyetinde bir 
hukuk vesikasının teşriî organ önüne böyle kül 
halinde ilk defa gelmiştir. Bu, 33 sene evvelki 
dili, bugünkü Anayasamızın dilini kaale almak
sızın mümkün olan yerlerde ve hallerde ve yeni
leştirmeye gayret etmemek ve yenileştirmek ce
saretini göstermemek komisyonumuzdan bekle
nemezdi. Nihayet bir milletin dili kendisini so
kakta konuşma dilinde değil bu vesikalarda mu
hafaza ve müdafaa eder, bu vesikalarda kendisi
ni muhafaza ve müdafaa etmiyen diller arma-
mazlar, yabancı kelimelerin istilâsından kendile
rini koruyamazlar. Bu espriden hareket ederek, 
biz Dil Kurumuna da, Dil Kurumu Genel Yaz
manlığına da resmen başvurarak, onların cö
mert yardımlarından da faydalanarak, fakat 
katiyen kulağa nahoş gelmiyen, alışılmıyan ve 
Anayasada kullanıl mıyan veya Anayasada kul
lanılmamış olsa bile sarih olarak mânası günlük 
dilde anlasılımyan hiçbir kelimeyi, hattâ bâzı 
yazışmalarda görülen kelimeleri bu tasarıya al
maya iltifat etmedik. Ama, «mesken» yerine 
«konut» derken, Anayasanın deyimini kullandı
ğımız için pek tabiî kendimizi vazifeli addettik. 
Meselâ, örnek vermek için ne kadar Anayasa 
dilinde ve ne halde daha biraz cesaret ederek 
dil yenileştirmesine gittiğimizi ve hangi masum 
ölçüde kaldığımızı Yüksek Heyetinize ifade et
miş olmak için iki madde ile ilgili örnek verece-
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ğim. Yani, Yüksek Heyetiniz, bu dil bakımından 
bâzı arkadaşların kınadığı gibi, çok pervasızca 
ileri gittiğimiz yolunda bir zehaba kapılmamalı
dırlar. 

90 ncı madde tasarıdan şöyle sevk edilmiş; 
Hükümetçe sevk edilen sekli; müdafii, iddiana
menin askerî mahkemeye tevdiinden itibaren 
dâvaya ait her nevi evrakı tetkik etmek ve dos
yadan istediği evrakın birer suretini almak hak
kını haizdir. Bundan evvel dahi soruşturmanın 
gayesine halel getirmiyeceği anlaşılırsa soruştur
maya ait her nevi evrak ve vesikaların tetkiki 
için müdafiinc müsaade olunur. Sanığın sorgu
suna ait tutanak, bilirkişi raporları ve sanığın 
hazır bulunmaya yetkili olduğu sair adlî işlem
lere ait tutanakların müdafii tarafından tetkiki
ne hiçbir vakit muhalefet edilemez. Biz bu mad
deyi şöyle değiştirdik: «Savunucu, iddianamenin 
askerî mahkemeye verilmesinden itibaren dâva
ya ait her türlü evrakı incelcnnek ve dosyadan 
istediği evrakın birer benzerini almak hakkına 
sahiptir. Bundan önce de soruşturmanın amacı
nı bozmıyacağı anlaşılırsa soruşturmaya ait her 
çeşit evrak ve belgeleri incelemesi için savunucu
ya izin verilir. Sanığın sorgusuna ait tutanak, bi
lirkişi raporları ve sanığın hazır bulunmıya yet
kili olduğu diğer adlî işlemlere ait tutanakların 
savunucu tarafından incelenmesine hiçbir vakit 
muhalefet edilmez, karşı konulmaz.» 

Hükümet tasarının 181 nci madesindc de: 
«Meskeni bilinmiyen veya yabancı memlekette sa
kin olup da askerî mahkeme huzuruna celbi 
mümkün olmıyan veya bu suretle çağrılmasının 
neticesiz kalacağı kuvvetle anlaşılan sanık gaip 
sayılır.» Bizim değiştirgemiz ise: «Konutu bilin
miyen veya yabancı memlekette oturup da aske
rî mahkemeye getirilmesi mümkün olmıyan veya 
bu suretle çağırılmasınm sonuç, vermiyeceği kuv
vetle anlaşılan sanık kayıp sayılır.» 

Muhterem arkadaşlar, şüphesiz bu dili yenileş
tirme çabamız yüzü çok iyi niyete dönüktür. Bu
nu hulûs ile yapmaya çalışım sızdır. Gerek bu 
sahadaki ilmî yetersizlik dolayısiylc, gerek zevk 
yetersizliği dolayısiylc, isabetsiz 3 - 5 kelime de 
olabilir. Pekâlâ, işaret edilirse bunların Yüksek 
Heyetiniz tarafından beğenilen kelimelerle de
ğiştirilmesini komisyonumuz derhal ve memnuni
yetle kabul edecektir. Ancak 1961 tarihli Anaya
samız, elimizde mevcut iken, o birçok kelimeleri 
yeni şekilleriyle kullanmakta iken ve mefhumu 
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boznııyacağı hallerde şüphesiz ki, biz bu tasarıda 
Anayasamızın kabul ettiği bu yeni kelimeleri bu
rada kullanmak zorunda idik. Komisyonumuz, 
bir muhterem arkadaşımızın işaret buyurdukları 
gibi, vazifeyi aldığı saatten itibaren her üç tasa
rıyı bitirinceye kadar, her gün öğleden evvel ve 
Öğleden sonra, bâzan gece geç satlere kadar, çalış
mak suretiyle bu neticeleri huzurunuza getire
bilmiştir. Bu çalışmalarımızı lütfen değerlen
diren arkadaşımıza şükranlarımızı takdim ederiz. 
Fakat bizim bazan üç kişi ile toplandığımız veya 
dört kişi ile toplandığımızı söyliyerek bizi kına
yan arkadaşımıza da üzüntülerimizi bildirmek 
hakkımızı kullanıyoruz. 

Niçin üç kişi ile veya dört kişi ile toplandık? 
Komisyonun sorumlu Başkanı sıfatiyle, evet dört 
kişi ile toplanmışızdır. Çünkü, müzakere nisabı 
dört kişi olduğu için dört kişi ile toplanmışızdır. 
10 kişi olmamıza rağmen, çalışırken bazan bu, 
dört kişiye, üç kişiye düşmüştür. Genelkurmay 
ve Millî Savunmadaki uzman arkadaşlarımın ger
çekten fedakâr yardımlariyle komisyon çalışır
ken 4 - 5 kişi, fakat çalışırken üç kişi ile kaldığı 
olmuştur. Bunu Sayın ismail Sarıgöz arkadaşı
mız, Komisyonun bir kusuru olarak değil, vazife 
verildiği halde vazifeye gelmiyen arkadaşlarımı
zın bir kusuru olarak saymışsa, şüphesiz komis
yon olarak sözümüz yoktur. Ama, biz bize veri
len vazifeyi yapabilelim, diye evlerimizi, işleri
mizi, her türlü ihtiyaçlarımızı bir tarafa koymuş 
ve çalışmışızdır. Ve bütün bu 400 maddelik as
kerî yargı müessesesi çok şükür bir hafta evvelin
den huzurunuza gelmiş, bir hafta evvelinden gö
rüşülebilir durumda bulunuyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Yozgat Millet
vekili ismail Hakkı Akdoğan arkadaşımızın iki 
önergesinden birincisi, 7 nci maddeye ilişkindir. 
Askerî mahkemelere yeni getirilmekte olan kalem 
teşkilâtını bu 7 nci madde tanzim ediyor. Arkada
şımız derler ki, «bunun sonuna bir fıkra daha ek
liydim» ve «kalem teşkilâtı ve personelin görev 
ve sorumlulukları bir yönetmelikle düzenlenir» 
diyelim. Komisyonumuzda bu husus görüşülmüş, 
bunun zorunluğu kabul edilmiş, fakat Genelkur
may ve Millî Savunmayı temsil eden yetkili arka
daşlarımız, «Kanunda bunu demeye lüzum yok, 
biz esasen bunu bir yönetmelikle tanzim edece
ğiz» dediler. Bu sebeple buraya, konulması ciheti
ne gidilmemiştir. Fakat önerge sahibi arkadaşı
mızın arzusuna uymanın da, kanun ve o 7 nci 
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maddenin kendisine bir zarar getirmiyeceğini mü-
şahade ve mütalâa ettiğimiz için yetkili arkadaş
larımızın da muvafakatiyle, 7 nci maddenin sonu
na böyle bir fıkranın ilâvesini komisyon 'olarak 
kabul etmekteyiz. Yine aynı sayın arkadaşımızın 
burada beyan ettikleri gibi, 11 nci maddenin (b) 
fıkrasındaki «askerî mahkemelerde» ibaresinden 
sonra gelen «ve» ile, aynı fıkranın «inzibatlara 
fiilen taarruz edenler veya şovenler» ibaresinden 
sonra gelen «ve» kelimelerinin metne vuzuh ver
mesi bakımından «veya» olarak değiştirilmesini 
istemektedirler. Komisyonumuz bu arzusunu da 
uygun mütalâa etmektedir ve iki «ve» nin «veya» 
olarak değiştirilmesi yoluna gidilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 136 nci madde ile ve di
ğer maddelerle Halim Araş arkadaşımız ve Talât 
Oğuz arkadaşımızın daha ziyade hukuk tekniği 
ile ilgili olarak işaret ettikleri, değiştirmek iste
dikleri hususlara sözcü arkadaşlarımız huzuru
nuzda cevaplarını arz edeceklerdir. Saygılarımı
zı sunarız. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun, Sa
yın Sabri Vardarlı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (istanbul) — Efendim, ilk defa 
konuşan Talât Oğuz arkadaşımız 136 nci madde
deki, duruşmadan vareste tutulma müessesesine 
işaret ederekten, ağır cezalı işlerde duruşmadan 
vareste tutulma müessesesinin tatbik edilmesi 
tezini savundular. Ancak, aynı maddenin son 
fıkrası kendisinin beyan etmiş olduğu bu husu
su, kanunda bizim derpiş etmiş olduğumuzu 
göstermektedir. Son fıkra aynen; «Ağır cezalı 
işlerde sanığın duruşmada sorgusu yapılmış ve 
sanık bundan sonraki duruşmaların, yokluğun
da yapılmasını istemiş ise askerî mahkemede du
ruşmanın yokluğunda yapılmasına karar verile
bilir.» kaydını koymuş olmakla ağır cezalı işler
de de duruşmadan vareste tutulma müessesesini 
yeni olarak getirmiş bulunmaktadır. 16 nci mad
dedeki, istirdat ve tazminat dâvalarının mahiye
tini sordular. 16 nci madde halen değiştirilmiş 
şekliyle Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
numuzun 9 ncu maddesine tekabül etmektedir. 
Bu maddeye göre vaktiyle adlî âmirler dâva 
ikame ettikleri sırada bu tazminat talebinde bu
lunurlardı. Suçtan tevellüdeden istirdat ve taz
minattan ibarettir. 

Halim Araş arkadaşımız bâzı mevzulara do-
- kundu ve bu arada 144 ncü maddedeki kıdemin 
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mahiyetini sordu. Kıdemde aslolan rütbedir. 
Meslekteki kıdem değil, rütbedeki kıdemdir. 
Kendisi bu kanunda askerî icapların yerine ge
tirilmediğinden şekva ediyordu. Fakat, biraz 
sonraki beyanatında bunu ileri sürmekle bir te
nakuza düşüyor. Eğer, dediğini kabul edersek, 
askerî icapları o zaman yerine getirmemiş olaca
ğız. 

Bunun dışında evvelce askerî mahkemelerde 
bir hiyerarşinin bulunduğunu bugün bu hiyerar
şinin kaldırılmış olduğunu, binaenaleyh bâzı 
rütbelerdeki duruşmalarda zorluk çıkacağını be-
van ettiler. Bu tasarıya hâkim olan ruh mahke
melerin müstakil ve birbirine eşit olması pren
sibidir. 

Evvelce «adlî âmliırlıiklerin tiaaddüidetlmesi dloh> 
yısiyle askerî mahkemelerde, bizzarure bir hi-
yararşi kabul edilmiş ve tatbik edile/gelmiş idi. 
!Bu kanunla birlikte bütün bunlar kaldırılmış 
ve askerî nra'hlkemeler askerî icapların dışında 
mümkün mertebe istiklâline kavuşturulmuş ol
duğu için mabkem'eterdc 'bir hiyarşinin kabul 
edilmesini, mahkemelerde 'bir birinin lüstünde 
sını'flarm kabul edilmesini 'tasarının ve (Anaya
sanın ruhu ile uygun görmiyen komisyon Hükü
met tasarısını ;bu şekilde kabul etmiştir. Bu 'ba
kımdan hunun ba>şika türlü kabulü imkânı ve ! 
ısrarında değiliz. 

Yine Halim Araş arkadaşımız savcılar mev
zuunda da 'bir hiyerarşi ve murakabeden 'bahset
tiler. Askerî mahkemelerin müsavatını kabul 
ederken, askerî savcılar iyin de bunun kabulü 
zaruri idi. Biz bunu kabul ettik. Sadece Millî 
ıS avunma (Bakanlığı ınezdindeki bir heyet mari
fetiyle de, dalî müfettişler vasıtasiyle 'bunların 
denetimi ve murakalbesini temin ettik. Bu 'ba
kımdan taunlarda; da bir 'hiyararşiye /gitmek im
kânı Anayasa muvacehesinde 'bulgun için mev
cut değildir. Kaldı ki, ortaya çıkacak olan 
mahzurlar 'başka 'müesseselerde önlenmiştir 
Meselâ 'bir albayı misal verdiler. Hini hacette 
.bunun şu veya hu şekilde uıahkeme üzerinde 
bir tesir icra ledeceği kanaati 'hâsıl olduğu anda 
dâvanın nakli 'her 'zaman için mümkündür. Bu 
bakımdan bu hususlar Askerî Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunumuzda yerleştirilmiş olduğu 
cihetle yeniden 'bir hiyerarşik duruma gitmeye 
komisyonumuz lüzum görmemiştir. Arkadaş
ların teknik mevzulara ait izanları bunlardan 
ibaret kaldı. 'Bunun dışında başka bir şey söy- | 
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lenmediği için komisyon olarak cevaplarım izin 
kâfi geldiği kanaatindeyim. Kanunun tümünün 
oya su mı I m asiyi e kabul 'buyuru 1 masını istirhamı 
ederim. 

BAŞKAN — 8ayın Oğuz, sual mı soracak
sınız ?-

TALÂT OOUZ fMardin) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, sualinizi sorunuz. 
TALÂT OĞUZ ((Mardin) — Askerî bir şa-

'hıs tararından irtikâp edilen bir katil hâdisesin
den dolayı 16 ncı maddeye .müsteniden askerî 
mahkemelere askerî bir şahıs aleyhine tazminat 
dâvası açılabilir mi?.. 

OEÇİOİ KOMİSYON (SÖZCÜSÜ İSABRİ 
VARıDARLI ('İstanbul) — Şimdi, (burada şahsi 
hakkın ve tazminatın tutumu, doğrudan doğ
ruya şahsi hak cümlesinden ise müdahil olarak 
dâvaya «girmelerine bağlıdır. Ama buradaki is
tirdat ve tazminat .müdahaleyi tazallümün eden 
değil, askerî suçların bizatihi kendisinden do
ğan tazminat ve istirdat (hakkıdır. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bir misâl vere
bil ir imisiniz? 

ıSABlU VARI) ARLİ (Devamla)• — Bir oto
mobilin 'hasara uğratılması anında otomobilde 
vazifesi olmadığı halde şoförlük yapıp otomo
bili kazaya uğratan 'bir şahısın otomobilin tah
mini ile vazifesini yapmaması veya suiistimal 
etmesi halinde açılan bir dâvada her iki dâva 
da bir arada >görülebileeelktir. 

BAŞKAN — Sayın Araş, lûtlfen sualinizi 
sorunuz. 

ABDÜLHALÎM ARAıS (Kayseri) — Disip
lin mahkemelerinin, «Hiyerarşiye» is tin adet-
tiği hangi sebeple kabul edilmiştir? Keza gene
rallerin de muayyen mahkemelerde, iina'hkemc-
lerinin yapılması, hangi esasa istin adet mistir? 
Diğer rütbe sahipleri bakımından, «Hiyerarşi
nin» bozulacağı, hangi esasa istinadetmekte-
rlir? 

KOM'tiSYOıN (SÖZCÜSÜ SABRİ VARDAR-
LI (İstanbul) — E<fendim, askerî statümüzde, 
generaller, hususi bir duruma sahiptir. Bun
ların terfileri 'hususi bir 'hükme sahibolduğu 
gibi, durumları da hususi hükümlerin şevkini 
icalbettirmektedir. Bu bakımlardandır iki; nez
elinde askerî mahkeme kurulan kıta kumandan
lıklarına biz aslkerî mahkemeler verdiğimiz ci
hetle, (generallerin şu veya bu şekilde bîr 
mahkemede muhakeme edilmesinin tevlidede-
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bileceği mahzurlar göz önüne alınarak onların 
sadece bir te(k mahkemede ımu'hakeme edilmesi 
için karara varılmış, tasarıyaı alınmış ve hattâ 
bundan evvelki usullere aynen ittiba ediliiniş-
tiı\ 'Bunun dışında olanlar, biraz evvel izah 
ettiğim gibi, ımi'sal tolarak da yine burada al
bay meselesine geliyorum, bunlar nihayet nez-
dlnde mahkeme' kurulan bir kumandana tabi 
olan bir mahkemede muhakemesi görüleceği 
cihetle, bunların durumunun şu veya bu şekil
de her 'hangi Ibir değişikliğe sebe'biyet verece
ği kanaatinde değilim. Disiplin ımahlkeımelerine 
gelince; bu kıtanın kendi iç işidir. Bu ımalhke-
.meler kıtanın kendi işi olduğu cihetledir k i ; şu 
veya bu şekilde ıbir 'hiyerarşiyi 'kabule mecbu
ruz. Çünkü bu hiyerarşi kendinden sıfatından 
doğmaktadır. Disiplin ımahkemeleri, hukuk 
dili ile ifade etmek .gerekirse «Sui .generis» 
bir teşekküldür. Bu teşelkkül bunu icabettir-
melktedir ve bunda zaruret vardır. 

BAŞKAN — Buyurun ıSayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım; 16 ncı madde üzerinde Komisyon 
sözcüsünün arz ettiği fikirlere iştirak edemiye-
ceğim. Bu maddenin hükmüne göre, suçlardan 
doğan istirdat ve tazminat dâvalarına, Ikamu 
»dâvalarına paralel bir şekilde askerî mahkeme
lerin bakacağını ve askerî savcıların bunları 
takibedeceğini ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; askerî mahkemeler 
Askerî Ceza Kanununun gayesi tahtında, Askerî 
Ceza Kanununda yazılı bulunan fiillerden do
layı bu fiillerden 'mütevellit dâvaları rüyete 
mecbur olan, kanuna göre kurulan (mahkemeler
dir. Her şeyden evvel, bir hukuk sistemini 
getirdiğimiz- zaman, diğer hukuk sistemleri 
arasında bir tehalüf, bir ihtilâf, çıkarmamak 
iktiza eder. Bugün, genel mahkemelerimizde, 
yani Ceza Mahkemeleri ^ Usulü Kanununa göre 
ve diğer kanunlarımıza göre kurulan, adlî mah
kemelerde, adlî mahkemelerim onaltıncı maddeye 
müsteniden, rüyet ettikleri bir devam mevcut 
değildir. Yani, askerî ceza dâvasına bakan bir 
hâkimin doğrudan doğruya hukuktan mütevel
lit bir dâvayı rüyet ettiği görülmemiştir. 

Hukuk hâkimleri hariç. Onun için askerî 
savcıya şahsi hukuktan tamamiyle şahsi hak-
ıka ilişkin bir dâvayı rüyete tabi kılmak ve 
bunun karara bağlanması meoburiyetini tahmil 
etmek hukukî prensiplere tamamen aykırıdır. 
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Bu maddenin muhafazasında zaruret mevcut 
değildir. Zira tamamen diğer hukuk prensiple
rini ve diğer hükümleri ihlâl etmiş olur. 

Diğer maddeye gelince, Komisyonun bu mad
denin son fıkrasında ileri sürmüş olduğu sebep
le ilk fıkrada bulunan sebep arasında illiyet 
ve irtibat mevcut değildir. Usul Kanununa gö
re, bir maznunun itham edilen bir şahsın mah
kemeye gitmesi mahkemede sorgusunun icra 
edilmesi esastır. İstisna doğrudan doğruya mah
kemenin takdirine bırakılmıştır. Hâkimin tak
dirine mevdu bir keyfiyettir. Ağır cezalı işler 
hariç, Ceza Hukukunda esas olan maznunun, va
tandaşların lehine bir kaide ihdas etmektir. Şu 
halde ağır cezalı işlerde «sanığın duruşmada sor
gusu icra edildikten sonra» deniyor. Sanık ağır 
cezalı işlerde sorgusunun icra edilmesi için bil-
mecburiye mahkeme huzuruna getirilecek yani 
mahkeme, sorgusu icra edilinceye kadar bunu 
duruşmadan vareste kılmıyacak. Sorgusu ic
ra edildikten sonra duruşmaya gelip gelmiye-
ceği hususunda ihtiyar haikkını kullanacak... 
Bunu ikinci plâna alacağımız yerde maznunun 
lehine olan kaideye hünmeten doğrudan dağruya 
baştan yaptığımız takdirde hem adalete uygun, 
hem de vataıidaş hukukuna uygun bir kaide 
vaz'etmiş olacağız. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Var-

darlı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 

VARJDARLI (İstanbul) — Efendim, Ceza 
Hukukunda bir prensip vardır: Duruşmanın 
yüze karşı yapılması prensibi. Duruşmanın yüze' 
karşı yapılmasının faydası ekseriya maznunla
rın mahkeme nezdindeki durumları ve tutumları 
ve mahkeme üzerinde uyandırdıkları tesir iti
bariyle kendi hallerine tesir edebilir. Bunun 
dışında; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumu
zun 104 ncü maddesi, Askerî Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda tevkife mütedair mad
desi, ağır cezalı hususlarda mevkufiyetin ne şe
kilde yapılacağını, mahkemelerin hangi işlerde 
tevkife karar verebileceklerini göstermektedir. 

Vicahiliğkı şu faydası olacaktır: Ağır cezalı 
bir suçtan münhasıran mahkeme huzuruna gelen 
bir şahıs, mahkeme heyeti üzerinde bıraktığı 
tesire ve itibara göre; belki tevkif edilecek, 
belki de edilmiyecektir. Bu, suçluların garan
tisi bakımından çok faydalı ve müessir bir şekil 
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olacaktır. Biz, ağır cezalarda sadece sorguyu ı 
nnütaakip vareste t a r a r verilmesini (kabul et
mekle, suçluya daha büyük bir teminat sağladı- I 
ğımız kanaatini besliyoruz. Uzakta bulunan bir I 
şahıs hakkında mahkemenin «suç ağır cezalı I 
mevad'dandır» diye tevkif kararı vermesi başjka, I 
huzuruna gelen bir suçlunun durumunu gördük- I 
ten sonra karar vermek veya vermemek gibi I 
'bir hakkı hıyarı kullanmak durumu daha baş- I 
kadir. Bizim prensibolara'k vaz'etmemizdeki I 
esas bu noktada toplanıyordu. Bu bakımdan I 
ısrar ediyoruz. I 

îstidrat ve tazminat mevzuuna gelince; öyle I 
haller vardır iki, meselâ Askerî Ceza Kanununun I 
131 nci maddesi «Çalman veya rehin edilen I 
mallar bulunursa geri alınır» ve «yok edilen I 
eşya hayvan ve saırenin değerlerinin ödettiril- I 
'meşine de hükmolunur» der. Bunun hangi I 
mahkemede hükmolunacağı hususu câyi sual- I 
dir. Bugüne kadar tatbik etmekte bulunduğu- I 
muz Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kamı- I 
nunun 9 ncu maddesi «istirdat ve tazminat I 
dâvalarını askerî mahkemeler nasıl görür?» I 
başlığı altında «askerî suçlardan doğan istir- I 
dat ve tazminat dâvalarına hukuku âmme dâ- I 
valariyle birlikte askerî mahkemelerde bakı- I 
lir» kaidesini koymuş ve bugüne kadar Tür- I 
kiye'do tatbik edilmiştir'. Binaenaleyh, askerî I 
suç olarak takibedilen bir mevzuda Hazinenin I 
zararına olan bir tazminatı veya istirdadı çok I 
daha çabuk rüyet edebilecek durumda olan I 
askerî mahkemelere vermekte biz 'bir mahzur I 
görmedik. Bu bakımdan verdik ve bunun şahıs I 
ve Hazine hukuku ile her hangi bir şekilde ça- I 
tışmıyacağmı da tahmin ediyoruz. Bu bakımdan I 
komisyon bu mevzuda ısrar etmektedir. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. Son 
söz millet vekil inindir. I 

TALÂT OĞUZ (Mardin) - - Muhterem ar
kadaşlarım,, sık sık huzurunuzu işgal ettiğim I 
için özür dilerim. Bu 136 ncı madde ve biraz I 
evvel görüştüğümüz 16 ncı madde, tatbikatta I 
bâzı ihtilâflara sebebiyet verdiği için, üzerin- I 
de ne kadar dursak hakikaten az olur. Tatbi
katta, askerî suçlardan mütevellit, istirdat ve 
tazminat dâvaları konusunu, komisyon sözcüsü 
burada izah etti. Biz bir tatbikatçı arkadaşınız 
olarak, tatbikatta askerî suçlardan mütevellit 
tazminat ve istirdat dâvalarının Hazine tara
fından takibodildiğini dei'aatle müşahede et- J 
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tik. Askerî makamların nam ve hesabına Hazi
ne tarafından takibedilen ve intacodilecek bir 
safhaya gelen bir dâvanın askerî savcılar ta
rafından takip ve intacmdaki mânâ ve mahi
yeti bir türlü sezemiyorum. Tatbikatta Hazi
ne bunları takiıbedebiliyor. Mahkemelerde bun
ları âdeta bir avukat gibi, kendisine tevdi edi
len bir dâva gibi takip ve intacediyor, karara bağ
lıyor ve temyiz ediyor. Bu durum karşısında 
asıl vazifeleri ve asıl mesuliyetleri askerî ce
za yönünden bulunan askerî savcılara bu vazi
fenin ve bn külfetin tahmili hiçbir zaman doğ
ru değildir. 

Diğer hususlara da bir nebze dokunmak is
tiyorum : 

Komisyon sözcüsü arkadaşımın fikrine ben 
de aynen iştirak ediyorum. Duruşmaların vica-
hiliği prensibi esastır. Yani mahkeme ağır ce

za olsun, sulh ceza olsun, asliye olsun, hapis veya 
hafif hapis olsun, bu suçlardan mütevellit dâ
vaların mevzuunu teşkil eden maznunları du
ruşmadan vareste tutmayıpta huzurlarına ge
tirmek suretiyle sorgularını icra edebilir. Esas 
kaide, âmir hüküm bu olduğuna göre, istisna 
koymaktaki mânâ- ve mahiyet nedir? Bunu bir 
türlü anlıyamıyorum. Esas 'kaide ile iktifa ede
lim. Doğrudan doğruya mahkemenin takdiri
ne bırakmak suretiyle bir hüküm vaz'edil-
sin Mahkeme, ister ağır cezalı suç. olsun, ister 
hafif hapisli suç. olsun, doğrudan doğruya 
maznunu duruşmadan vareste tutup tutmamak 
hususunu mahkemenin takdirine tevdi edelim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Araş. 
ABDÜUIIALİM ARAŞ (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, Sayın Komisyon sözcüsünün 
144 ncü maddedeki görüşlerine iştirak etmek 
mümkün değildir. Tasarı gerekçesinin 150 nci 
maddesi duruşmanın idaresine aittir ve Aske
rî Muhakeme Usulü Kanununun 161 nci mad
desine esas itibariyle uygundur. Ancak bir as
kerî mahkemenin: kadrosundaki en kıdemli as
kerî hâkimi her dâvanın duruşmasını idare ede
cektir. Böylece askerî mahkemeler ağır ceza 
mahkemelerinde olduğu gibi kurulmakta. As
kerî ağır ceza mahkemelerindeki gibi en kıdem
li hâkim reislik yapacaktır. Ağır ceza mahke
melerinde hangi kıdem almıyor? Meslek kıdem
leri almıyor. Burada da gerekçeye uygun bir ifa
de tarzı, gerekçeye uygun bir hareket tarzı ica-
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bederdi. Kaldıki Askerî Temyiz Mahkemesine 
on yıl askerî hâkimlik yapmıyan hâkimler alı
namıyor. Bu takdirde de üç beş sene askerî hâ
kimlik yapmış fakat rütbesi itibariyle 10 - 20 
sene hâkimlik yapmış bir arkadaşdan daha 
yüksek rütbeli bir subayı almak mümkün ola
bilecek mi?. Bu itibarla hareket noktası, hâki
min meslek kıdemidir. 

Askerlik adliyesinde Ibir darbı mesel var
dır, «cübbe rütbeyi örter» ve esasen bu, asker
lik icaplarına da tamamen uygun bir hareket 
olur. Anayasanın esprisinde, mahkemenin is
tiklâli, hâkimin tarafsızlığ esas alınmış ve bun
ların esas alınmasında da, askerlik icaplarını 
zedeliyecek hususlarda umumi olarak hâkimlik 
teminatı ve mahkemenin istiklâli mevzuunda 
dönüşler yapılabileceğini kabul etmiş durum
dadır. Burada mahkemenin istiklâli ve hâkimin 
tarafsızlığı prensibi hâkim olacaktır ve hâkimin 
bizatihi vazifesini yapabilmesi için de kıdemli, 
meslek bakımından tecrübeli olması iktiza eder. 
Ve esasen bugün mer'i olan kanunun esprisi 
de böyledir. Meslek bakımından kıdemli olan 
duruşma hâkimine duruşmanın idaresi veril
mektedir, çünkü, teknik bilgiyi, teknik görüşü 
ifade eden mevzulardır. Teknik bilgi bakımın
dan, hukuk Ibilgisi bakımından 'bilgili olan bir 
•hâkimi yanında üye olarak bulunduracak. Fa
kat ona nazaran vazife kıdemi bakımından daha 
az kıdemli olan bir arkadaşı mahkemenin rei
si yapacağız. Bu itibarla komisyon sözcüsünün 
görüşü tasarının esbabı mucibesindeki ana fik
re uygun değildir. Erbabı mucibedeki ana fik
re uygun bir hüküm getirmek zaruretindeyiz. 
Buna muvazi olarak bir takrir vermiş bulunu
yorum, kabulünü istirham ederim. 

KOMİSYON BAŞKANI FERDA GÜLEY 
(Ordu) —• Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç söz istemiş 
idi, zatiâlinizin takdim hakkı vardır. 

KOMİSYON BAŞKANI FERDA GÜLEY 
(Ordu) — îlyas Kılıç'tan sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Îlyas Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlar, Araslı arkadaşımın karşısında oldu
ğumu söylemekle özür dilerim. Askerlikte her 
şey kıdem esasına göre verilmiş rütlbe ile yü
rütülür. Anayasanın 138 nci maddesinin son 
fıkrası askerî mahkemelerin teşkili hakkında-
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ki kanunun hazırlanması hakkındaki göz önü
ne alınacak hususları açıklar gibi görülüyor. 
Meselâ okuyalım: «Askerî yargı organlarının ku
ruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, 
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatının, 
askerlik hizmetlerinin gereklerine göre, özel ka
nunla düzenlenir.» demek suretiyle askerî mevzu
at hazırlanırken gerek yargı organında, gerek 
askerliğin diğer işlerinin yürütülmesinde kendi 
özel hususlarının nazarı itibara alınmasında bü
yük ehemmiyet vardır. 

Arkadaşlar, her şeyden evvel askerî hâkimler 
evvelâ askerdirler, binaenaleyh, asker olduğuna 
göre bir rütbe taşımaktadırlar. Bu rütbenin ica
bına göre, askerlik icabı olan vazifesini yapması 
lâzımdır. Bununla demek istemiyorum ki, aske
rî mahkemeleri duruşma sırasında yürüten hâ
kim arkadaşın, meslek kıdemi, rütbesi noksan ol
masına rağmen, rütbesi üstün olan arkadaşın 
önüne geçmek suretiyle askerî hiyerarşiyi orada 
bozsun. Arkadaşlar, askerlikte meslek kıdemi di
ye bir şey yoktur. Dedim ya; askerî hâkimler 
evvelâ her şeyden evvel askerdir. Bir misalle 
açıklıyayım: Farz ediniz ki, bir öğretmen arka
daş, bir ordonatım fabrikasında teknik müşavir
dir ve rütbesi üsteğmendir. 10 sene orada çalış
mış. Başka yerden yine müşavirliğe bir ordo
natım subayı oraya gelmiş. Fakat o fabrikada 
ve o işte (10) sene çalışmamış ama, başka yerde 
çalışmış. Gerçi binbaşı buraya tâyin oldu ama 
ikisinin de bulunması lâzım gelen bir toplantıda 
üsteğmenin on sene kıdemi var diye, yüzbaşı, üs
teğmen arkadaşa sen burada on sene teknik mü
şavirlik yaptı diye öbürünün vazifesini, söz hak
kını tutup üsteğmene verelim, yürür mü bu as
kerlik hizmeti? Yürümez arkadaşlar. Şimdi bura
da meslek kıdemini ileri sürmek suretiyle bir ve
ya iki sene evvel hukuk fakültesinden mezun ol
muş bir arkadaşı iki sene sonra mezun olmuş bir 
arkadaşa, kıdemlidir diye, üst durumda tutalım. 
işin esasına ,girmek lâzımıgelirse bu mesele esa
sen şuradan doğuyor. Millî Savunma Vekâleti 
bir zamanlar iki seneye mahsus olmak üzere kı
talardan bu işi başarabilecek insanları imtihan
la Hukuk Fakültesine almıştır. Bunlar o zaman 
üsteğmen ve yüzbaşı idiler. Bu arkadaşlar hu
kuk fakültesinden mezun olduklarında, Vekâletin 
tasarrufu ile hâkim sınıfına nakledildiler ve kı
demleri icabı da terfi etmek suretiyle kendisin
den daha evvel Hukuk Fakültesinden mezun ol-
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muş arkadaşlarla bir mahkemede birleştiler. Rüt
beleri, askerlik tecrübeleri daha eski olduğu için 
rütbe itibariyle onların önüne geçtiler, beraber 
çalışıyorlar. 

Şimdi askerî mahkemeler evvelâ askerî işlere 
rüyet ederler. Meselâ bir askerî mahkemede iki 
arkadaştan 'birisi Hukuk Fakültesinden iki se
ne evtvel mezun 'olmuş 'fakat, rütlbe itibariyle 
kıdemsiz;. .Diğeri ise rütlbe itibariyle kıdemli ol
duğu halde 'ötekinden iki sene sonra mezun ol
muş ama 'vazife (bakımından kıdemsiz. Şimdi 
hâkimlik bakımından kıdemsizdir diye vazifeyi 
Hukuk Fakültesinden iki sene >ev(vel 'me'zuıı K»1-
ııııuş arkadaşa mı, devredelim"? öbürü iki sene 
sonra mezun -oldu diye acaba vazifeyi g'öreımi-
yecek 'mi? Bunda malıke'ine istiklâli ile Jhakim-
lik 'teminatına .mâni lolaeak 'hal 'var ımı? O da ay
nı vazifeyi görüyor, öıbürü de aynı vaziffieyİ el-
(betlte ki görebilecektir. Vazife askerî suçların 
duruşmasıdır. Her ikisi de askerdik'. Birisinin 
vazife kıdemi varsa, diğerinin de askerlik tec-
nü'besi vardır. Bunları «bölyle tevil etımek ımiülm-
kün değildir. Böyle (bir fark ortaya girdiği tak
dirde diğer mesleklere de sirayet etmek suretiy
le İbu, askerlikte nizamı bozar arkadaşlar. öün-
ki askerlİkde iıer şeyden evvel disiplinle ve 
rütbe hiyerarşisine bilâ kaydü şart itaat et
mekle işler- yürür. 'Mahkem'ede 'bu itaat yoktur. 
Evet, «Gü'b'be rütbeyi örter» derler, hakikaten 
'örter, ikisininkiıü de örter, yüzbaşıyı da Üs-
'teğmeni de amma, askerin ruhundaki, disiplini 
de sarsar. Her ikisi de hâkimdir. IBu düzeni boz
mamak 'bakımından a rkadaışnmın takririni ge
ri almasını ve bize ilitilhak e'tımek suretile (bida
yette kendisinin izah etitliiği ve komisyon söz
cüsünün de izah eıttiği ıveçihile askerî icapları 
savunurken, askerî icapları savunmaz duruma 
geçmekle kendisini tezada sokmaması "bakl
anından 'fikilimize iltihak etmek suretiyle 'bura
daki kıdemin rütlbe kıdemi 'olarak kabul edil
mesinde fayda vardır, ama asla zarar yioktur. 
Bu kabulün ne askerî mahkeme istiklâlini, ne 
de hâkiım teminatını sarsacak duruınıu yoktur. 
Esasen Anayasanın _13'8 nci (maddesinin son fık
rası da (bunu âmir lolduğıma «göre, lütfetsin ar
kadaşımız, ibu fikre iltihak etsin. Ve çabuk 
çıkmasını islediğimiz- kanunun da bir an 'ev
vel çıkmasını temin edelim. 

Arkadaşlar, kanun içinde Ibıâızı ufak tefek 
noksanlıklar olabilir. 'Çünkü kısa zaman için-
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de komisyondaki! arkadaşlarımızın insanüstü 
gayretiyle bu kanun ihuzurunııza gelmiştir. El-
Ibetteki İhataları vardır. 'Tatbikattan doğacak 
İbu ihatalar zamanla ileri doğru birikir ve 'bu
nun üzerinde Ibir fikir meydana geldikten son
ra ilgili bakanlık yine 'muayyen prosedürü tat-
'bik eitımek suretiyle 'bunların değiışltiriLm'esini 
teklif edebilir. Binaenaleyh, " sayın arkadaşı
mız da 'bize iltihak etmek suretİylte, Anayasa
ya da uygun olan ibu maddenin kafbulünde, 'bi
ze yardımcı olsunlar. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — fKk)'misyon adına 'Sayın Öüley. 
Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
(İÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, arka
daşlarımız iki hususa değiniyorlar. Birisi mah
kemelerde meslekî kıdem esas olsun, hâkimlik 
meslekindeki kıdem esas olsun, askerlikteki kı
dem nazarı itibara alınmasın. 

Bizim huzurunuza getirdiğimiz tasarı bu gö
rüşün yüzde yüz karşısındadır. Daha sonra hu
zurunuza askerî hâkimler ve savcılar kanun ta
sarısı gelecektir. Orada açıkça görüleceği veçhile 
askerî hâkimler ve askerî savcılar subaydırlar. 
Subay niteliğini haiz olmak zorundadırlar ve bü
tün yükselmesi ile ilgili, kıdemle ilgili işlemleri 
Subaylar Heyetine mahsus özel kanunlara bağ
lıdır. îlyas Kılıç arkadaşımızın da işaret ettiği 
gibi, biz bir askerî mahkemede, eğer cm kıdemli 
olan subay olarak, en kıdemli olan subay üye de
ğil de hâkim üyelerden biri ise onun başkanlı
ğında askerî mahkemeyi kurmaktayız. Hâkimi, 
hâkimlikteki kıdeminden dolayı değil, subaylık 
mcsleğiııdeki kıdeminden dolayı kıdemli say
makta ve mahkemenin yönetimini - ki şüphesiz 
birtakım dikkatler ister, birtakım otoriteler is
ter - bu dikkati ve otoriteyi subay olarak sahi-
bolduğu kıdemden ve o kıdeme bağlı otoritelerden 
ayırmamaktayız. Aksi halde on sene evvel Hu
kuk Fakültesini bitirip askerî hâkim olmuş olan 
kişi, subay sınıfından da (cünki kaynaklardan 
biri de öyledir, hakimler kanununda gelecek, 
göreceksiniz) iki senelik bir üsteğmen iken ve 
kıta subaylığı vazifesi yapmaktayken de Hu
kuk Fakültesini, okuyup, bitirmesi mümkündür. 
O, durumda olan birisi daha büyük rütbeli ise, 
onu üye haline getirmek ve küçük rütbeliyi, on 
sene evvel Hukuk Fakültesinden geldi diye, As
keri Mahkemenin yönetim sorumlusu yapmak 
bizim, Hükümet olarak ve Komisyon olarak ha-
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zırlanan bu tasarıda yüzde yüz kargısında bu
lunduğumuz bir görüştür. Ve Anayasamızın 138 
nci maddesinin son fıkrasında; «Askeri yargı 
organlarının kuruluşu, işleyişi, askeri hâkimle
rin özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâ
kimlik teminatı ve askerlik hizmetinin gerek
lerine göre, özel kanunla düzenlenir, Askerlik 
hizmetinin gereklerine göre düzenlenir» diyor. 
Eğer sayın arkadaşımızın veya arkadaşlarımızın 
işaret ettikleri ve talep ettikleri gibi, biz asker
lik mesleğinin kıdem anlayışını, hâkimlik mes
leğinin altına alırsak, Anayasanın şu sarih di
rektifini kaâle almamış sayılırız. Buna imkân 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, yine,, Halim Araş ar
kadaşımız albaylara da tümenlere komutan 
olabilecekleri, olabildiklerini, dolayısiyle gene
ral ve amirallere, askerî yargı yönünden tanı
nan korunma üstünlüğünün albaylara da ta
nınması lâzımgeldiği tezini savunmuşlardır. Bu 
usul ve kuruluş kanunu esasında bunun da, 
bu talebin de 'karşısmdadıır. Bir defa tümen
lere her ne kadar albay rütbesinde olanların 
emir ve komuta ettikleri doğru ise de aslen 
kadrolardaki yeri generaldir ve ona tekabül eden 
kurumlarla kıtalarda amiraldir. Yoksa zorun
lu hallerde, savaşta, yarbaylar hattâ binbaşılar 
tümene emir ve komuta edebilirler ki, bu istis
nai hallerdir. Aslolan hal, büyük bir savaş 
ünitesi olan ve ilk büyük sevkülceyşi ünite 
olan tümenin general komutasında olduğudur. 
Kadroları da böyle tanzim edilmiştir, işte ge
nerallere ve amirallere askerî yargıda bir şey 
tanımak için bir koruma üstünlüğü tanımakta 
bir defa fayda mütalâa edilmiş, Hükümet ve 
komisyonca da bu husus kabul edilmiştir. Üye
leri beş kişiden ibaret olan Genelkurmay Mah
kemesinde muhakeme edilmelerini askerî ada
letin tecellisi yönünden ve hizmetin gerekleri
nin zedelenmemesi yönünden Hükkmetin gö
rüşü komisyonumuzca da benimsenerek gene
ral ve amirallerin Genelkurmay Mahkemesin
de muhakeme edilmeleri muvafık mütalâa edil
miştir. Bizim eserimiz bir müessese olarak bir 
defa en yakın askerî mahkemeye itirazın ka
bulü ve götürülmesi • anlayışını getiriyor. Eğer 
biz albayları da, Genelkurmay mahkemesine ve
ya albayları da Kolordu mahkemesine daha 
üstün olan (Kolordu mahkemesine götürmeye 
kalksak bir defa kanunun esprisine muhalif 
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oluruz. Çünkü, bu kanunun esprisinde, arka
daşımızın da işaret ettiği gibi, mahkemeler ara
sında 'hiyerrarşik fark yoktur. Eskiden âmiri 
adi ilikler varken üst âmiri adiilik vardır. Bir 
üst âmiri adlî, altaki âmiri adliye çok haller
de direktif vermeye talepte bulunmaya yetki
liydi. Şimdi kurduğumuz, kurmak istediğimiz 
bu askerî mahkemeler ve yargılama usulünde 
böyle bir hiyerarşik fark yoktur. Mahkemeler, 
Kolordu mahkemeleri dâhil, üç üyeden kuru
ludur. Biri askerî üye diğeri hâkim üyedir. 
Ve hepsi aynı yargı yetkisi çizgisi üzerinde
dir. Ancak Genelkurmay mahkemesidir4ri, ora
da iki tanesi asker üyeden ve üç tanesi yine 
çoğunluğu hâkim üyeden mürekkep bir Genel
kurmay Mahkemesi vardır; Şimdi de vardır. 
Şimdi, bir albay kolordu mahkemesine bıra
kınız, Genelkurmay Mahkemesine, götürmek, 
Kolordu mahkemesine götürmek bile, falan yer
de alay komutanını Türkiye'de mevcut 7 - 8 tane 
kolordu maJhkemelerinden birine götürmek 
göndermek demek oluyor ki, 8 kolıordu Türki
ye'nin muayyen yerlerine konulmuş haldedir. Ya
ni Doğu Bayazıt'taki süvari veya piyade ala
yının komutanı olan allbayı alıp çok uzaktaki 
bir kolorduya göndermek olur. O kolordu ki 
o da iki hâkimle bir subay üyeden kuruludur. 
O kolordu mahkemesi ki, bu düzeni öbürün
den, tümendeki mahkemeden farklı değildir. 
Yetki farkına sahip değildir. Bu kanun şüphe
siz genel prensibe dayanarak sanığın bir an 
evvel hâkim huzuruna çıkarılması esprisine 
dayanıyor. (Eğer Doğu Bayazıt'taki allbayı alır
da filân yerdeki kolordu mahkemesine veya 
Genelkurmay Mahkemesine gönderirsek bir de
fa bu genel prensip zedelenir. Halbuki buna 
ihtiyaç yoktur. Bu kanun mahkemenin nakli 
müessesesini getiriyor. Bu kanun tasarısı iti
razın en kısa, en yakın askerî mahkemede ince
lenmesi zaruretini ve direktifini getiriyor. İşte 
bu esaslar muvacehesinde albayların, daha 
yukarı askerî mahkemelere gönderilmesi ve is-
tisnaen tümen komutanı oldukları zaman rüt
belerinin ve sorumluluklarının böylece korun
ması yolundaki istemler kabule şayan değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyonunuz bu mâ
ruzâtım muvacehesinde, arkadaşlarımızın istek
lerine muvafakat etmemektedir. Ve Ibu madde
lere, bu hususlara ilişkin maddelerin tasarıda 

— 321 — 



M. Meclisi B : 155 
olduğu gibi, takdim edildiği gibi, kabulünü 
Anayasamızın 138 nci maddesinin son fıkra
sındaki «askerî hizmetlerin gerekleri» jönün
den zorunlu saymaktadır. Arz ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bağeıoğlu, 
tümü üzerinde görüşüyorsunuz," buyurun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, müzake
resi yapılmakta olan kanunun madde madde 
müzakeresi mümkün olmadığı için şimdi tü
mü üzerindeki maruzatımı bâzı maddeler üze
rine hasretmek mecburiyetindeyim. Günkü 
maruzatım tümü üzerinde değil bâzı maddeler 
hakkındadır. 

Bir kere 86 ncı maddenin 3 ncü fıkrasın
daki «subaylar savunmayı kabul etmeleri için 
en yakın âmirinin iznini alına zorundadırlar» 
cümlesi gramer balonundan hatalıdır. Bu «izi-
nini almak zorundadır» veya «iznini almaya mec
burdur» şekline çevrilmelidir. Bu maddi bir hata
dır her hailde. Komisyonun dikkatini çekerim. 

ikinci husus; kanun metninde türkçcleştir
me gayreti içinde bâzı hukuk terimleri kıymet 
ve ehemmiyetlerini kaybetmiş hale getirilmiş
tir. Meselâ bunlardan 89 ncu ve 90 ncı mad
dedeki «savunucu» tâbirini arz etmek isterim. 

Türkiye'de . avukat ve d'âvavekillerine «sa
vunucu» dendiği hiç görülmemiştir. Böyle bir 
tâbiri ilk defa işitiyoruz. Hukukta öyle kelim/e
ler vardır ki, bunlar hukukta yerleşmiş olduk
ları terim şeklinde muhafaza edilmek mecbu
riyetindedirler. Meselâ «avukat» tâbiri, hukuk 
dışında meselâ «şoför» tâbiri, meselâ «doktor» 
tâbiri... Bunlar ıGarp'ten . alınmış fakat artık 
türkçeleşmiş kelimelerdir. >Grarp'tekl «doctor» 
tabiriyle türkcedeki «doktor» tâbiri arasında 
bir illiyet vardır, Bu tâbir oradan alınmıştır. 
Ama, îngilizçcdoki «daktır» tâbiri ile Fran-
sızcadaki «doktor» tâbiri Türkçeye uydurul
muş, doktor yapılmıştır. İşte «avukat» kelime
si de hukukda yer almıştır. İBu kelimenin ya
nında müdafii kelimesi, maznun avukatına ve
rilmiş bir sıfat olarak artık hukuk . lisanımız
da yerleşmiş bir terimdir. Bu terimi bırakıp, 
bunun yerine kulağa hoş gclıniyen ve hukuk 
litaratüründe bulunmıyan «savunucu» tâbirini 
almak bir gayretkeşlikten başka bir şey değil
dir. Lütfen komisyon kendisini bu havadan çı
karsın. İ en i türkçeleştirmeyi ve bir arı dili 
gayet tabiî 'kabul ediyoruz. Bâzı terimler üze-
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rinde hiç hassas olmuyoruz. Komisyon da lüt
fen im hassasiyetimizi kabul (îtsin. Her halde 
Türkiye'deki bütün hukukçular bunda ittifak 
ederler. Avukat ve,müdafii varken onun yerine 
«savunucu» demek benim çok garibime gidi
yor doğrusu. Komisyonun dikkatini çekerim, 
bu kelime üzerinde hassasiyetle dursun. Son
ra hiçbir zaman müdafii ile savunucu aynı mâ
naya gelmez. Lisaniyet bakımından derinliği
ne inmeden bunu böylece ifade etmekle yetini
yorum. Eğer bu mevzuda mütehassıs arkadaş
larımız varsa bizi tenvir etsinler. Katiyen «sa
vunucu» müdafiin karşılığı değildir. 

Yine kanun metinlerinde bir tâbir daha 
var, numarasını jtelaş içinde aradım, bulama
dım, fakat kanunda var. Burada «gaiplik» mü
essesesini kaldırmışlar, onun yerine «kayıp» de
mişler. Arkadaşlar, «kayıpla» «gaip» arasın
da muazzam fark vardır. Mendilini kaybede
rim, bu kayıptır, kaybolmuştur; parayı kaybe
derim kaybolmuştur. Bir arkadaş kalabalık ara
sında kaybolmuştur, veya hukukta bir şahıs 
bir yere gitmiştir, gittiği yer bilinmemektedir, 
kayıptır. Bu" gaip değildir. Hukukta gaiplik 
müessesesi diye bir müessese vardır. Gaip te
rimini atıp da onun .yerine kayıp terimini aldı
nız mı hemen hukuk kuralları kaybolur. Bunun 
altından çıkmaya imkân yoktur. Komisyon bu 
hissiyatımızı kabul etsin, kayıp yerine gaip ke
limesini alsın, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ay t as, Diler ve Özmen 
arkadaşlarımız söz istemektedirler. Ondan son
ra mı konuşmak istiyorsunuz Ferda Bey? 

KOMİSYON BAŞKANİ F Kil DA GÜLEY 
(Ordu) — Evet. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Aytaş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, ben Kemal Bağeıoğlu arka
daşımızın fikirleri etrafında mâruzâtta bulun
mak istiyorum. Bir kere şunu kabul etmek lâ-
zımdırki. Millet Meclisi ve komisyonlar bir dil 
akademisi değildir. Türk milleti kendi dilini 
inşa ediyor. Türk dilinin inkişafı hakkında fi
kir edinmek istiyenlerin T. B. M. Meclisi za
bıtlarına ihtiyacı yoktur.. Edipler, şairler ve 
halk kendi dilini .yapıyor. Komisyon ve Mec
lis olarak fuzuli bir müdahalede bulunmamalı
yız di) işlerine. Kemal Bağeıoğlu arkadaşımız 
ifade buyurdular, savunucu ne demek? Bu du-
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yulmamış bir kelime. Nasıl girer bu, böyle bir 
kanuna? Komisyon niçin bununla meşgul olur? 
Muhterem Kilmisyon Reisinin burada okudu
ğu Hükümet tasarısı hepinizin ve Türk mille
tinin kulağına munis gelen bir ifade idi. Bun
larla meşgul olduğu içindir ki, kanun tasarı 
ve teklifleri Meclisimize geç geliyor. Bunlar 
üzerinde fuzuli işgale lüzum yoktur. Eğer hu
kuk bakımından bir eksiklik varsa, Anayasa
mıza aykırılık varsa Hükümet tasarısında onun 
değiştirilmesi lâzımdır. Komisyon ve Meclisin 
yapacağı iş bu. Ne oluyor? Fazla işe girişmeye 
lüzum yok, beyhude vakit kaybediyoruz. Lisan 
hakkındaki maruzatım budur. Komisyon de
ğiştirdiği kelimeleri bıraksın. Bizim bütün ka
nunlarımıza girmiş olan ve Türk milletinin 
asırlardır alışmış olduğu hukuk terimlerine 
dokunmasınlar. Bunlar çok mugalâtalara, ka
rışıklıklara sebebolabilir bunlardan sakınalım. 
Esasen mevzuumuz da bu değildir. 

ikinci mevzuu da bundan evvel konuşulan bu 
askerî hâkimlerin kıdem meselesidir. Bizim .askerî 
kanunlarımızda usulü vardır. Kıdem nasıl tees
süs eder, bu, usule göre teessüs eder. Müessesede 
reislik, kıdemlinin elinde kalmalı. Şimdi bâzı 
noktai nazar ileri sürülüyor, deniyor ki, hâkim
likte eski olmak... Bu nereden ileri geliyor? Şim
di malûmuâliniz bir zamanlar askerî hâkim ek
sikliğinden dolayı, muharip subayların her han
gi bir sınıfından muhtelif rütbedeki arkadaşlar 
hukuk tahsiline teşvik edilmişler ve bu zevat 
hâkim olmuşlardır. Ve bugün orduda muhtelif 
rütbelerde böyle hâkimler bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu muvakkat 
bir tedbirdir. Bu muvakkat tedbir zamanla 
kendi kendini tasfiye edecek ve yerine yeni 
usule göre yetiştirilmiş hâkimler hizmete gele
cektir. Şimdi, yeni gelen kanundan anlıyoruz 
ki, askerî hâkim olacaklar da bir askerî eğitime 
tabi tutulacaklardır. Bu şüphesiz bir zarurettir. 
Vazife göreceklerin müessesenin hususiyetine 
intibak etmeleri elbetteki lâzımdır. Fakat şimdi, 
askerlikten geçmiş, yani muharip sınıftan geç
miş bâzı hukukçu arkadaşlarımız, bugün Millî 
Savunma camiasında muhtelif askerî, adlî mev
kileri işgal etmişlerdir. Bunların rütbece kıdem
li olanlarının, kanunda zikredildiği gibi, mahke
meye riyaset etmesi zaruridir. Mâruzâtım bu ka
dardır. 

Hürmetlerimle. v: «. . 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Diler. 
NlHAT DÎLER (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlarım, askerî mahkemelerin görevleri ve 
genel görevi tasarının 9 ncu maddesinde tesbit 
edilmiştir. 9 ncu madde şöyle demektedir : «As
kerî mahkemeler kanunlarda hilafı yazılı olma
dıkça asker kişilerin askerî suçları ile bunların 
asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde 
veyahut askerî hizmet ve görevleri'ile ilgili ola
rak işledikleri suçlara ait dâvalara bakmakla 
görevlidirler.» 

Burada askerî kişilerin kim olduğunu ayrıca 
kanunun 10 ncu maddesi tesbit etmiş bulunmak
tadır. Kanunun 10 ncu maddesinin (f) fıkrası 
şöyle demektedir : «Askerî yargı organlarınca 
tutuklanmış veya hapsedilmiş veya askerî ma
kamlarca muhafaza altına alınmış veya göz altı 
edilmiş kişiler...» Askerî kişi olarak tesbit edil
miştir. Bunlar şayet oluyorsa selbi ihtilâflar 
mahkemelerde rüyet itibariyle cereyan eden hâ
diselerdendir. Müspet veya menfi ihtilâflar 
mahkeme safhalarında olan şeylerdir. Yanlışlık
la bir mahkeme veya yargı organı her hangi bir 
şahsı tutuklamışsa veya hapsetmişse veya askerî 
makamlarca muhafaza altına alınmış veya göz
altı edilmiş ise yanlışlıkla bu takdirde bu şahıs
lar askerî kişilerden mi addedilir. Beııdenizce 
kanunun 10 ncu maddenin (f) bendi vuzuh ve 
sarahatten uzaktır. Bunun komisyon tarafından 
açıklanmasını istirham ederim. 

Ayrıca 11 ııci maddede askerî mahkemeler 
asker olmıyan kişilerin aşağıdaki yazılı suçla-
riyle ilişik dâvalara bakarlar.» diyor. (A) (B) 
(C) bendinde bunu tahdidediyor. Eğer, bu (F) 
fıkrasında kastedilen mâna bu ise, (F) fıkrası
na ilâveten denmelidir ki; 11 nci maddenin A, 
B ve C bendlerin'de zikredilen; «tutuklanmış ve
ya hapsedilmiş veya askerî makamlarca muha
faza altına alınmış veya göz altı edilmiş kişiler» 
askerî kişilerden madun addedilir.» Bu bakım
dan bu fıkraya bir vuzuh verilmesi lâzımdır. Ko
misyonun bu husustaki noktai nazarını öğren
mek isterim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, benden evvelki konuşan arkadaşları
mın sözlerine aynen iştirak ediyorum. Size rica 
ve komisyondaki kıymetli arkadaşlara rica edi
yorum, hukuk lisanını, terimlerini lütfen yıkma-
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yınız. Çünkü hukukta yerleşmiş, halkımız tara
fından iyice anlaşılmış, onun artık yabancı kal
madığı, samimî olduğu terimleri vardır. Siz, Sa
yın Ferda Güley arkadaşımın söylediği «bir, iki 
yere değineceğim» kelimesini nasıl anlıyamamış-
sanız, ben de anlıyamadım. «Değinmek» kelime
sini anlıyamadım ve radyada Meclis Saatini din
lediğim zaman, bu kelimeyi anlıyamıyorum. Ora
da dinleyicilere «değinmek kelimesi nedir?» diye 
sorduğum zaman bu kelimeyi anlayamıyorlar. Ar
kadaşlar, çok rica ederim, Ferda Güley Beyden 
de istirham ederim; Büyük Millet Meclisi veya
hut Türkiye radyoları Türk Milletine bir yayın 
verdiği zaman, Meclis Saati Yüce Meclisin çalış
malarını anlattığı zaman onun hangi mânalara 
geldiğini, hangi kelimelerin konuşulduğunu, Türk 
Milletinin iyice bilmesi lâzım gelmektedir. Arka
daşlar, Yüce Heyetinize birkaç defa arz ettim. 
Sizin çıkaracağınız kanunları sadece filân yerde
ki hâkim, kaymakam, vali tatbik etmiyeeektir; 
Doğubeyazıt'taki bir onbaşı, Edirne kıyısındaki 
bir nahiye müdürü de tatbik edecektir, dedim. 
Binaenaleyh kanunlar gayet açık şekilde, gayet 
anlaşılacak şekilde olmalıdır. Bilhassa şurasını 
Yüce Heyetinize arz ediyorum: Hukuk lisanın
da, hukuk teriminde yerleşmiş, değiştirilmesine 
imkân bulunmıyan ve değiştirildiği zaman da 
mânası çok kötü olarak kabul edilen kelimeler 
vardır. Meselâ biraz evvel arkadaşlarımızın 
buyurdukları veçhile tevkif müzekkeresi... Tev
kif müzekkeresi o kadar yerleşmiş ve hukuk lite
ratürüne o kadar girmiştir ki, bunu değiştirip 
tutsak dediğimiz zaman, tutuklama müzekkeresi 
dediğimiz zaman hukuku yıkmış olursunuz arka
daşlar. Sizden ve Yüce Heyetinizden rica ve is
tirham ediyorum, «tevkif müzekkeresi» tevkif 
müzekkeresidir. Bunun aksini söylemek hukuk 
lisanına aykırı olduğu gibi, Atatürk'ün kurduğu 
güneş - dil teorisine de aykırı olmaktadır. 

Mehmet Ali Bey arkadaşımız biraz evvel bu
yurdular; halkımız lisanını bulmuştur ve ona 
göre yürümektedir. Halk lisanında, halkın için
de öyle kelimeler vardır ki, bunlar kendiliğinden 
gitmektedir. Ama, bir sanık kelimesi, tanık keli
mesi, bir yargıç kelimesi Türk Milletinin içinde 
hiçbir zaman tasvip görmemiştir, arkadaşlar. Bu
nu kullanan arkadaşlarımız, yazan arkadaşları
mız daima zoraki yazmışlar, (T kelimeyi kullan
mak pahasına yazmışlardır. Fakat, adliyeciler 
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arasında ve Türk Miletinde hiçbir zaman bu yer 
görmemiştir, tasvip görmemiştir, beğenilmemiş-
tir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu kanunun madde
lerini müzakere edemiyeceğiz, bu şerefe nail 
olamadık; bu kanunun ancak umumi prensiple
ri üzerinde konuşacağız ve ondan sonra kanun 
kabul edilecek. Temenni ederim ki, aradan 6 
ay, bir sene geçtikten sonra bu kanunun tatbika
tını yapacak sayın arkadaşlarımız sızlanmasınlar. 
Hükümet veya arkadaşlardan biri bu kanunun 
maddeleri üzerinde tadil teklifi getirmemiş olsun. 
tnşaallah iyi yazılmıştır, iyi anlaşılmıştır. Yal
nız benim üzerinde durduğum bir nokta vardır. 
72 nci maddeyi okuduğum zaman şurası zihnime 
dokundu: «... tutuklanmasına karar verilen sanık 
tutulduğunda derhal ve nihayet tutulma yerine 
(m yakm askerî mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç, 24 saat içinde askerî mahke
me önüne çıkarılır. Buna imkân olmadığı takdir
de en- yakın sulh hâkimine gönderilir. Bu süre 
geçtikten sonra mahkeme kararı olmaksızın hür
riyetinden yoksun kılınamaz. Sanığa sorgu sıra
sında tutuklama sebebi ve isnadolunan eylem 
bildirilir.» 

Muhterem arkadaşlar, «sanığa sorgu sırasın
da», kelimesini kullandıklarına göre hiç ol
mazsa «Sanığa sorgusu sırasında» deselerdi gra
mer kaidelerini dafha güzel tatbik etmiş olur
lardı. «Sanığa sorgu sırasında tutuklama se
bebi ve isnadolunan eylem...» Arkadaşlar, isna
dolunan eylem ne demektir? İsnadolunan suç
tur. Sanığa isnadolunan suç, deriz. Yıllarca 
bunu böyle öğrendik, böyle kullandık. Tekrar 
etmiş, «Sorgu sırasında tutuklama müzakere
sinin geri alındığı..» Yine «sorgusu sırasında» 
denirse daha güzel olur. «Veya tutulan kimse
nin. tutuklama müzekkeresindeki kimse olma
dığı anlaşılırsa, tutulan bu kişi derhal salıve
rilir.» $u maddeyi okuduğunuz zaman bir sa-
deli'k 'bir güzellik, bit- aiışikanlık insanın gö
züne çarpmıyor. Daima kekeliyor ve bir tutuk
lama, bir şeyler kendisini gösteriyor. 

Bundan başka, arkadaşlarım af buyursunlar, 
kendilerini tanımam, yalnız içlerinde hürmet 
ettiğini ve sevdiğim kimseler var, burada umumi 
prensipten ayrılarak başka bir prensip daha 
koyduklarını gördüm. Acaba ne diyecekler, bi
lemiyorum. 'Bu 24 saat. meselesi mühim bir rne-
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Keledir. Ve 24 saattin içinde hâkimin önüne çı
karmak hepimizin ve Yüce Heyetinizin bilhas
sa arzusudur. Demokrasinin bir anarşi idaresi 
olmadığına her arkadaş kaanidir ve üzerinde du
rulmaktadır. 24 saat içinde mutlaka suçlunun 
yetkili, görevli, vazifeli hâkim önüne çıkarılma
sı şarttır. Arkadaşlarımız 24 saat kelimesini 
koyduktan 'sonra bir de burada askerî hâkim 
bulunamadığı takdirde en yakın sulh hâkimine 
gönderilir1, diyorlar. Biz istiyoruz ki, askerî ki
şilerin, askerî şahısların muhakemelerini askerî 
hâkimler yapsın ve süratle adaleti tevzi etsin. 
Diğer «ivil arkadaşlarımızın muhakemelerini de-
sivil mahkemeler yapsın. Bu kelimeyi buraya 
koymalarında ne gibi bir maksatları var? Bunu 
da kendilerinden riea ve istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer hususları arz 
edip heyetinizi yormak istemiyorum. Yalnız, 
«müdafii» kelimesi çok mühim bir kelimedir. 
Bunu savunucu olarak kabul edersek hem hu
kukçu arkadaşlarımızı üzeriz, hem de biraz ev
vel arz ettiğim veçhile kulaklarınızı tırmalarız. 

'Beni dinlediğinizden dolayı hepinizi saygı 
ve hürmetlerimle selâmlarım, inşaalla'h iyi bir 
kanun yapmış olursunuz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Başka tümü üzerinde konuşa
cak arkadaşımız bulunmadığına göre, Komis
yon şimdiye kadar konuşmuş bulunan bütün 
arkadaşlarımızın, kanunun tümü üzerinde, mad
delere de işaret etmek suretiyle vâki görüşle
rine toptan cevap verecek. 

Komisyon adına buyurunuz Ferda Güley. 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI FERDA 

GfÜLEY (Ordu) —• Muhterem arkadaşlarım; 
mâruzâtıma başlamadan önce 72 nci madde ile 
ilişkin, olarak, Sayın Halil özmen arkadaşımın 
işaret ettikleri bir iki hususa temas edeceğim. 
«Sanığa sorgu sırasında tutuklama sebebi ve is-
nadolunan eylem bildirilir.» Burada buyurdu
lar ki, «sanığa sorgu sırasında» değil sorgusu 
sırasında denilirse, graımer kurallarına veya
hut da. kaidelerine uyulmuş olu?, doğrudur. Da
ha belirli bir hale getirir. «ISanığa sorgusu sı
rasında» demek daha isabetlidir, komisyon ola
rak kabul ediyoruz. 

«Isnadedilen eylem bildirilir». Bu eylemi 
beğenmiyorlar. Şimdi muhterem "arkadaşlar, 
komisyonunuz hakikaten 400 küsur maddelik 
3 kanlın tasarısını, 25 Ekimden evvel iki. mec
lisçe görüşülüp kanuni aşabilmesi için, daha ev-
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vcl- de arz edildiği veçhile, devamlı bir şekilde 
çalışmıştır. Bu çalışmalarımızın hakikaten bir 
kısmını tasarının dili üzerindeki çabalar teşkil 
etmiştir. Eğer bir dil meselesi üzerinde, sentaks 
meselesi üzerinde, gramer meselesi üzerinde, fa
ili tekil, fiili çoğul gelmiş veya aksi 'olmuşsa 
buna kadar, noktalamaya kadar fazla titizlik 
göstcrmiyelim. Gelen tasarıyı aynen, metin ve 
muhtevası üzerindeki çalışmalar hariç, aynen 
kabul etmiş olsaydık 22 gün süren çalışmaları
mız çok muhtemelen 15 güne inerdi, yedi gün 
kadar tasarruf edebilirdik. Fakat biz, komis
yon olarak 33 seneden sonra ilk defa, 'Teşriî Or
gan önüne toplu bir şekilde, bir kanun, bir 
usul kanunu gelmiştir ve tabiî 33 sene evvelki 
tabirlerden mefhumlardan tamamiyle değil, 
hemen hemen bâzı maddeler de hiç ayrılmamış 
ayıklanmamış olarak gelmiştir. Bunları, o ha
liyle kabul edip yüksek huzurunuza getirmeye 
komisyonunuz olarak, dilimize saygı anlayışı
mıza engel oldu. Dil yön'ünden muhafaza
kâr arkadaşla rımızın iyi niyetle yapacakla
rı tenkidlerin çok olacağını bildik. Ama 
'İm tenkidleri, bu kürsüden karşılamayı fakat 
ısrar anlayışından direnme anlayışından' uzak 
olarak karşılamayı yerinde buluyor ve hangi 
fikirle ve düşünceyle bu yeni kelimeleri1 getir
diğimizi savunmakla yetinip. (Bravo sesleri) 
Yüksek 'Heyetiniz, ısrarla işaret 'ettiği takdir
de, ısrarla işaret ettiği kelimeleri derhal geri alıp 
Yüksek Heyetin arzularına, zevklerine, görüş
lerine saygılı kalmayı prensibolarak kabul et
miş durumdayız. Bizim yerimize hanginiz o 
komisyona gelmiş olsaydı sanıyoruz ki, yapa
cağı ışey bizim yaptığımız şeydi. Daha ev
vel de arz ettiğim gibi, bir dil kendisini bu ve
sikalarda müdafaa eder, savunur, buralarda 
tutıınursa, resmen tutunursa, ona bağlı bütün 
etimolojik çözümlerle diğer kelimeler de gelir. 

Şimdi bakınız ölçümüzü ne teşkil etti : Yük
sek Heyetinizi böyle bir dil meselesinde bura-
rada işgal ettiğimiz için üzgünüz, fakat müsaade 
buyurursanız kısaea <bu hususu açıklamak iste
riz. Yaptığımız şeyin 'bir deifa «sasını şu teşkil 
etti. ıŞimd'i, Anayasamızın beşinci maddesinin 
kenar yazısı şu: (Yasama yetkisi) «Yasama 
yetkisi Türkiye Büy'ük Millet [Meclisinindir. 
Bu yetki devredilemez.» Bu 'beşinci madde Hü
kümetten şöyle 'gelseydi: «Vâzıı kanun» veya 
biraz açılmış olarak, «kanun yaıpma salâhiyeti 
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T. B. M. M. nindîr. Bu salâhiyet devredilemez.» 
denseydi komisyon olarak vazifeımiz, salâhiyet 
kelimesi yerine Anayasamızın yetki kelimesi
ni kullandığı, «kanun yapma salâlhijyeti»' deyi
mi yerine «yasama yetkisi» denseydi şüphesiz o 
«salâhiyetleri» «vazıı kanunları» «kanun yap-
ımaları» atifp 'onun yerine Ibeşlinci ımaddedeki 
kelimelerin kullanılması lâznmıgelird'i. Bir de
fa % 95 olarak dil yönünden yaptığımız delğiş-
'tirmeler 'işte hu ölçü içindedir. «Yürütme igö-
revi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurlbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine Igetiri-
lir» v. s... «Yargı yetkisi» ne Ihen «mulhakemfe 
etme salâhiyeti» nasıl derim? 'Tasarı öyle gel
miş. Çünkü 'tasarı Ceza Mulhakeımıeleri Usu
lü Kanunundan veya 33 sene evvelki 19(30 Ita-
rihl'i ve 1631 sayılı Askerî İMulhakomıe Usulü 
Kanunundan veya aynı yaştaki 1(632 sayılı 
Askerî Ceza Kanunundan, maddeler hemen 
hemen aynen alınarak 'getirilmiş 'olduğu içlin 
'33 sene evvelki kelimeler ve deyimler de aynen 
getirilmiştir. Pek talbiî lolarak hüz flbunu Ana
yasanın tabirlerine ve kelimielerine uydurmak
la görevliyiz. O «vazife» demiş faiz «görev» 
dedik. *öyle dedik. O «salâhiyet» demiş biz 
«yetki» dedik. Şimdi bir detfa bu '% 95 bu
dur. % 5 de daha evvelki konuşmalarda da 
arz ettiğim gibi, bâzı kelimeleri, mefhumları 
karşılamıyorsak .en ağır kelimeler^ hile do
kunmadık olduğu gibi Ibırafctık. Yani tam kar
şılığını bulamılyorsak ve imlâna eksik kalıyorsa, 
olduğu ıgühi bıraktık. En anlaşılması igü'ç ve 
karşılığı Ibulunmııyan kelimeyi (tasarıda (hukuk 
ıstılahı 'olarak, hukuk talbiri olarak yeni mef
humlar gelipte onu yıkmcıya kadar (ileriki sa
manlara hıraktık, dokunmadık. «Savunucu» 
kelimesine dokunduk. Evvelâ komisyion ola
rak Dil Kuramıma tasarıyı 'gönderdik. Bize 
ne kadar icazet verebilirsiniz dedik. «13(3 sene
den 'beri Meclis Iböyle 'bir tatlı vazife ile İlk de
fa karşı karşıya kalıyor. Olduğu gibi nasıl 
geçirebiliriz?» dedik. Bize, sağ olsunlar, yar
dım ettiler. Bize büyük (bir liste gönderdiler.. 
•Bunun içinden % 10 kelimeyi kullandık % 90 
kullanmadık. Dil Kurumu Genel Yazmanlığı 
böyle buyuruyor diye kullanmadık, çünkü alı
şılmamıştı. Ama meselâ «savunucu»1 kelimesi
ne dokunduk. 

Bağcııoğlu arkadaşım dediler ki, «yılların 
(avukat) ı nasıl (savunucu) olur?.» Biz bu 
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«avukat» ı kaldırmıyoruz. Çünkü müdafii 
yalnız «avukat» değil. Onun 'olmadığı veya (ek
sik olduğu hallerde dâva vekilidir. Yani dâ
va vekili de ımüdafiidir. (icabında o da müda
fii tolur, hepsi 'olur. Böyle olmasına Ihukukan 
bir mâni var mı? Avukat, dâvavekili hattâ 
hunlardan hiçbirisi olmadığı halde sanığın sa
vunmasını üstüne olan kimse; bunların hepsinin 
adı müdafiidir. Avukatlık meslekinin şierefîine 
'bir zarar ğelmlez. Çünkü ffreıp aynı anlamı 
kapsıyor. 

Şimdi bir de gaip kelimesi; bu da tabiî Dil 
Kurumunun Genel Yazmanlığının bir kelimesidir. 
«Gaip» kelimesinin yerine «kayıp» dedik. Bunu 
da değiştirirseniz ısrar etmez saygılarla kabul 
ederiz. Bu «Gaiplik» müessesesidir. Hukuk nos
yonu yönünden öyle anlaşılmış bir müessesedir 
ki, kayıp dersek bu sebeple niye kullandınız di
ye kıyametler koparılacaksa, çoğunluk böyle ola
cak derse, biz de kayıp kelimesini alır yerine «ga-
yın» la yazılan gaipi koruz. Pek tabiî bu husus 
iradenize bağlı olan bir husustur. Ama biz bu
nu nereden koyduk? Biz bunu Dil Kurumunun 
gönderdiği cetvellerden değil, hukuk sahasında 
otorite sayılan istanbul Üniversitesi Medeni Hu
kuk Profesörü İsmet Sungur'un kitaplarından 
«gaip» için «kayıp» dendiğinden dolayı aldık. 
Bugün üniversitelerimizde genç ilim adamları, 
genç hukukçular, asistanlar, doçentler ve gene, 
profesörler makalelerinde, kitaplarında şimdi 
arkadaşlarımızın karşısında bulundukları deyim
leri rahatlıkla demek cesaretini göstermekte ve 
bu kelimelerin yavaş yavaş tutunmaya başlaması 
görülmektedir. Şimdi, aslında uydurma kelime
yi reddederim. Ama bizim dilimiz en eski metin
lerde de birtakım kurallara sahiptir. İsimden 
fiil nasıl yapılır, fiilden nasıl isim yapılır, sıfat 
nasıl olur? Kuralları var. Aynen bu kurallara 
sadık kalmak şartiyle bir mefhumu, tutar da bu
gün karşılayamadığımız bir kelimeyi bu öz Türk
çe kelime ile kargılar hale koyarsak bu güzel bir 
iş olmaz mı? 

Şimdi, size şunu söylemek istiyorum: Dilin o 
hürmetkar biri çıkmış; (içmekten içki, tepmekten 
tepki, uçmaktan uçak yapacağım. Şu tayyare de
nilen yabancı kelimeyi dilimizden atacağım. Fi
ilden isim yapmak kuralı şudur, ona göre oraya 
(a) getireceğim, «uçak» diyeceğim. Tepkili sıfa
tını uçağın başına getireceğim; «Tepkili uçak» 
diyeceğim, ve Türkçe tayyare kelimesinin karşı-
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lığını bulacağım) demiş. Hepimiz evvelâ diren
mişiz. Allah razı olsun o adamdan, ölmüşse, rah
met eylesin, sağsa, Allah selâmet versin. Bu adam 
çıkıp bunu böyle demece şimdi belki de tepkili 
uçağa «Tâyyarei zatüddefi'» diyecektik. 

BAŞKAN — Sayın Güley, konumuz münha
sıran dil münakaşası değildir. Bu kanun üzerin
de konuşunuz. 

KOMİSYON BAŞKANI FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Buna da tepkili uçak diyoruz. Ya
ni biz bu kelimeleri bu ölçüler içinde aldık % 95 
Anayasa diline göre değişiklik getirdik, % 5 de 
Dil Kurumuna ve yetkili profesör otoritelere, 
onların kitaplarına iltica ettik. Onlarda olmıyan 
hiçbir kelimeyi getirmedik. Getirdiğimiz, gözü
müzden kaçmış kelime varsa bu bizim hatamız-
dır, peşinen kabul edelim. Yine bu kelimeleri 
bu espiri dâhilinde getirmiş olmamıza rağmen, 
meselâ «savunucu» kelimesi «müdafi» yerini tut
muyor diye bir önerge verilirse komisyon olarak 
kabule amadeyiz. «Gaip» kelimesini kayıp keli
mesinin karşılamadığını mutlak gaiplik müessese
si için «gaip» kelimesinin gelmesini bir arkadaşı
mız bir önerge ile talep ederse onu da kabul ede
riz. Şimdi zaten Sayın Başkanlıktan yeri gelmiş
ken ricade bulunacağız. Derhal değiştirmeye 
amadeyiz. Fakat muhterem arkadaşlar; bir arka
daşımız dedi ki; «Tasarıdaki kelimelerin hepsi 
aynen kalsın, dil yönünden komisyon hiçbir şeye 
dokunmamış ve düzeltmemiş olsun» dedi. Her 
halde Yüksek Heyetiniz bunu istemez, istiyemez. 
Çünkü, arz ettiğim gibi bu tasarıyı Anayasa di
line uydurmak da metin bakımından, Anayasaya 
uygunluğunu sağlamak gibi size niyabeten vazi
fe gören Komisyonumuzun görevidir. Diğer hu
kuk tekniği ile ilgili hususlarla ilişkin cevapla
rı sözcü arkadaşımız size arz edecektir. Hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Askerî 
Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanu
nunun, tümü üzerindeki görüşmelerin yeterli gö
rüldüğüne dair bir önerge gelmiştir. Ancak, Ko
misyondan sonra, Sayın Bağcıoğlu arkadaşımız 
söz isteğinde bulunduğundan, Sayın Bağcıoğlu'-
na söz veriyorum; son söz milletvekilinindir ge
reğince. 

TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Komisyo
na sual sormak istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Zamanında sorsa idiniz efen
dim. 

â2.sİÛ.1963 Ö:İ 
Şimdiye kadar verilmiş olan bütün değişik

lik önergelerini Komisyonun ıttılaına sunmuş 
bulunmaktayız. Buyurun Komisyon adına. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRt 
VARDARLI (istanbul) — Tatbikata yardımcı 
olacağı için huzurunuzu işgal ediyorum. Za
ten tasarınnn sadece teknik yönü ile alâkalıyım. 
10 ucu maddesinin (F) fıkrasındaki «askerî 
yargı organlarınca tutuklanmış veya hapsedil
miş veya askerî makamlarca muhafaza altına 
alınmış veya göz altı edilmiş kişiler ibaresin
den anlaşılması iktiza eder.» Mâna şudur: Her 
hangi bir suçtan dolayı, askerî suç olarak müş
tereken işlenmiş suçtan veya askerî şahıs olma
dığı halde askerî bir suç saikasiyle tevkif edil
miş veya mahkûm edilmiş bir şahsın cezaevinde 
iken işlemiş olduğu !bir suç askerî suç sayıla
rak bu maddeye girece'ktir. Maddenin kapsa
mak istediği mâna budur. 

Askerî makamlarca muhafaza altına alın
mak veya göz altı edilmek sadece savaş halleri
ne mahsus bir husustur ve sadece savaş halle
rinde tatbik edilecek birer unsurdur. 

Halil Özmen arkadaşımın 72 nci maddedeki 
sulh hâkimine ilişkin sözlerine gelince; biz 
suçluya âzami teminatı göstermek bakımından 
bu yola gittik. Tasavvur (buyurunuz ki, kıştır, 
yollar kapalıdır, tevkif müzekkeresi ile bdr insan 
yakalanmıştır, teVkif müzekkeresi gıyabidir, 
vicahiye çevrilmesi için mutlaka hâkim huzu
runa çıkartılmasını icabefctinmektedir. O civar
da askerî mahkeme mevcut değildir, kendisinin 
en yakın yere gönderilmesi uzun zaman alacak-
tır. işte bu anlarda teminatı sağlamak için en 
ya'km sulh hâkimine çıkartılmasının doğru ola
cağı kanaatine vardık ve ibareyi bu şekilde ka
bul ettik. Maruzatım bu kadardır. 

- BAŞKAN — Bir dakika sual sormak istiyen-
ler var Sayın Vardarlı. 

Buyurun Sayın Bilgin. 
TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Efendim, 

Anayasanın 138 nci maddesinin 4 ncü fıkrasın
daki; «askerî mahkemelerde üyelerin çoğunlu
ğunun hâkimlik niteliğine sahibolması şarttır» 
fıkrasını ele alarak, Anayasanın geçici 7 nci 
maddesinde «T. B. M. Meclisinin ilk toplantısın
dan bağlıyarak en geç altı ay içinde ve (bu Ana
yasa ile konulması emredilen diğer kanunlar da 
en geç iki yıl içinde çıkarılır» âmir hükmüne 
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göre, bu tasarı hazırlanıyor. Şimdi geçici 1 nci 
madde, bu kanuna göre kurulacak Askerî Mah
kemeler Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç üç ay içinde kurulur. Bu ge
çici madde ile Anayasanın geçici maddesinde-
'ki ruh nasıl biribinine uygun olacaktır. Bunun 
hakkında şahsan tenevvür etmek isterim. Bu 
bir. 

İkincisi; lâfziye kanun çıkarılır denilmiştir. 
Fakat mânası da budur, zaten 25 tarihinden 
sonra bu Anayasadaki 13)8 nci maddesi hükmo-
lunur dediğine göre, bunları nasıl telif edilece
ği hakkında komisyonun beni tenvir etmesini is
tiyorum. Bu hususta (teknik bilgilerini rica ede
ceğim. 

KOMİSYON ıSiÖZıOÜıSÜ ıSABRt VARDAR-
lil (llstanbul) — Efendim, komisyon bu hususta 
tezekkür etmiş değildi. Ancak şahsım itibariyle 
söz verme imkânına sahip değilim. Fakat me
selenin ehemmiyetini müdrik olduğum için eğer 
Turhan IBilIgin arkadaşımız müsaade 'buyurursa 
bu mevzuu yarın Komisyon olarak cevaplandır
maya amadeyim. Çünkü Komisyonun fikrini al
madan şahıs olarak cevap vermek istemiyorum. 
•Çok mühim 'bir mevzu olduğu için .şahsan bir 
açıklama yapmakta mahzur 'görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Diler 'buyurun. 
NİHAT DİLİER (Erzurum) — Kıymetli ar

kadaşımın onuncu maddesinin (F) bendi hak
kındaki izahatına teşekkür ederim. Ancak ben
denizi tam imânasiyle tatmin etmiş değildir. 
Çünkü, (F) bendinde diyor ki, askerî yargı or
ganlarınca tutuklanmış veya hapsedilmiş veya 
askerî makamlarca muhafaza altına alınmış ki
şiler «askerî kişilikten mahrumdur.» 

Sorduğum sual ile ben diyorum ki, bu tev
kif edilen, göz altına alman ve hapsedilmiş olan 
şahıslar şayet yanlışlıkla tevkif edilmiş, göz al
tına alınmış, hapsedilımişlerse, bu takdirde bun
ların asker kişi olması bahis mevzuu mudur, de
ğil midir? Bu hal tam mânasiyle tereddüdü mu
ciptir. Tatbikatta da birçok aksaklıklar meyda
na gelmesine sebeibolacaktır. Hattâ bir kısımla
rın da hürriyetlerini de sel'betmek babında bir 
netice meydana götürecektir. Bu fıkra anlaşılma-
mıaktadır. Neyi kasdettıiği .anlaşılmamaktadır. Bu 
•bakımdan Komisyonun açıkça bunu izah etmesi
ni istirham ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON ıSÖZCÜSÜ ıSABRt 
VARDARLI (İstanbul) — Efendim, Nihat Di

ler arkadaşımız iki müesseseyi birbirine karıştı
rıyor. Ben biraz evvel zapta geçmesini arzu 
ederken söylediğim üzere burada yâni «F» fık
rasında maksudolan hımış münhasıran askerî 
mahkemeler tarafından bir başka askerî suçtan 
dolayı tevkif edilmiş veya mahkûm olmuş olan 
bir şaftısın askerî cezaevlerinde işlemiş oldukları 
suçda kendilerine askerî şahıs gibi muamele ya
pılacağından dolayı bu maddenin konmuş oldu
ğunu açıkça hey an ettim. 

Bunun dışında, askerî bir mahkemenin bir 
şahsı yetkisi içinde veya dışında tevkif etmek 
veya etmemesi hususu bu madde ile ilgili değil
dir. Nihayet şu veya bu şekilde vâki olan bir 
haksız tevkif itirazları bakımından, neticeleri
nin uyandıracağı tesirler 'bakımından bambaşka 
mevzulardır. Bilmem izah edebildim mi? 

NİHAT DİLER (13 miram) — O halde vu-
>zuh vermek lâzım. 

KOMİSYON iSÖZGÜSÜ SABRI VARDAR-
LI (»Devamla) — Efendim, .zapta igeçtikten son
ra bu halledilmiş oluyor. Zaten bu madde aslın
da 30 senedir kullanılan Askerî Ceza Muhake
meleri 'Usulünde aynen vardır. Bugüne kadar 
her hanlgi bir şekilde suiistimal edilmiş değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bağcııoğlu: 
KEMAL IBAĞCIOĞLU (iMaraş) — Mahte

rem arkadaşlarım, biraz önceki maruzatımda 
kanun tasarısının esbabı mucibe lâyihasından 
da anlaşıldığı gibi, maddeler üzerindeki arı dil 
'gayretine dokunmadım. Ben yalnız 'hukuk ke
limeleri, hukuk deyimleri üzerinde durdum 
ve 'bir misal olarak da «savunucu» ile «kayıp» 
kelimelerini arz ettim. 

Komisyon Başkanı kıymetli 'arkadaşım Fer
da Oüley'in «savunucu» kelimesinden vazıgeçmek 
suretiyle, Heyeti Celile eğer ısrarla istiyorsa 
«müdafii kelimesini de kabul ederiz» şeklinde
ki'beyanını şükranla karşılarız. Hakikaten ko
misyon 'bu anlayışı göstermekle hukukî keli
melere ve terimlere saygı göstermiştir. Cidden 
Türlkçede «savunucu» kelimesinden çok daha 
manalı ve çok daha oturaklı ve' tumturaklı 
bir ifade taşıyan müdafii kelimesinin bu kana
na girmesinde hukukçular olarak 'zaruret gör
mekteyiz. 

İkincisi; Ferda Crüley arkadaşımın «gaip» 
kelimesi üzerinde' tekrar bir mâruzâtta bulun
mak istiyorum. Arkadaşlar, Ferda. Güley ar-
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kadaşınıız dedi ki; biz bunu hâzı dokünLanlar
dan aldık, gelen evrakta bir liste vardı, on
dan aldık, profesörlerin tavsiyelerine uyduk 
dediler, öyle de olsa, .böyle de «İsa (gaip) 
gelimcsi ile ('kayıp) kelimesi arasında muazzam 
fark vardır. Gaip, hukukta kaybolan şahıs 
demektir. Para da kaybolur, mendil de kay
bolur. Gaip, kayıp değildir. Arkadaşımızın 
burada hafif bir ifade yapmak ister gibi görü
nen ('gayın) la başlıyan «gaip» i kabul edelim 
şeklindeki beyanını ben şaka olarak mütalâa 
ediyorum. Bu kelime (.gayın) ile değil, Türk
çe'deki (O) harfi ile başlıyor. Gaip 'bir hukukî 
müessesedir ki, kaybolan şahıs anlamına gelir. 
Onun için bunu değiştirmekte zaruret vardır. 
Ben sadece hu iki terim üzerinde durdum. Çün
kü bunlar hukukî değildir, Anaya<saımızda: geç
memektedir. Anayasamız «savunucu* 'kelime
sini almamış, bir mec'buriyet de yok. .Kaldı ki, 
Anayasamızda geçen her kelimeyi illâ hir ka
nuna aktarma mecburiyeti de yok. Meselâ, 
Anayasamızda: «Ulus» kelimesi olduğu halde 
(Meclisimizin şu kürsünün üstünde yazılı olan; 
«Egemenlik kayıtsız şartsız (milletindir.» cümlesi 
buraya hakkedilmiş 'bulunmaktadır. Ulus ke
limesi yerine millet neden? Çünkü «Egemenlik 
kayıtsız şartsız ulusundur.» cümlesi tutmamış. 
iBu cümle' daha olgun, daha anlamlı bir cümle 
•olarak kabul edilmiştir. 

iSavcı ve hâkim kelimeleri de böyledir. Savcı 
kelimesi tutmuş, hâkim kelimesi yerine yargıç 
kelimesi efkârı umumiyede tutmaımıstır. Onun 
için yar'gılamadan Anayasamız bahsettiği hal
de yangıdan bahsettiği halde yargıç kelimesi 
kullanılmıyor, hâkim diyor. Hareket tarzımız 
biraz da kulağa hoş 'gelen terimler. Bunun 
üzerinde fazla ısrar etmek doğru olma'z. Kaldı 
ki ben bunun tamamiyle-dışında «ıgaip» kelime
sini hukukî terim olarak mütalâa ettim. Ve 
«gaip» kelimesinin kullanılmasındaki zarureti 
ifade ettim. Bu iki kelime için iki tane önerge 
vermiş bulunuyorum. Kıymetli arkadaşlarımın 
da fazla'bir ısrarı olmadığına göre, lütfediniz, 
bunları hukuk terimleri olarak muhafaza ede
lim. Hürmetlerimle. 

22 .10 .1963 O : 1 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdiye 

kadar tatbik etmediğimiz bir tatbikat ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. (Bu sebeple şimdi .gelmiş 
'bulunan yeterlik ünengesini oyunuza sunmıya-
cağiiiıı. Zira komisyonun hütün bu arkadaşla
rın konuşmasından sonra kanunda değişikliğe 
uğraması ihtimali bulunan bâzı^hususlarda de
ğişiklik yapması lâzımgelecek veya bâzı değiş
tirge önergelerini dikkat nazarına alarak >oııa 
göre -kanunun tümünü Yüce Heyetinize suna
cak. Bu sebeple' şimdi yeterlik önergesini ka
bul edersek, komisyonun da söz hakikini orta
dan kaldırmış 'bulunacağız. Yeterlik önergesi 
gelmiş bulunduğuna göre, bunu yarın komis
yonun vereceği izahattan sonra ancak koyabi
leceğim. ıSayın arkadaşlarımdan özür dilerim. 

Vakit çok ıgecikmiştir, 'bu sebeple 'bir öner
ge var, onu okutacağını, önergeyi oyunuza su
nacağım! 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Askerî mahkemeler ku

ruluşu ve usulü Kanununun önemini göz önüne 
alarak celsenin 23 . 10 1963 Çarşamba saat 
10,00 a talikini arz ederim. 

'tstanhul 
Sabri Vardarlı 

BAŞKAN — Nedir Sayın Diler? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Önergenin 

aleVhinde söz istiyorum. («Arkadaşlar yok, na
sıl duyurulacak?» sesleri) 

BAŞKAN — Onu Riyaset Divanı gerekli va
sıtalarla sağlamaya çalışır, önergeyi Yüce He
yetin oyuna; sunuyorum. Kabul edenler... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Önergenin 
aleyhinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Diler oyunuzu aleyhin
de kullanın, önergeyi oyluyoruz. Ka'bul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. .Bilcümle 
önergeler encümene verilmiştir. 

Millet Meclisi 23 Ekim 19.'63 Çarşamba günü 
saat 10,00 da toplanacaktır. 

Kapanma saati : 19,00 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

a) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

17 . 5 . 1963 

1. — Ur fa Milletvekili Osman Ağan'm, Ur
fa'nın yasak bölge dı§ına alınıp alınmıyacagına 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakan Vekili Vefik 
Pirinççioğlu'nun yazılı cevabı (7/304) 

Millet Meeclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun içişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Urfa Milletvekili 
Osman Ağan 

Urfa önemli eski eserleri ile bir turizm bölge
si olduğu halde yasak bölge sayılmaktadır. 

Turizmin önem kazandığı bir devirde Urfa'-
nın yasak bölge dışına alınıp alınmıyacağmm 
açıklanması. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 10 . 1963 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 4. A - 2 41.511 -1 /5 

Konu : Urfa'nın yasak böl
geden çıkarılaınıyacağı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 Mayıs 1963 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/304 - 5519/32317 sayılı yazınız. 
önemli eski eserleriyle bir turizm bölgesi ol

duğundan bahsedilerek, Urfa'nın yasak bölge dışı
na alınıp alınamıyacağı hususumun açıklanmasını 
yazılı olarak talebeden Urfa Milletvekili Osman 
Ağan'm yazılı soru önergesi tetkik edilmiştir. 

Orta - Doğunun, devam edegelen ve bugün da
hi istikrar bulmamış siyasi durumunun memleke
timizde de görülen tesirleri sebebiyle ve bilhassa 
Güney komşumuz Irak'ta vukııbulan olaylar do-
layısiyle askerî harekâta da sahne olan bu bölge
ye yabancıların seyahatleri şimdilik mahzurlu gö
rülmektedir. 

Aynı şartlar dikkate alınarak Urfa'nın da ya
sak bölge dışına çıkarılması bugün için uygun 
mütalâa olunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Vefik Pirinççioğlu 
içişleri Bakanı V. 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, Erzurum'da bir sanayi bölgesinin tesisi ve 
bir sanayi çarşısının kurulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, îmar 
ve İskân Bakanı 1<\ Kerim Gökay'm yazılı ceva
bı (7/366) 

3 . 9 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

Erzurum'da fazlaca ihtiyacı hissedilen bir sa
nayi bölgesinin tesis ve bir sanayi çarşısının ku
rulması hususunda Bakanlığımızca ne düşünüldü
ğü. 

T. C. 
İmar ve İskân Vekâleti 16 . 10 . 1963 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1459 

Ozü : Erzurum Milletve
kili Adnan Şenyurt'un 

yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 9 . 1963 tarih ve 7/366 - 6724 -

38728 sayılı yazıya K. 
Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt tarafın

dan verilen yazılı soru önergesi cevaplandırılarak 
ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay 
İmar ve İskân Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Adnan Şenyurt'un 
Erzurum'da bir sanayi bölgesinin tesisi ve bir sa
nayi çarşısının kurulması ile ilgili yazılı sorusu-

hakkında not 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1963 
yıllık programı gereğince «Büyük şehirlerdeki 
sanayi bölgelerinin tesbiti» sorumluluğu Bakan
lığımıza verilmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda 1963 Nisan ayında Bakanlığımız
da Sanayi Bakanlığı, -İçişleri Bakanlığı, Bakan
lığımız ve Türkiye Odalar Birliği ilgilileriyle bir 
toplantı yapılmıştır. 

— 380 — 



M. Meclisi B : 155 
Bu toplantıda önce büyük şehir kavramı üze

rinde durulmuş, bunların nüfus ve sanayi bakı
mından içinde bulundukları durum ve gelişme 
imkânlarının etüdüne karar verilmiştir. 

Ancak Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğince 
nüfus ve sanayi gelişmesi yönünden yapılan etüt
ler neticesinde tesbit edilen «Sanayi bölgelerine 
öncelikle ihtiyaç duyulan iller» listesi, ileride da
ha derin çalışmalar yapılmak üzere, kabul edil
miştir. 

Bu şehirler sırasiyle şunlardır : İstanbul, İz
mir, Manisa, İzmit, Ankara, Eskişehir, Kayseri, 
Gaziantep, Adana veya Mersin, Elâzığ veya Ma
latya. 

Bunlardan İstanbul, İzmit, Adana, Mersin 
esasen bölge plânlama çalışmalarımız arasında bu
lunmakta olup sanayi bölgesi ihtiyaçları tesbit 
edilmektedir. Ayrıca Ankara içinde bir sanayi 
bölgesi teşkil edildiğine göre çalışmalarımız diğer 
şehirlere teksif edilecektir. 

Ancak, malî imkânlarımız ve teknik eleman 
kadromuzun yetersizliği dolayısiyle 1963 yılı için
de bunlardan yalnız Eskişehir, İzmir ve Manisa 
üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğince yapılan 
etütler neticesi tesbit edilen «Sanayi bölgesine ön
celikle ihtiyaç duyulan iller» listesine dâhil edil-
miyen Erzurum ilinde sanayi bölgesine ihtiyac-
olup olmadığı ileride yapılacak daha derin çalış
malar neticesi anlaşılacaktır. 

Sanayi çarşısı tesisi konusu ise mahallî bele
diyelerin insiyatifinde bulunan bir husus olup 
imar plânı yönünden bir yardımı icabettirmesi 
halinde ilgili belediyenin teklifi üzerine Bakanlı
ğımızca gerekli işlem yapılmaktadır. 

3. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numan-
oğlu'nun, mahallî seçimler dolayısiyle, partilerin 
teşkilât durumları hakkındaki yazılı soru öner
gesi ve İçişleri Bakan Vekili Vefik Pirinçcioğlu'-
nun yazılı cevabı (7/368) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile arz ve rica ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Ali Baran Numanoğlu 

1. Mahallî seçimler dolayısiyle, partilerin 
teşkilât durumları hakkında Yüksek Seçim Ku-
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ruluna, İçişleri Bakanlığınca verilen ilk bilginin 
tarihi ve metni nedir? 

Bu tarihte C. H. P., A.'P., O. K. M. P. ve 
Y. T. P. nin hangi il ve ilçelerde teşkilâtı fiilen 
mevcuttur? 

2. Bu partilerin sözü geçen tarihte fiilen 
mevcudolduğu il ve ilçelerdeki idare kurulları 
hangi tarihlerde ve ne suretle teşekkül etmiştir? 

3. İçişleri Bakanlığınca Yüksek Seçim Ku
ruluna partilerin teşkilât durumları hakkında 
başkaca yazı yazılmış mıdır? Yazılmış ise tarihi 
ve metni nedir? Bu yazının yazıldığı tarihte han
gi il ve ilçelerde adı geçen partilerin teşkilâtı 
mevcuttu? Bunların idare kurulları hangi tarih
lerde ve ne suretle teşekkül etmiştir? 

4. İçişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kuru
luna partilerin teşkilât durumları hakkında bilgi 
verirken idarenin eski kayıtlarına mı istinadet-
miştir, yoksa fiilî durum hakkında bir tahkikat 
mı yaptırmıştır? 

Bir tahkikat yaptırmış ise buna ait tamim
lerin tarihi ve metinleri nelerdir? 

5. Partilerin il ve ilçe teşkilâtlarının kuru
luş durumları haltkmda Yüksek Seçim Kurulu
na İçişleri Bakanlığınca verilen bilgiye mesned-
olan valilik yazılarının metni nedir? 

6. Kurulan parti kademelerinin, hukukan 
mevcut sayılması için, idari makamlara bilgi ve
rilmesini zaruri kılan bir kanun hükmü var mı
dır? Varsa, bu hüküm hangi kanunun hangi 
maddesinde yer almıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 17 . 10 . 1963 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 1. D. 1. Dosya : U - 58/4 

Sayı : 127258 

Konu : Nevşehir Milletvekili Ali 
Baran Numanoğlu'na ait yazılı 
soru önergesine verilen cevap 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1963 tarihli ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü 7 - 368/6798 - 39093 
sayılı yazılarına. 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu 
tarafından verilmiş olan 13 . 9 . 1963 tarihli ya
zılı soru önergesi, aşağıda soru sırasına göre 6 
madde halinde cevaplandırılmıştır. 



M. Meclisi Bflöö 
1. Mahallî seçimler dolayısiyle Yüksek Se

cim Kurulunca, ilk genel kongrelerim yapmış 
ve en geç 15 Mart 1963 tarihine kadar en az 15 
il ile bu illerin bütün ilçelerinde il ve ilçe teşki
lâtını tamamlamış bulunan siyasi partiler ile bu 
partilerin teşkilâtını tamamladıkları illerin ad
larını gösteren bir listenin ve ayrıca bunların 
dışında kalan diğer partilerin adlarının bildiril
mesi talebedilmiş ve valiliklerden Bakanlığımı
za intikal eden bilgilere göre C. H. P., A. P., 
C. K. M. P., ve Yeni Türkiye Partisinin mevzu-
bahsedilen hususları haiz oldukları anlaşılarak 
istenilen şekilde tanzim edilen listeleri 16.8.1963 
gün ve Em. Gen. Md. lüğü 101401 sayılı yazı
mızla mezkûr makama tevdi edilmiştir. 

2. Bu partilerin 15 Mart 1963 tarihinde fii
len mevcudolduğu il ve ilçelerdeki idare kurul
ları muhtelif tarihlerde kurulmuş olup, bunların 
bir kısmı müteşebbis heyet halinde, diğerleri de 
yapılan kongrelerinde ki, seçim neticesi teşkil 
edilmişlerdir. | 

3. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının I 
7 . 9 . 1963 gün ve 82 sayılı yazılarına cevaben 
10 . 9 . 1963 gün ve 112591 sayılı yazımızla j 
7 . 9 . 1963 tarihine kadar Millet Partisinin as- I 
gari 15 vilâyette il ve ilçe teşkilâtını tamamla
mış olduğu ve 12 . 9 . 1963 gün ve 123 sayılı 
yazılarına cevaben 15 . 9 . 1963 gün ve 114459 
sayılı yazımızla da 14 . 9 . 1963 tarihine kadar 
C. H. P., A. P., C. K. M. P., Y. T. P. ve Mil
let Partisinin asgari 15 ilde il ve ilçe teşkilâtını 
tamamlamış oldukları bildirilmiştir. 

4. Birinci maddede Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığına gönderildiği belirtilen ilk yazı Ba
kanlığımızda mevcut kayıtlara göre, üçüncü 
maddede mezkûr makama gönderildiği mevzuu-
bahsedilen yazılar valiliklere yapılan 8 .9 .1963 
gün, 111971 ve 13 .9 .1963 gün, 114077 sayılı 
tamimlerin cevaplarına müsteniden yazılmıştır. 

5. Partilerin il ve ilçe teşkilâtının kuruluş I 
durumları hakkında Bakanlığımızca Yüksek Se
çim Kuruluna verilen bilgiye mesnedolan vali
lik yazılarının muhteviyatı (15.9 .1963 gününe 
kadar vilâyetimizde partileri il ve ilçe 
teşkilâtını tamamlamıştır) mealindedir. 

6. Cemiyetler Kanununun 4919 sayılı Ka
nunla muaddel 4 ncü maddesi her derneği, ku
rulduğu yerin en büyük idare üstüne siyasi ise j 
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İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere bir bil
dirim vermeye mecbur tutmakta bunun dışında 
derneğin açılacak şubeleri için bir hüküm bu
lunmamaktadır. 

Ancak, aynı kanunun 2 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasında cemiyet şubelerinin kuruluş ve işle
yişleri hakkında cemiyet tüzüklerine hüküm ko
nulması derpiş edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Vefik Pirinçeioğlu 
içişleri Bakanı V. 

4. — Ordu Milletvekili Orhan Naim Hazine
darın, 25 Ellim 1961 tarihinden bugüne kadar 
Ordu ili sınırları içinde, adam öldürme ve yara
lama, kız kaçırma ve hırsızlık vakıalarına dair 
yazılı sorusu önergesi ve İçişleri Bakan Vekili 
Vefik Pirinçcioğlu'nun yazılı cevabı (7/371) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik olarak sunduğum soruların içişleri Ba

kanlığından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
diliyorum. 

Saygılarımla sunarım. 
Ordu Milletvekili 

Or'han Naim Hazinedar 

1. 25 Ekim 19(01 tarihinden (bugüne kadar 
Ordu ili sınırları içinde, kaç adam öldürmie ve 
yaralama, kaç kız kaçırma ve kaç (hırsızlık va
kası 'olmuştur ? 

2. Bunlardan kaç tanesinin faili yakala
narak adalete teslim edilmiştir? 

3. Bu ıhâdiseler, ilin ihangi ilçesinde daha 
fazladır ve sebepleri nelerdir? 

4. Dört yıldan beri jandarma teşkilâtı Ibir 
astsubay idaresine 'bırakılan Fatsa ilçesine, iki 
yıla yakın bir zamandan beri yapılan (bütün 
taleplere rağmen neden bir jandarma sulbayı 
verilmemiştir ? 

5. Bulgünkü Ordu Valisi, Fatsa ilçesine 
(bir jandarma subayı verilmesine neden taraf
tar değildir? 

6. Ordu ili sınırları İçinde asayişin temin 
edilemuemesinden kimler mesuldür ? 

7. Bakanlığınız, Ordu ili sınırları içinde 
asayişin teessüsü ve vatandaşların daJha (hu
zurlu olmaları için ne düşünmektedir? 
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T. C. 

İçişleri Bakanlığı 17 10 . 1963 
Emniyet Genel Müdürlüğü! 

127282 
Sulbe ; 6. A-63141-5'6 

Konu : 'Ordu Milletvekili Orhan 
Naim Hazinedar'm yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
ilgi : 25 . 9 . 1963 tarihli -vte (Kanundar Mü

dürlüğü) 7/371-6890-39375 sayılı yazınıza. 
25 Ekim 1961 târihinden (bugüne kadar 

Ordu vilâyeti sınırları içinde, kaç adaım öl
dürme ve yaralama, kaç kız kaçırma ve kaç 
hırsızlık vakası olduğu, Ibunlardan kaçının fai
linin, yakalanarak adliyeye teslim edildiği, 
Fatsa ilcesine iki yıldan 'beri yapılan taleplere 
rağmen neden bir jandarma sulbayının veril
mediği ve valinin ilçeye (bir subay verilmesine 
neden taraftar olmadığı, II sınırları içinde asa
yişin temin edilememesinden Mimlenin mesul 
•olduğu ve Bakanlığımızın (bu -il sınırları ilcinde 
asayişin teessüsü ve vatandaşların daha huzur
lu olmaları için ne düşünımıekte olduğuna dair, 
Ordu Milletvekili Orhan Nadim Hazinedar tara
fından verilmilş olan yazılı soru önergesi tetkik 
edildi : 

25 Ekim 1961 tarihinden 'bugüne kadar Or
du vilâyeti sınırları içerisinde 116 adam öldür
me, 310 yaralama, 775 hırsızlık ve 309 ki£ ka
çırma hâdisesi vukuibulmuş, bunlar içerisinde 
1113 adam öldürıme, 305 yaralama, 740 hırsızlık, 
303 kız kaçırma 'olayının failleri yakalanarak 
adliyeye teslim edüm'işlerdir. Ada.m öldürımıe 
hâdiselerinden birinin faili firar, ikisinin faili 
(meçhuldür. Yaralama hâdiselerinden ikisinin 
faili firar, üçününki ımeçhul, (hırsızlıklardan 
dokuzunun faili firar, '26 sının faili ıineçlhuldür. 
Kız kaçırma olaylarından da 6 'hâdisenin fail
lerinin yakalanmaları için takibata devamı 
•edilmektedir. 

Ordu ili dâhilinde bu hâdiseler en fazla 
Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde vukubul-
.maktadır. Selbepleri de kan ıgütmie, husûmet, 
kadın, miras, arazi ihtilâfı, alacak ve nüfus 
kesafetti gibi sosyal oluşlardır. 

Fatsa ilçesine yapılan 'bütün taleplere rağ
men Ibu'güne kadar jandarma subayı verlleıme-
ımesıinin sebebi kadroya nazaran subay mevcu-
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dunun kifayet 'eltaııeımıesldir. Halen 400 ilçemiz 
su'b aysız (bulunmaktadır. 

Ordu Valiliğinin teklifi üzerine Mesudiye 
Jandarma Komutanı Vekili 'bir üsteğmen Fat
sa ilçesine nakledilmiş ve böylece Fatsa'nın 
ihtiyacının giderilmesine çalışılmıştır. 

Bu vaziyet de gösteriyor ki Ordu Valisinin 
, Fatsa 'ya jandarma subayı verilmesine taraftar 

olmaması ğibl bir şey varit değildir. 
İ l sınırları içinde asayişin temini ile idare 

ve zalbıta âmirleri ıgöretvlldir. Bakanlığımız, 
huzur ve 'güvenliğin muhafazası dçün ımevıcut 
imkânları nisbetinde diğer iller /meyanmda 
Ordu iline de her türlü yardımı yapmaktadır. 
Esasen bahsedilen devre içinde Ordu'da vuku-
Ibulan hâdiselere göre bu ilde asayişsizlik bahis 
konusu değildir. 

Keyfiyeti saygıyla arz ederim. 
Vefik Pirinççloğlu 
Içl'şleri Bakanı V. 

5. — Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, An
kara'da, taksilere taksimetre takılması kararı
nın ne zaman ve kim tarafından alındığına dair 
yazılı soru önergesi, ve Başbakan adına İçişleri 
Bakan vekili Vefik Pirinçcioğlu'nun yazılı ce
vabı (7/380) 

5 . 10 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların, Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Kâmil inal 
Bolu Milletvekili 

5 Ekim 1963 tarihli Akis Dergisinin 10 ncu 
Hayfasmda başlıyan «lokomotifler, işin içindeki 
iş» başlıklı yazıda adı geçen bir iş adamının 
karışık yollara başvurarak neticeler aldığı 
ima olunmakta ve «başkentin taksilerinin sağ-
köşesinde bir süs gibi duran ve hiçbir, işe yara-
mıyan, fakat Ankara şoförlerine 2 000 lira 
civarında bir paraya malolan taksimetreler bu
nun bir delilidir. Koç, yüklü bir parti halda 
taksimetresi getirmiştir. Bunları satmak lâzım
dır. Satmak için de piyasa 'bulması gerekmekte
dir. Halbuki başkent taksileri taksimetresizdir. 
Bunların taksimetrelendirilmesi sağlanınca ta
nesinin hediyesi 1 850 lira olan Halda taksi
metreleri kendiliğinden ve kolayca satılacak
tır. 
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Nitekim satılmıştır da..» denmektedir. 
1. Ankara taksilerine taksimetre takılması 

kararı ne zaman ve kim tarafından alınmıştır. 
2. Bu karar, bir ihtiyaç ve zaruretin ifa

desi olarak mı, yoksa çeşitli tesirlerle Koç'un 
taksimetrelerinin satılmasını temin için mi 
alınmıştır? 

3. Sırf Koç Firması taksimetrelerinin sa
tışını sağlamak gayesiyle ve türlü tesirlerle 
böyle bir karar alınmışsa alanlar hakkında bu
güne kadar ne muamele yapılmıştır? 

4. Her hangi bir muamele yapılmamışsa, 
Akisin zihinleri bulandıran ve birtakım şüp
heler uyandıran neşriyatı karşısında bir tah
kikat açılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : Trafik 
Sayı : 127637 

18 . 10 . 1963 

Konu 
Hk. 

Yazılı soru önergesi 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bolu Milletvekili Sayın Kâmil İnalîn 

5 Ekim 1963 tarihli Akis Dergisinde neşredi
len 'bir yazı üzerine Ankara'da taksi olarak ça
lışan otomobillere taktırılan taksimetreler hak
kındaki Sayın Başbakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına dair sorularını Baş
bakan adına cevaplandırıyorum: 

1. Ankara taksilerine taksimetre takılması 
kararı 8 . 2 . 1961 tarihinde Vilâyet Trafik 
Komisyonu tarafından şoförler ile yolcular ara
sında fiyat anlaşmazlıklarından doğan ihtilâf
ları giderme gayesiyle Karayolları Trafik Tü-
züğündeki yetkilerine dayanılarak alınmıştır. 

Malî güçlükleri düşünülerek karar, tatbi
katı için 6 aylık mehil verilmiştir. Ayrıca be
lediye encümeni 25 . 7 . 1961 tarihli 5812 sa
yılı kararı ile bu taksimetrelerde tatbik edi
lecek tarifeyi tesbit etmiştir. 

27 . 3 . 1963 tarihinde Şoförler Cemiyetinin 
kayıtlı taksilere taksimetrenin taktırılmayıp 
yeni kaydolunanlara takılması şeklindeki talep
leri karşısında vilâyet makamınca yukarıda 
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arz edilen kararın yeni kaydolan vasıtalara 
aynen uygulanması, kayıtlı bulunanlara ise pi
yasa ve iş durumları ve şoförlerin kazanç ve 
malî durumları dikkate alınarak peyderpey 
uygulanmasının uygun olacağı mütalâası üze
rine vilâyet Trafik Komisyonu 3 . 7 . 1963 tarih
li oturumunda, 8 . 2 . 1961 tarihli kararma 
rağmen henüz tamamen uygulanmamış olan 
taksimetre takma mecburiyeti için 4 aylık daha 
müddet tanıyarak 1964 yılı başından itibaren 
taksilerin taksimetre takmalarını karar altına 
almıştır. 

2. Taksi olarak çalışan otomobillerde taksi
metre bulundurulma mecburiyeti hemen he
men bütün memleketlerde olduğu gibi İstanbul'
da da yıllardan beri uygulanmaktadır. 

Taksimetre, müşterinin haklarını koruduğu 
kadar şoförün de menfaatine olmaktadır. Tak
simetre, şoför, müşteri münasebetlerini düzen
lemekte ve muhtemel ihtilâfları önlemektedir. 
Taksimetre, her gün biraz daha genişliycn şeh
rin tarifede gösteril emiyen tali semtlerini de 
içine almaktadır. 

Binaenaleyh, taksimetre bir ihtiyaç ve za
ruretin ifadesidir. Nitekim Karayolları 'Trafik 
Tüzüğü de bu zaruretin tesbit ve takdiri 
ni Vilâyet Trafik Komisyonuna bırakmıştır. 

3. — Türkiye'de bu taksimetreleri ithal eden 
Koç Firmasından başka teslbit edilebilen iki 
müessese daha mevcuttur. Ayrıca Ankara'da 
bu taksimetreleri satan 6 müessese vardır. 

Piyasada, adı geçen firmanın ithal ettiği 
taksimetrelerden çok daha ucuz markalı t aksi-
mcî.r::ler bulunduğundan takılmış bulunan 
1000 'civarındaki taksimetremin ekseriyetini bun
lar teşkil etmektedir. 

Binaenaleyh, ismi geçen müessese veya her 
hangi bir firmayı himaye mevzubahsolmamış-
tır. Karar, şehrin sosyal ihtiyaçlarından doğ
muştur. 

4. Memleketimizde ticaret serbestisi oldu
ğunu bilen vatandaşlarımızın ve adı geçen der
gi okuyucularının sağ duyusuna olan güvenimiz 
dolayısiylc mevzubahis neşriyat üzerinde her 
hangi bir işleme lüzum görülmemiştir. 

Saygiyle arz ederim. 
Vefik Pirinçcioğlıı 

İçişleri Bakanı 
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MİLLtiT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 17 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü 
Kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet tnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Alman Askerî Ceza Muhakemeleri Kanunundan iktibas edilerek hazırlanıp 15 Ekim 1930 tari
hinden bugüne kadar 33 yıla yakın bir zamandan beri yürürlükte bulunan 1631 numaralı Askerî 
Muhakeme Usulü Kanunu zaman zaman beliren ihtiyaçlar karşısında muhtelif tarihlerde değişti
rilmiştir. Bu arada 27 Mayıs 1961 tarihinde yürürlüğe giren Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nunu 3, 113, 115, 118 ve diğer bir kısım maddeleri ile Askerî Muhakeme Usulü Kanununda da geçen 
deyim ve mefhumlarda değişiklikler yapmıştır. Ayrıca, yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının As
kerî Yargıya ait 138 ve Askerî Yargıtaya ait 141 nei maddeleri ile de Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunu çok yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmıştır. Ezcümle Askerî Muhakeme Usulü 
Kanununun 10 nen maddesindeki (Askerî suçlardaki kazai vazifeler âmiri adliler ile bu kanunun 
3 ncü faslında yazılı askerî mahkemeler tarafından yapılır) hükmü yerine Anayasanın 138 nei 
maddesinde (Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür) 
hükmü yer almış, askerî mahkemelerin görevlerinin bir kısmının disiplin mahkemelerine bırakıl
ması zarureti hâsıl olmuş, adlî amirliğe tanınan bâzı yetkiler hâkim kararma tabi tutulmuş ve 141 
nei maddesiyle de askerî savcılık müessesesinin mevcudiyeti kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Askerî Yargılayın kuruluşu hakkındaki 4 . 12 . 1962 gün ve 127 sayılı Kanun Askerî 
Muhakeme Usulü Kanununun 39. 41, 42, 45, 46, 47, 48, 57 ve 248 nei maddeleriyle 78 sayılı Kanun 
ile değiştirilen 40 ve 43 ncü maddelerini yürürlükten kaldırmış, Anayasa Mahkemesi de 26 . 6 . 
1963 gün ve 1963/197 esas 166 karar sayılı karariyle Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 130 nen 
maddesinin 2 nei bendinin ve 206 ncı maddesinin 4 ncü bendinin iptaline karar vermiştir. 

Adlî amirlik müesesesinin yargı yetkisinin kaldırılmış olmasına rağmen bu gibi komutanlar bir 
kıtanın veya bir askerî kurumun âmiri olduklarından o kıta veya askerî kurumun disiplininden de 
sorumludurlar. Her suçun aynı zamanda disiplini de ihlâl etmesi muvacehesinde nezdinde askerî 
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mahkeme kurulan komutanlara ve askerî kurum âmirlerine (ki, bunlar aynı zamanda adlî âmirler
dir) suç işlenmesi halinde bazı yetkilerin tanınması, öngörülmüş suçların soruşturulmasında talep 
hakkı ve askerî savcıdan bilgi isteme yetkisi tanınmış ve kanun yollarına müracaat gibi bâzı haklar 
kabul edilmiştir. 

Bu durumda yürürlükte' bulunan Askerî Muhakeme Usulü Kanununun birçok maddelerinin de
ğiştirilmesi gerekmiştir. Ancak muhtelit' tarihlerde değiştirilen bu kanunun maddeleri arasında mef
hum ve değer bakımından gelen ahenksizliği ve bu güne kadar diğer maddelerde de görülen bâzı 
uygulama aksaklıklarını- gidermek amacıyle maddelerde değişiklikler yapılması yerine kanunun 
yenibaştan tedvini tercih edilmiştir. 

Tasarının hazırlanışında Askerî Muhakeme Usulü Kanunu esas alınmakla beraber Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun yazılış sistemi ve maddelerinden ve bu kanunun yerine geçirilmek üze
re Adalet Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 2 (i . 12 . 1.951. tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulmasına karar verilen ve Türkiye. Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda ince
lenmesi tamamlanan Ceza Muhakemeleri Usulü kanunu tasarısından da yararlanılmış ve Askerî 
Yargıtay kararları ile doktiriıı göz önünde bulundurulmuştur. Hukuk dili bakımından Anayasanın 
diline uyulmuş ve yerleşmiş öz Türkçe' Hukuk deyimlerinin kullanılmasına önem verilmiştir. Ta
sarıda soruşturma işlerinde sadelik ve kısalığı sağlıyacak yeni esaslar kabul edilmiş, ezcümle 33 
yıllık uygulamada hazırlık soruşturmasının tekrarı sayılan ilk soruşturma kaldırılmış ve fakat 
ilk soruşturmanın bir teminat olduğu nazara alınarak hazırlık soruşturması ilk soruşturma nite
liğine yaklaştırılmıştır. Yorumlama ayrılıkları sebebiyle farklı uygulamalara sebebolan bâzı mad
deler de düzeltilmiştir. . 

Anayasamız münhasıran savaş ve sıkıyönetim hallerinde Askerî Mahkemelerin suç ve kişi bakı
mında yetkisinin değişebileceğini kabul edip seferberlik hali derpiş edilmediğinden Askerî Mu- . 
hakeme Usulü Kanunun seferberliğe ait hükümleri günün ihtiyaçları ve askerî icaplar gözönünde 
bulundurularak ya, kaldırılmış veya savaş hali olarak değiştirilmiştir. 

Bütün bunlara rağmen tasarıda esaslı değişiklik mahdut maddelerde yapılmış ve diğer madde
lerdeki değişiklikler ise dil ve terim değişikliklerine inhisar etmiştir. 

Adlî Amirliklerin yargı yetkilerinin bir kısmının askerî mahkemelere ve bir kısmının da as
kerî savcılara tanınmış olması sebebiyle maddelerde buna uygun şekilde değişiklikler yapılmış ve 
fakat bu değişiklikler sistemden doğduğu için zaruret olmadıkça madde gerekçelerinde göste
rilmemiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ : . 
1 nci Madde As. M. U. K. ımıı. 30 ucu maddesi esas alınarak hazırlanmış ve fakat tasarıda As

kerî Mahkemeler arasında iş ve rütbe itibariyle bir fark gözetilmediğinden (Gen(irai ve Amiral
ler hariç) Askerî Mahkemelerin rütbe itibariyle derecelendirilmesi ön görülmemiştir. 

Birinci fıkrası; askerî icaplar göz önüne alınarak tesbit edilmiştir. Bu fıkraya göre tümen, 
kolordu, ordu (Deniz ve havada eşidi) ve Kuvvet Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı nez-
dinde askerî mahkemelerin kurulmasına âmir hükümdür. 

2 nci fıkra; yukarda sayılan makamlardan başka komutanlık ve askerî kurum amirlikleri nez-
dinde de görülen ihtiyaç üzerine askerî mahkeme kurulabilmesine imkân vermektedir. 

3 ncü fıkra ile bir garnizonda aynı kuvvetten nezdinde askerî mahkeme kurulması gereken 
birden çok kıta komutanlığı bulunması halinde uygun görülecek bir komutanlık nezdinde askerî 
mahkeme kurulması ve bu suretle personel ve yer tasarrufunun sağlanması amacı gözetilmiştir. 
Anayasanın 143 ncü maddesinde yer alan Yüksek Hâkimler Kuruluna mütenazır bir teşkilâtın ku
rulması askerî icaplarla bağdaştırılmadığmdan 1. 2 ve 3 ncü fıkralardaki askerî mahkemeleri 
kurma yetkisi Millî Savunma Bakanlığına tanınmış ancak, Kuvvet Komutanlıklarının ve Genel
kurmay Başkanlığının tekliflerinin nazara alınacağı da 2 nci ve 3 ncü fıkralarda belirtilmiştir. 

Son fıkra ile askerî mahkemelerin görevine giren harb hıyaneti, ve millî mukavemeti kırmak 
gibi suçlara ait dâvaların önem Âe özelliğine binaen evvelden tesbit edilmiş askerî mahkemelerde 
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görülmesi uygun mütalâa edilmiş ve bu mahkemelerin yetki çevrelerinin ve bulunduğu yerlerin 
resmî gazete ile yayınlanması suretiyle tabiî hâkim prensibine riayet olunmuştur. 

2 nci madde Anayasanın 138 nci maddesindeki (Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun 
hâkim niteliğine sahibolması şarttır.) prensibine uyularak As. M. U. K. nun 31 nci. maddesinde 
olduğu gibi askerî mahkemelerin genel olarak 3 kişiden teşkili, çoğunluğu sağlamak amaciyle iki
sinin askerî hâkim olacağı belirtilmiş, ancak general ve amirallerin Türk Silâhlı Kuvvetleri kuru
luş ve kadrolarmdaki yerleri, görevlerinin ehemmiyeti göz önünde bulundurularak bir teminat 
olmak üzere yargılamalarında askerî mahkemenin 5 kişiden teşkili ve fakat çoğunluğun yine as
kerî hâkimden bulunması öngörülmüştür. Bu kanun askerî mahkeme başkanına duruşmanın inziT 
bati bir kısım yetkiler tanıdığından askerî icapların tabiî bir sonucu olarak heyette bulunanla
rın en kıdemlisinin mahkeme başkanlığı görevini yapacağı belirtilmiştir. 

3 ncü madde As. M. IT. K. nun-29 ncu maddesi esas alınarak hazırlanmış ancak, taksirli suçların 
mahiyeti göz önünde bulundurularak bu suçtan hüküm giymiş olanlara da üye olma hakkı tanın
mış ve askerî icaplar yönünden subay üyelerin en az yüzbaşı rütbesinde bulunması ve bu suretle 
bölük kumandanlığına yükselmiş, kıtayı tanımış ve öğrenmiş olması öngörülmüştür. 

Ayrıca mahkemelerin her türlü, tesirden uzak bulunması temin zımnında heyete dâhil olanlar 
ile sanık arasında amirlik münasebetinin bulunmaması ve askerî icaplar yönünden de sanığın 
astının olmaması temin edilmiştir. Harb esiri subaylar için de As. M. U. K. nun 35 nci maddesi
ne mütenazır hüküm konmuştur. 

4 ncü madde As. M. U. K. nun 32 nei maddesine mütenazırdır. t 

5 nci madde As. M. U. K. nun 28 ve 33 ncü madde hükümlerine mütenazırdır. 
6 nci madde her askerî mahkemede bir askerî savcılık teşkilâtının bulunmasını öngörmektedir. 

Maddenin 2 nci fıkrası personelden tasarruf imkânını sağlamaktadır. Askerî savcılık teşkilâtı 
Anayasanın genel gerekçede belirtilen 141 nci maddesinin tabiî bir sonucu olarak tasarıya dâhil 
edilmiştir. 

7 nci madde As. M. U. K. nun 58 nci maddesine mütenazırdır. 
8 nci madde genel gerekçede'belirtildiği gibi nezdinde mahkeme kurulan kıta komutanı veya 

askerî kurum âmirlerinin aynı zamanda o kıtanın disiplin âmiri bulunmaları ve her askerî su
çun da o kıta ve kurumun disiplinini zedelemiş olması muvacehesinde bu komutan veya kurum 
âmirlerine bir'kısım yetkilerin tanınmasını öngörmektedir. Bunların bu görevlerini yaparken refa-
katlerindeki adlî müşavirler bu yetkilerin kullanılmasında yardımcıları olacaklardır. 

9 ncu madde, bu maddeye Anayasanın 138 nci maddesinin 1 nci fıkrası aynen alınmıştır. 
10 ncu madde As. M. TT. K. nun 1 nei maddesiyle Askerî Ceza Kanununun 3 ncü maddesine 

mütenazır olarak yazılmış Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 nci maddesi ve tat
bikat göz önünde bulundurularak işçiler sivil personelden ayrı olarak açıklanmıştır. 

11 nci madde As. M. II. K. nun 3 ncü maddesine mütenazır olup hakaret eden ve şovenler de 
maddeye ithal edilmek suretiyle tatbikattaki mahzurlar giderilmiş, savaş ve seferberliğe ait hüküm
ler 14 ncü maddeye aktarılmış ve As. M. U. K. nun 7 nci maddesine karşılık (C) fıkrası ilâve 
edilmiştir. 

12 nci madde As. M. TT. K. nun 2 nci maddesine mütenazır olup 2 nci fıkrası 14 ncü maddeye 
aktarılmıştır. 

13 ncü madde As. M. TT. K. nun 8 nci maddesine mütenazırdır. 
14 ncü madde Anayasamızın 138 nci maddesi savaş halinde askerî mahkemelerin hangi suçta 

ve hangi kişiler bakımından yetkili olduğunun kanunla gösterileceğini âmir bulunduğundan ve 
seferberlik hali derpiş edilmediğinden As. M. TT. K. nun savaş ve seferberliğe ait yetki hükümleri 
askerî icaplar da göz önünde bulundurularak bu maddede toplanmıştır. 

15 nci madde As. M. TT. K. nun 30 ncu maddesine mütenazır olup general ve amirallerin muha
kemelerinin münhasıran Genelkurmay Başkanlığı nezdindeki askerî mahkemede yapılması askerî 
icaplar yönünden öngörülmüştür. 
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16 ncı madde As. M. U. K. nuıı 9 ncu maddesine mütenazır olup Devlet haklarının korunması 

ile ilgili kanun numarası yerine özel kanun tâbiri kullanılmış ve bu surette maddeye devamlılık 
sağlanmiştır. 

17 nci madde As. M. U. K. nun 6 ncı maddesine mütenazırdır. 
.18 nci'madde suçta ve kişide bağlılığın tarifi yapılmakta ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 3 ncü maddesine mütenazır bulunmaktadır. 
19 ncu madde görev meselesinin kamu düzenine- taallûku sebebiyle yargılamanın her safhasında 

görevsizlik kararının verilebileceği hükmü genel bir kural olarak maddede yer almakta ve Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 7 nci maddesine mütenazır bulunmaktadır. 

20 nci madde As. M.'. U. K. nun 4 ncü maddesine mütenazırdır. 
21 nci madde As. M. U. K. nun 17 nci maddesine mütenazır olup 26 ncı madde ile ahenktar kı

lınmıştır. • • 
22 nci madde As. M. U. K. nun 20 nci maddesine mütenazırdır. 
23 ncü madde As. M. U. K. nun 19 ncu maddesine mütenazırdır. 
24 ncü madde Askerî Ceza Kanununun 5 ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 10 ncu mad

desine mütenazır olarak bu kanuna alınmıştır. 
25 nci madde 18 nci maddeye mütenazır olup,.mevki komutanlıkları kaldırıldığından maddeye 

açıklık verilmiştir. 
26 ncı madde As. M. U. K. nun 24 ncü maddesine ^mütenazır olup bu yetki 1 nci maddenin vâzıı 

maksadına uygun olarak Millî Savunma Bakanlığına tanınmış ve fakat kuvvet komutanlıklarının 
ve Genelkurmay Başkanlığının açıklıyacakları ihtiyaç ve gösterecekleri lüzum öngörülmüştür. 

27 nci, 28 nci ve 29 ncu maddeler sırasiyle As. M. U. K. nun 21, 22 ve 24/2 maddeleri hüküm
lerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

30 ncu madde Ceza M. U. K. nun 13 ncü maddesinden alınmış, ancak askerî mahkemeler ara
sında iş ve rütbe itibariyle görev bakımından esat; itibariyle bir fark ve derece bulunmadığından 
olumlu uyuşmazlığın halli yetkisi Askerî Yargıtaya verilmiştir. 

31 nci madde Ceza M. U. K. nun 18 nci maddesine mütenazır olup, 30 ncu maddede Askerî Yar
gıtay hakkında açıklanan gerekçe bu madde içinde geçerlidir. 

32 nci ve 33 ncü maddeler Ceza M. U. K. nun 15 ve 19 ncü maddelerinden alınmıştır. 
34 ncü madde ile yargılama usulünün tabiî bir sonucu olarak askerî savcının yetkisi, nezdinde 

bulunduğu askerî mahkemenin yetkisiyle sınırlandırılmıştır, savcılar arasında çıkacak yetki uyuş
mazlıklarında anlaşma öngörülmüş, anlaşamama hırı, halinde Millî Savunma Bakanlığının anlaşmaz
lığı çözümliiyeceği tesbit edilmiştir. 

35 nci madde As. M. U. K. nun 59 ncu maddesine benzerdir. Anayasamızın 132 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında gösterildiği gibi askerî mahkemelerin kazai işlerine nezaret şeklinde de olsa hiçbir 
müdahale bahis konusu olamıyacağından maddede (Askerî mahkemenin idari işleri) deyimi kul
lanılmıştır.' 

36 ncı madde As. M. U. K. nun 61 nci maddesinin düzenlediği teftiş konusunu yeniden tesbit et
mektedir. 35 nci maddede de açıklandığı üzere mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esas olduğundan bu maddede de özellikle askerî mahkeme kalemleri deyimi kullanılmıştır. 

37 nei, 38 nci, 39 ncu, 40 ncı, 41 nci, 42 nci, 43 ncü, 44 ncü, 45 nci ve 46 neı maddeleri sırasiyle 
As. M. U. K. nun 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 6 6 / 2 - 3 - 4 , 67, Ceza Muhakeme Usulü Kanununun 30 
ve As. M. U. K. nun 68 nci maddelerinin hükümlerinin tekrarı niteliğindedir. 

47 nci madde Ceza M. U. K. nun 31 nei maddesinden alınmıştır. 
48 nci madde As. M. U. K. nun 71 nci maddesinin 1 nci bendi hükmünün benzeridir. 
49 ncu madde As. M. U. K. nun 71 nci maddesinin 2 ve 3 ncü bend hükümlerinin Ceza Muhake

meleri Usulü K. nun 34 ncü maddesi muvacehesinde yeniden yazılmasından ibarettir. 
50 nci, 51 nci ve 52 nci maddeler sırasiyle As. M. U. K. nun 70, 72, ve 74 ncü maddelerinin tekra

rından ibarettir. 
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53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 59 ucu maddeler sırasiyle As. M. İT. K. nun 77, 78, 79, 80, 80, 81 ve 11?» 

ncü maddelerine mütenazır olup 59 ncu maddeye; Ceza Muhakemeleri TJsulii Kanununun 45 nci 
maddesine uygun şekilde sarahat verilmiştir. 

60 ncı madde; bu madde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 59 ncu maddesine mütenazır olup 
yeni kanunda ilk soruşturma müessesesi kabul edilmediğinden askerî savcıya ağır cezalı işlerin 
hazırlık soruşturmasında tanıkları yeminli dinlemek imkânını sağlamak için konmuştur. 

61 nci madde As. M. IT. K. nun 1.14 ncü maddesine mütenazırdır. 
62 nci madde adlî amirliklerin askerî, yargı yetkilerinin kaldırılması muvacehesinde bu madde 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 ncı maddesine uygun olarak yeniden düzenlenmiş, adlî tıp 
ile ilgili meselelerde askerî tabipler öngörülmüş olmakla beraber olayın mahiyet ve ehemmiyetine bi
naen adlî tıp müessesesinden ve diğer resmî müesseselerden her zaman için istifade edilmesine im
kân tanınmış ve bunu takdir yetkisi askerî savcıya ve askerî mahkemeye bırakılmak suretiyle As. 
M. IT. K. nun 116 ncı maddesinin bağlayıcı hükümleri bertaraf edilmiştir. 

63 ncü madde As. M. Tl. K.nun 118 nci maddesine mütenazır olup Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 78 nci maddesine uygun şekilde maddeye açıklık verilmiştir. 

64 ncü madde As. M. U. K.nun 118 nci maddesinin 2 nci fıkrasına mütenazır olup askerî yar
gıda ilk soruşturma müessesesi kaldırıldığından otopsinin askerî savcı huzurunda yapılması ön
görülmüştür. 

65 nci madde As. M. TT. K.nun 116 ncı maddesine mütenazır olup Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun otopsiyle ilgili hükümlerininde tatbikine imkân verecek şekilde genişletilmiştir. 

66 ncı madde ile Anayasanın T6 ncı maddesinin-esaslarına uyulmuş, arama ve zapta karar 
vermek yetkisi askerî mahkemenin kararma bırakılmıştır. Ancak Anayasanın 16 ncı maddesinde
ki millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmesinde sakınca .bulunan hallerde askerî 
savcılar ile nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum mahkeme kararı ol
maksızın arama yapabileceklerdir. Bu istisnai hal için ağır şartlar konmuş ve arama veya zaptın 
zamanında yapılmaması halinde bu gecikmenin millî güvenlik veya kamu düzenini haleldar etme
si öngörülmüştür. Her suçun kamu düzenini ihlâl eden bir fiil olması ve millî güvenlik mefhumu-
nunda devleti ve milleti parçalamaya matuf faaliyetlerle ilgili bir mana taşıdığı nazarı dikkate 
alındığında bu yetkinin pek çok istisnai ahvale inhisar edece'ği açıktır. 

67 nci madde As. M. II. K.nun 122 nci maddesine mütenazır olup askerî savcıya zapt olunan 
eşya ile ilgili soruşturma yapmak imkânını sağlamaktadır. 

68 nci madde As. M. IT. K.nun 119 ncu maddesine mütenazırdır. 
69 ncu madde As. M. U. K.nun 104,ncü maddesine mütenazır olup Anayasanın 30 ncu madde

sine uygun şekilde ve askerî icaplar da gözönün le bulundurularak hazırlanmış ve bu yetki yal
nız askerî mahkemeye tanınmıştır. Ayrıca C. M. U. K.nun 106 ncı maddesinde olduğu gibi tu
tuklama müzekkeresinde nelerin yazılacağı açıklanmış ve Anayasanın 30 ncu maddesinin 3 ncü 
fıkrası hükmü yerine getirilmiştir. 

70 nci madde, bu madde ile tutuklamayı kimlerin talep edebileceği gösterilmiştir. 
71 nci madde As. M. U. K.nun T05 nci maddesine mütenazır olup Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun 1.0.4 ncü maddesi gözönünde bulundurularak yazılmış ve (salıverildiği halde yöniden suç 
yapacağına delâlet eder sebepler varsa) şeklindeki tutuklama sebebi Anayasa mahkemesinin ka
rarma istinaden maddeden çıkartılmış ve ayrıca maddede Anayasanın 30 ncu maddesindeki ta
birlere yer verilmiştir. 

72 nci madde As. M. U. K.nun 106 ncı madd -Nİne mütenazır olup Anayasanın 30 ncu madde
sine uygun şekilde ve C. M . II. K.nun 109 ncu maddesinden de istifade edilerek düzenlenmiştir. 

73 ncü madde askerî icapların zorunlu kıldığı bir ihtiyacı karşılamakta ve aynı zamanda Ana
yasanın 30 ncu maddesindeki (yakınma haber verme mecburiyeti) ni yerine getirmektedir. 

74 ncü madde As. M. IT. K.nun 104 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına mütenazır olmakla bera
ber tutuklama yetkisi münhasıran askerî >ma.hkem-ye tanındığından verilecek kararlara karşı iti
razın en yakın askerî mahkemeye yapılması öngörülmüştür. 
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75 ncı madde As. M. U. K.nun 106/2 ve (J. M. U. K. nun .110 - 112 nci maddeleri gÖz-

önünde bulundurularak ve askerî icaplara uydurularak yeniden düzenlenmiş ve kefaletle salı
verme müessesesine askerî mahkemelerde de yer verilmiştir. 

76 ncı madde As. M. U. K.nun 107 nci maddesine mütenazır olup tehdirlerin adlî âmir yerine 
askerî mahkemece alınacağı gösterilmiştir. 

77 nci madde C. M. U. K. nun 117 nci maddesine mütenazır olarak hazırlanmış ve askerî mah
kemelerde de teminat verilmek şartiyle salıverilme kabul edilmiştir. Ancak, askerî disiplinin ko
runması maksadı ile Veya delillerin yok edilmesi veya değiştirilmesini önlemek maksadı ile tutuk
lama yapılmışsa bu hallerde kefaletle salıverilme kabul edilmemiştir. Böylece tutuklama müessese
sinden beklenen gaye yalnız hürriyetin tahdidi suretiyle değil, bâzı hallerde malî hükümler ile de 
sağlanmak istenmiştir. 

Tasarının 78, 79, 80, 81, 82, 83 ve 84 ncü maddeleri sırası ile C. M. U. K. nun 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 126 ncı maddelerine mütenazır olarak ve askerî mahkemelerin özelliği ve askerî 
icaplar göz önünde bulundurularak yazılmış ve sadece atıf ile yetinilınemiştir. 

85 nci madde As. M. U. K. nun 109 ncu maddesine mütenazır olup Anayasanın 30 neu ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddelei'ine uygun olarak hazırlanmış ve Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 92 nci maddesi de dikkat nazara alınmıştır. 

86 ncı madde As. M. U. K. nun 112 ve C. M. U. K. nun .128 nci maddelerine mütenazır olup 
Anayasanın 30 ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 92 nci maddeleri ile uygunluk 
sağlanmıştır. 

87 nci madde As. M. U. K. nun 100 ncü maddesine mütenazırdır. 
88 nci madde As. M. U. K. nun 101 nci maddesine mütenazır olup savaş hali için ayrı bir fıkra 

eklenmiştir. 
89 ncu madde As. M. U. K. nun 102 nci maddesine mütenazır olup ilk soruşturma kaldırılmış 

olduğundan ağır cezalı işlerde askerî savcı tarafından sanığın mutlaka sorguya çekileceği hükmü 
vaz'edilmiş ve bu suretle ilk soruşturmadan elde edilecek teminatın kısmen sağlanması düşünül
müştür. 

90 ncı madde As. M. U. K. nun 103 ncü maddesine mütenazır olup bu hüküm tutuklamadan 
ve açığa ihraç muamelesinden daha hafif bir müessesenin, soruşturmanın selâmetle yürütülmesine 
imkân sağlamak amaciyle kabul edilmesinden ibarettir. Askerî icaplar göz önünde bulundurularak 
bu hususta askerî savcıya talep hakkı ve nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya 
askerî kurum âmirine de takdir hakkı tanınmış ve dolayısiyle komutanların bu müessesenin tat
biki yerine diğer idari tedbirler almak suretiyle gayenin tahakkuk ettirilmesine imkân sağlan
mıştır. 

91 nci madde As. M. U. K. nun 204 ncü maddesine mütenazır olup C. M. U. K. nun 136 ncı 
maddesine uygun olarak hazırlanmış ve yalnız Anayasanın 124 ncü maddesinden kuvvet alına
rak savaş halinin özelliklerine binaen müdaf ilerin sayısının tahdidedilebileceği kabul edilmiştir. 

92 nci madde As. M. U. K. nun 206 ncı maddesine mütenazır ve C. M. U. K. nun 137 nci 
maddesine uygun olarak yazılmış, askerî mahkemelerin kurulduğu yerlerde avukat ve dâvavekil-
] erinin bulunabileceği tabiî görüldüğünden subayların müdaf ilik yapması yalnız avukat ve dâva-
vekili bulunmıyan yerlerdeki, askerî mahkemeler için kabul edilmiştir. Askerî mahkemelerde as
kerî hâkim ve savcıların müdafilik kabul etmeleri Anayasanın 134 ncü maddesi muvacehesinde 
ve bilhassa askerî icaplar bakımından mahzurlu görülmüştür. 

93 ncü madde As. M. U. K. nun 205 nci maddesine mütenazırdır. 
94 ncü madde As. M. U. K. nun 209 ncu maddesine mütenazır olup O. M. Tl. K. nun 141 nci 

maddesine uygun şekilde düzenlenmiştir. 
95 nci madde aynı dâvada menfaatleri birbirine uygun olan sanıkların savunmasının bir mü-

dafiye verilmesini sağlamak amaciyle hazırlanmış ve tebliğ kolaylığı sağlanmıştır. 
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96 ııeı madde As. M. U. K. nun 207 nei maddesine mütenazır olup C. M. U. K. nun 143 neü 

maddesine uygun şekilde düzenlenmiş ve bu suretle de askerî mahkemelerde savunma hakkı ko
runmuştur. 

97 nei madde As. M. U. K. nun 208 nci maddesine mütenazır'olup sanığın bilmesi uygun gö-
rülmiyen hususlar ile ilgili askerî savcı tarafından, alınacak tedbirlere karşı itiraz hakkı tanınmış 
ve bu suretle tutukluların hukuku korunmuştur. 

98, 99 ve 100 ncü maddeler As. M. U. K. nun sıra ile 210, 82 ve 84 neü maddelerine mütenazır
dır; 

101 nci madde As. M. II. Kanununun 83 ncü maddesine mütenazır olup ağır cezalı veya gecik
tirilmesinde sakınca bulunan haller haricinde soruşturma evrakının nezdinde askerî mahkeme ku
rulalı ıkıta komutanı1 veya aslkerî 'kuruım âmiri kanalı ile askerî savcılığa intikali öngörülmüş 
ayrıca bu komutan veya kurum âmirlerinin sanığın tutuklanmasını da istiyebilecekleri askerî 
icaplar bakımından zorunlu görülmüştür. 

102 nci madde As. M. U. K. nun 86 nci maddesine mütenazır olup C. M. U. K. nun 153 neü 
maddesine uygun şekilde hazırlanmıştır. 

103 ncü madde ile ilk soruşturma kladırılmış olduğundan askerî savcıların As. M. U. K. nun 
90 nci maddesinde yer alan yetkilerin tanınması faydalı görülmüş ve madde C. M. U. K. nun 154 
ncü maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. 

104 ncü madde C. M. U. K. nun 155 nci maddesine uygun olarak yazılmış ve Anayasa ile usul 
kanunlarına göre hâkim tarafından yapılması öngörülen işlemlerde askerî savcıların ne şekilde 
hareket edecekleri açıklanmıştır. 

105 nei madde As. M. II. K. nun 92 ve 93 ncü maddelerine 106, 107, 108 nci maddeler ise ayni 
kanunun 94, 95 ve 96 nci maddelerine mütenazırdır. 

109 ncu madde C. M. II. K. nun 184 ncü maddesine uygun şekilde hazırlanmış ve bu hallerde 
askerî savcıya doğrudan doğruya soruşturma yapma yetkisi tanınmıştır. 

110 ucu madde (>. M. U. 1C. nun 179 ncu maddesine uygun olarak hasırlanmış ve Anayasanın 
.138 nci maıddesine işitin ad en hazırlanıması icabcden askerî hâkimlerin özlük işlerine ait kanunun 
uygulanmasına imkân sağlamak istenmiştir. 

111 nci madde As. M. II. TC. nun 86 nci maddesine mütenazır olup 0. M. II. IC. nun 164 ncü mad
desine uygun olarak yazılmıştır. 

112 nci madde O. M. II. TC. nun 198 nci maddesi ile As. İM. U. K. nun 1.25 nci maddesine uygun 
olarak ve müstakil madde olarak yakılmıştır. 

113 ncü madde As. M. II. TC. nun 86 nci maddesinin 6 nci fıkrasına mütenazır olup, C. M. II. TC. 
nun 165 nci maddesine uygun olarak hazırlanmış ve yer itibariyle en yakın askerî mahkemenin tes
hilinde çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi hususunda, askerî mahkemelerin kuruluşundaki genel 
prensipler göz önünde bulundurularak Millî Savunma Bakanlığına yetki tanınmıştır. 

114, 115 ve 116 nci maddeler As. M. II. TC. nun 126 nci maddesine mütenazır olup C. M. II. K. nun 
166, 167 ve 168 nci maddelerine uygun olarak düzenlenmiştir. 

1.17 nci madde As. M. II. TC. nun 89 ncu maddesine mütenazırdır. Ancak üst adlî amirlerce ma-
dunlarındaki adlî amirliklere soruşturmaya devam etmek hususunda talimat verme yetkisinin ta
nınmasına (As. M. II. TC. nun 16 ııcı maddesinde olduğu gibi) jmkân görülemediği için bu yetki Millî 
Savunma Bakanlığına tanınmış ve bu suretle noksan soruşturmanın tamamlanması ve ondan sonra 
bu yetkinin kullanılması öngörülmüştür. 

.1.18 nci madde ile askerî savcının dâvayı nezdinde bulunduğu askerî mahkemenin görev ve yet
kisi dışında görmesi halinde ne şekilde hareket edileceğini düzenlemektedir. 

119 ncu madde As. M. U. TC. nun 132 nci maddesine mütenazır olup O. M. II. TC. nun 149 ncu mad
desine uygun olarak düzenlenmiş ve «suçlardan biri diğerinden ehemmiyetsiz görülürse» deyimi ye
rine objektif esas vaz'edilmiş ve O. M. II. TC. nundaki «... yeniden başlanabilir» şeklindeki takdir 
yetkisinin vaz'ı maksadı ceza hukuku prensiplerine uymadığından âmir hüküm konmuştur 
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120 nci madde As. M. U. K. nun 89 neu maddesine mütenazır olup Ü. M. II. K. nun 192 nci mad
desine uygun şekilde düzenlenmiş ve ilk soruşturma kaldırıldığından kamu dâvası ayılmasının yal
nız iddianamenin mahkemeye tevdii suretiyle olabileceği açıklanmıştır. 

121 nci madde As. M. LL K. nun 130 ve 134 ncü maddelerine mütenazır olup, C. M. U. K. mm 
193 ncü maddesine.uygun olarak düzenlenmiştir. 

122 nci madde As. M. U. K. nun 140 nci maddesine mütenazır olup C. M. U. K. nun 200.nci mad
desine uygun şekilde düzenlenmiş, duruşma hazırlığı görevi askerî mahkemenin kıdemli askerî hâ
kimine verilmiştir. 

123 ncü madde As. M, U. K. nun 145 nci maddesine mütenazır olup C. M. II. K. nun 207 nci mad
desine uygun şekilde düzenlenmiştir. 

124 ncü madde As. M. U. K. nun 135 ve 137; 125 nci madde ise aynı kanunun 145 ve C. M. U. 
K. nun 209 ncu maddesine uygun olarak düzenlenmiştir. 

126 nci madde As. M. U. K. nun 145 nci; 127 nci madde ise aynı kanunun 147 nci maddesine mü
tenazırdır. 

128 nci madde As. M. U. K. nun 148 nci maddesine mütenazır olup C. M. U. K. nun 212 nci 
maddesine uygun şekilde düzenlenmiş ve beş günlük süre bu tasarıda da kabul edilmiştir. 

129 ncu madde As. M.. İL' K. nun 148 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına mütenazır olup C. 
M. U. K. nun 213 ncü maddesine uygun şekilde düzenlenmiştir. 

130 ncu madde O. M. II. K. nun 214 ncü maddesine uygun olarak düzenlenmiş ve askerî mah
keme kıdemli askerî hâkimine 122 nci madde ile tanınan yetkinin tabiî bir sonucu olarak kabul 
edilmiştir.' 

131 nci madde C. M. U. K. nun 215 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş ve askerî malike- ' 
melerin çalışma şekji ile askerî icaplar göz önünde bulundurulmuştur. 

132 nci madde As. M. U. K. nun 149 ncu maddesine, 133 ncü madde ise aynı kanunun 150 ve 
151 nci maddelerine mütenazırdır. 

Tasarının 134, 135, 136, 137, 138 ve 13'9 ncu maddeleri As. M. II. K. mm sırası ile 152, 153, 154, 
155, 156 ve 157 nci maddelerine müşabih bulunmaktadır. 

140 nci. madde esas itibariyle As. M. U. K. mm 158 ve O. M. U. K. nun 224 ncü maddeleri göz önü
ne alınarak hazırlanmıştır. 

141 nci madde C. M. U. K. nun 225 nci maddesi hükmünün tekrarı niteliğindedir. 
142 nci madde As. M. II. K. nun 159 ve C. M. U. I\. nun 226, 227-ve 229 ncu maddeleri esas alı

narak tasarıya dâhil edilmiştir. 
Tasarının 143, 144, 145, 146 ve 147 nci maddeleri As. Al. U. K. nun sırasiyle 160, I61, 163 ve 164 

ncü madde hükümlerinin aynıdır. 
148 nci madde As. M. U. K. nun 165 nci maddesinde düzenlenmiş yayın yasağına mütaalliktir. 

165 nci madde eski şekli ile Anayasanın 1.35 nci maddesinin (mahkemelerde duruşmalar herkese 
açıktır) hükmü ile eşitlik prensibine aykırı görüldüğünden bugünkü şekilde düzenlenmiştir. 

149 ncu madde As. M. U. K. nun 166 nci maddesine müşabih olarak düzenlenmiştir. 
150 nci madde duruşmanın idaresine aittir ve As. M. U. K. nun 167/1 nci maddesine esas iti

bariyle uygundur. Ancak, bir askerî mahkemenin kadrosundaki en kıdemli askerî hâkim her dâ
vanın duruşmasını idare edecektir. Böylece askerî mahkemeler ağır ceza mahkemeleri gibi kurul
makta ve kadrodaki en kıdemli hâkim de ağır ceza mahkemesi başkanı gibi mütalâa edilmekte
dir. 

151 nci madde As. M. TL K. nun 168 nci, 152 nci madde ise aynı kanunun 169 ncu maddesine 
uygundur. 

Tasarının 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
ncu maddeleri As. M. U. K. nun sırası ile 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181 ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 249, yine As. M. U. K. nun 182, 183, C. M. U. K. nun 
251, As. M. U. K. nun 184, 185 ve C. M. II. K. nun 253 ve As. M. U. K .nun 186 nci maddelerinin 
mütenazırıdır. 
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170 nci madde C. M. U. K. nun 255 nci maddesine karşılık olarak hazırlanmıştır. 
171 nci madde As. M. U. K. nun 188 nci, .1.72 nci madde ise aynı kanunun 189 ncu maddesine 

uygundur. ' > 
Tasarının 173, 174-, 175, 176 nci maddeleri As. M. U. K. nun sırası ile 190, 191, 192 ve 193 ncü 

maddelerine uygundur. 
177 nci maddedeki değişiklik sadece duruşma hâkiminin oyunu en son kullanacağı hususun

daki hükümdür. Tasarının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre mahkeme başkanlığını rütbe ve 
kıdemli en yüksek olduğu zaman duruşma hâkimi de deruhde edebileceğine göre eski hükümle 
yeni hüküm arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. 

Tasarının 178, 179, 180, 181, 182, 183 ncü maddeleri As. M. U. K. nun sıra ile 195, 196, 197, 198, 
199 ve 200 ncü madde hükümlerine uygun ve mütenazırdır. 

184 ncü madde genel gerekçede faydalanılan kaynaklar sayılırken adı geçen C. M. TJ. K. nun 
tasarısının 268 nci maddesinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

185 nci madde As. M. U. K. nun 202 nci, 186 nci madde ise aynı kanunun 203 ncü maddesi hü
kümlerine uygundur. 

187 nci madde As. M. U. K. nun 212 nci maddesine uygundur. 
188 nci madde, As. M. U. K. nun 213 ncü maddesinin ilk cümlesi C. M. U. K. nun 270 nci mad- ; 

desine uygun şekilde değiştirilmiş vo bu suret]e yalnız para cezasını veya müsadereyi gerektiren 
suçlarda duruşmanın açılmasına imkân sağlanmıştır. 

189, 190, 191, 192 ve 193 ncü maddeler C. M. U. K. nun 272, 273, 275, 276 ve 277 nci madde
lerine uygun olarak düzenlenmiştir. 

194 ncü madde As. M. U. K. nun 213, ncü" maddesine uygun şekilde hazırlanmış, firar suçunda, 
müdafi kabul edilmemesi hali Anayasanın 31 nci maddesi muvacehesinde kaldırılmıştır. 

195 nci madde As: M. II. K. nun 214 ncü, 196 nci madde ise aynı kanunun 215 nci maddesine 
mütenazırdır. 

197 nci madde; kamu dâvası açıldıktan sonra sanığın gaip olması halinde yapılacak işlemin 
açıklanması maksadı ile C. M. U. K. nun 282 nci maddesine mütenazır hüküm konmuştur. 

198 nci madde As. M. TJ. K. nun 216 nci maddesine mütenazır olup Türk Silâhlı Kuvvetleri iç 
Hizmet Kanununun 3 ncü maddesine uygun olarak düzenlenmiştir. 

199 ncu madde As. M. U. K. nun 217, 200 ncü madde ise aynı kanunun 218 nci maddesine mü
tenazırdır. 

201 nci madde As. M. U. K. nun 219 ncu maddesinin 1 nci fıkrasına mütenazırdır. 
202 nci madde As. M. U. K. nun 219 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası ile 220 ve 222/5 nci madde

lerine mütenazır olup C. M. U. K. nun 290 ve 291 nci maddeleri de göz önünde bulundurularak 
düzenlenmiş ve müdafiin sanığın açık arzusuna muhalif olmamak şartı ile kanun yoluna müracaat 
edebilmesi öngörülmüştür. 

Tasarının 203, 204 ve 205 nci, maddeleri As. M". U. K. nun sıra ile 222, 222/3 ve 223 ncü mad
delerine mütenazırdır. 

206 nci madde As. M. U. K. nun 220 nci mad d esinin 2 nci fıkrasına uygun olup askerî savcı
lar da maddeye ithal edilmiştir. , 

207, 208 ve 209 ncu maddeler As. M. U. K. nun 224 ve 225, 226, 227 nci maddelerine mütena
zırdır. 

210 ncu madde As. M. U. K. nun 228 nci maddesine mütenazır olup C. M. U. K. nun 301 nci 
maddesinde olduğu gibi itirazı inceliyecek merciin itirazı yazı ile hasma bildirmesine imkân sağ
lanmıştır. 

211 nci madde As. M. U. K. nun 229 ncu maddesine uygun olup C. M. U. K. nun 305 nci mad
desi de nazarı itibara alınarak düzenlenmiş ve yalnız para cezalarında günün icaplarına uygun 
şekilde, artırma yapılmıştır. 

212 nci madde As. M. U. K. nun 233 ncü maddesine mütenazırdır. 
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213 ncü madde As. M. U. K. nun 231 nci maddesine mütenazır olup 9 nevi bendi yeni maddenin 

2 nci fıkrası muvacehesinde tekrarlama olacağından alınmamıştır. 
214 ncü ve 215 nci maddeler As. M. U. K. nun 233 ve 230 ncu maddelerine karşılıktır. 
216 nci madde C. M. U. K. nun 311-nci maddesine uygun şekilde düzenlenmiş ve eski hale ge

tirme süresi içinde temyiz süresinin de işliyeceği kabul edilerek uygulamada raslanan tereddütle
rin giderilmesi sağlanmıştır. 

217 nci madde-As. M. U. K. nun 234 ncü maddesine mütenazırdır. 
218 nci madde As. M. II. K. nun 230/2 nci maddesine mütenazır olup O. Al. U. K. nun 314 ncü 

maddesi de nazarı dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
219 ncu madde O. M. U. K. nun 314 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak düzenlenmiş 

olup temyiz sebeplerinin- gösterilmemiş olmasının Temyiz incelemesine engel olmryacağı belirtilmiş 
ve ayrıca As. M. If. K. nun 241 nci maddesinde olduğu veçhile yazılmıyan- kanun ve usule aykırı 
noktalardan dolayı hükmün bozulmasına imkân sağlanmıştır. 

220 nci madde O. M. U. K. nun 315 nci maddesine mütenazır olarak kabul edilmiş ve süresi gee-
f tikten sonra yapılan Temyiz taleplerinin Askeri Yargıtay yerine askerî mahkemece reddine imkân 

sağlanmıştır. Bu suretle dâva dosyasının fuzuli olarak Askerî Yargıtaya gönderilmesi önlendiği,gi-
. bi cezanın infazının gecikmesine mâni olunmuş ve cezadan beklenen gayenin tahakkukuna çalışıl

mıştır. • 
221 nci madde As. M. U. K. nun 236 ve 230/3 ncü maddelerine mütenazır .olup gerekçeli olarak 

tefhim olunan hükmün bir suretinin talep üzerine ilgililere verilmesi hususu bu kanun ile de sağlan
mıştır. 

222 nci madde As. M. U. K. nun 237 nci maddesine mütenazırdır. 
223 ncü madde As. M. U. K. nun 238 nci maddesine mütenazır olup «veyahut 234 ncü maddede 

gösterilen şekilde yapılmamış ise» tâbiri yeni kanunun 220 nci maddesinde kabul olunan prensibe 
uygun olarak maddeden çıkarılmıştır. 

224 ncü madde As. M. U. İt. nun 239 ncu maddesine mütenazır olup askerî ceza ve tutukevleri 
ile Askerî Yargıtaym aynı yerde bulunamıyacağı düşüncesiyle mevki tâbiri tereddütlere yer açtı
ğından «Askerî Yargıtaym bulunduğu mevkide bulunmuyorsa» deyimi maddeden çıkarılmıştır. 

225 nci madde As. M. U. K. nun 240/1, 2, 4 ncü maddesine mütenazırdır. 
226 nci madde As. M. U. K. nun 242 ve 243 ncü maddelerine mütenazır olup Askerî Yargıtaym 

dâvanın esasına hükmedeceği haller genel gerekçede adı geçen O. M. U. K. nun tasarısının 345 nci 
maddesine uygun şekilde çoğaltılmış ve bu suretle dâva dosyalarının Askerî Yargıtay ile askerî 
mahkemeler arasında gidip gelmesi, zaman* kaybı ve hükmün kesinleşmesinin gecikmesi önlenmiş
tir. 

227 nci madde As. M. U. K. nun 242 nci maddesine 228 nci madde ise aynı kanunun 241 nci mad
desine mütenazırdır. 

229 ncu madde As. M. U. K. nun 240/3 ncü maddesine mütenazır olup tasarının 224 ncü madde
sine uygun şekilde düzenlenmiştir. 

230 ncu madde As. M. U. K.nun 244/2 nci maddesine mütenazır olup yukarıda adı geçen C. M. 
U. K. tasarısının 345 nci maddesinde olduğu gibi itiraz süresi işlerin çabuklaştırılmasını sağla
mak amaciyle 15 güne indirilmiştir. 

231 nci madde As. M. U. K.nun 244 ncü maddesine mütenazır olup C. M. II. K. nun tasarısı
nın 364 ncü maddesi de gözönünde bulundurulmuş ve fakat askerî savcıların doğrudan doğruya 
yapacakları tashihi karar müracaatları üzerine askerî yargıtay başsavcılığından alacakları ceva
ba kadar infazı tehir etmeleri hususu tashihi karar ve infazın tehiri müesseselerinin mahiyetle
ri muvacehesinde kabul edilmemiştir. 

232 nci madde As. M. U. K.nun 246 nci maddesine 233 ncü madde ise aynı kanunun 247 nci 
maddesine mütenazır olarak hazırlanmıştır. 

Tasarının 234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246 nci maddeleri sırası ile As. M. U. 
K.nun 258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270 nci maddeleri hükümlerinin mütenazırdır. 
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247 nei madde C. M. U. K.nun 342 nei maddesinden alınmıştır. 
248 nei madde As. M. U. K.nun 27.1 ve 249 ncumadde ise aynı kanunun 272 nei maddesi karşılı

ğıdır. 
250 nei madde As. M. U. K.nun 249 neu maddesine karşılık olarak hazırlanmış ancak eski 

maddenin 3 ncü fıkrası hükmü, askerî mahkemeler arasında görev farkı kabul edilmediğinden 
tasarıya alınmamıştır. Ayrıca (subay ve askerî memurların tard ve ihraçlarını muhtevi olan hü
kümlerinin infazı lüzumuna Beisicumhur tarafından işaret olunur.) Hükmü de; Anayasada sayılan 
Cumhurbaşkanının görevlerinden bulunmaması ve infazda lüzumsuz formalitelere yol açması ve 
yargı erkinin bağımsızlığı prensibine uyulmak istenmesi sebeplerile maddeye dahil edilmemiştir. 

251 nei madde As. M. U. K.nun 274 ncü maddesinin karşılığıdır. 
252 nei madde As. C. K.nun 72 nei maddesinin 1 nei fıkrası hükmü ile As. M. U. K.nun 275 

nei maddesi hükmüne uygun hazırlanmıştır. 
253 ncü madde; C. M. U. K.nun 400 ncü maddesinin müşabihi olarak fakat" askerî hizmet ve 

icaplara göre düzenlenmiştir. > 

254 ncü madde C. M. U. K.nun 401 nei maddesine uygun hazırlanmıştır. 
255 ve 256 nei maddeler As. M. II. K.nun 250 ve müteakip maddelerinin düzenlediği hususları, 

askerî yargıya getirilen yenilikler ve askerî icaplar nazara alınarak yenibaştan düzenlenmiştir. 
Ayrıca 255 nei maddede ölüm cezasının Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmeden yerine ge
tirileceği hükmü yer almıştır. Bu hükmü Anayasanın 124 lıcü maddesindeki Sıkıyönetim veya ge
nel olarak savaş halinde hangi hükümlerin uygulanacağı... kanunla gösterilir.) hükmüne istinad-
etmektedir. 

Tasarının 257,258, 259, 260,261 nei maddeleri As. M. U. K.nun sıra ile 277, 278, 279,278/3,4 ve 
280 nei maddelerine uygundur. 

262, 263 ve 264 ncü maddeler As. M. U. K.nun 281 nei maddesi hükmünün mütenazırıdırlar. 
265 nei madde kaldırılan hükümler ile ilgilidir. . . 
Geçici 1 ve 2 nei maddeler ile 266 ve 267 nei maddeler kanunun yürürlüğü ve yürürlükle ilgili 

işlemlere aittir. 

Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü 

Kanun Tasarısı 

BİRÎNCt KISIM 

Genel esasler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Madde : 1 - 8 

İKÎNCt BÖLÜM , 

Askdrî mahkemelerin, görevi 

Madde : 9 - 20 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Askerî mahkemelerin yetkisi 

Madde : 2 1 - 3 6 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜK 

Askerî hâkimin dâvaya bakmaması ve reddi 
Madde : 37 - 46 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kararlar, tefhim ve tebliği 

Madde : 47 - 52 

ALTINCI BÖLÜM 
. Mehiller ve eski hale getirme 

Madde : 53 - 58 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Tanıklar 

Madde : 59 - 61 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Bilirkişi keşif ve otopsi 

Madde : 62 - 65 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Arama ve zabıt 

Madde : 66 - 68 

ONUNCU BÖLÜM: . 
Tutuklama, yakalama ve salıverme 

Madde : 69 - 86 

ONBlRİNOÎ BÖLÜM 
Sanığa, sorgu 

Madde : 87 - 90 

- ONtKlNCİ BÖLÜM 
Savunma 

Madde : 91 - 98 

İKİNCİ KISIM 

Yargılama Usulü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu davasının hazırlanmadı 

Madde : 99 - 121 

İKİNCİ BÖLÜM 
Duruşma, hazırlığı 
Madde : 122 - 133 
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Duruşma 
Madde ; 134 - 186 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gaiplerin yargılanması • 
Madde : 187 - 200 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kanun yolları 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Crcıu'l esaslar 
Madde : 201 - 207 

İKİNCİ BÖLÜM 

kiraz 
Madde : 208 - 210 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Temyiz 

Madde : 211 - 233 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yargılamanın iadesi ve yazılı emir 
Madde : 234 - 249 

BEŞİNCİ KISIM 

Cezaların infazı ve mahkeme masrafları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Cezaların infazı 
Madde : 250 - 261 , 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mahkeme masrafları 

Madde : 262 

ALTINCI KISIM 

Müdahale yolu ile dâva, şahsi dâva ve 
memnu hakların iadesi 

Madde : 263 - 264 

YEDİNCİ KISIM 

Son hükümler 
Madde : 265 - 267 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Gemici Komisyon ; 9.10.1963 
Esas No. 1/547 

Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasamızın geçici 7 ııci nıadde'Sİne göre iki yıl 'içerişimde çıkarılması gereken kanun'lardan, 
Aslkerî mahkemelerin kuruluşu ve yargılama usulü kanunu tasarısını iıncfelemeikle Igörevlemdi-
riieıı 've Millet Meclisinin 18 Eylül 1963 tarihli 139 ucu Birlleşimiinde teşikil edilen Geçici Komis
yonumuz 24 Eylül 1903 tarihinde toplanarak, Millî •Savunma Bakanlığımca hazırlanıp, Balkan -
lar Kurulu tarafından tetkik olunan ve Başbakanlık 'Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dafiresi 
ifadeli .17 Eylül 1903 tarihli vfe 71-12102/4341 sayılı yazısına, ek <olaralk (gönderilen tasarıyı 'ilgili 
Bakanlıklar temsilcileriinin de iştiraki ile ıgörüştü. 

Kanun tasarısının tümü incelenmiş, prensilbolarak tasvi'bedilniiş, ancak, 'maddelerde (bâzı de
ğişiklikler yapılması zorunlu görülmüş olup gerekçeleri1 aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Her ne kadar Hükümet tasarısı gerekçesinde hukuk dilli Ibalkımından Anayasanın diline uyul-
duğu ifade edilmiş ise de, tasarının tetkikimde 'bâzı maddelerde bu dilin (kullanılmadığı görül
düğünden İflomisyonunnuzica tasarı tüm olaırafe Anayasa diline uydurulmuş ve yerleşmiş öz 
Türkçe hukuk deyimlerinin kullanıl m asın a önem verilmiştir. 

Bu 'suretle tasarının tümü kalbull edilerek maddelerin ıgöi'üşülnıesine geçilmiştir : 
Maddelerin gerelkçeısi : 
Madde 1. — Kelimelerde Iharf düzeltmeleri yapılmış ve ayrıca noktalama noksanları tamam-

lanmıştir. 
Madde 2. — Maddede kullanılan deyimlerde Anayasa dilline ıkarşıdolarak dil değişikliği ya

pılmış ve maddenin esası aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. —• Maddenin ifade ettiği mâna değiştirilmeksizin ve ancak idareye, askerî mahke

melere subay üye tâyininde kolaylık temini için (âmiri) kelimesinden evvel (yargılama süresin
ce en yakın) kelimeleri ilâve edilmiş ve ayrıca dil değişikliği yapılarak madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. —•.Hükümet tasarısındaki madde aynen kabul edilmişti!'. 
Madde, 5. — Bu maddede noktalama eksikleri tamamlanmıştır. 
Madde 6. — Bu maddede de noktalama eksikleri tamamlanmış ve fazla görülen (olarak) keli

mesi metinden çıkarılmıştır. 
Madde 7. —• Kalem kuruluşu ve personeline aidolan bu madde subayların kalemlerde her za

man çalışmalarını önliyeeek şekilde ve ancak sıkı yönetim ve savaş halinde çalışabilmelerini te
min edecek şekilde değiştirilmiştir. Bu suretle yüksek tahsil yapan, subayların askerî mahkeme 
ve askerî savcılık kalemlerinde çalışmaları sınırlandırılmıştır. Ayrıca, maddenin prensibine doku
nulmadan metin yeniden yakılarak akıcılık ve açıklık temin edilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde askerî savcıların ve nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı 
veya askerî kurum âmirinin bir suçun işlendiğini öğrendiklerinde soruşturmanın yapılması mev
zuundaki, yetkisini tanzim etmektedir. Hükümet tasarısında bu yetki, kıta komutanı veya 'askerî' 
kurum âmirine askerî savcıdan talepde bulunabilme şeklinde tanzim edilmiş iken Anayasanın 138 
ııci maddesinde gösterilen (askerlik hizmetinin gerekleri) nazara alınarak, komutan veya kurum 
âmirinin bu mevzudaki talebi yerine savcıya soruşturma aktırması uygun mütalâa edildiğinden 
madde buna göre değiştirilmiş ve yeniden yazılmıştır. 

Ayrıca, dil değişikliği yapılmıştır. 
Madde 9. — Hükümet tasarısında Anayasanın 138 nci maddesinin 1 nci fıkrasından alındığı 
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beyan edildiğinden, madde buna göre değiştirilmiş ve .kenar başlığı mütaakıp maddelerdeki ('ge
nel olanak yetki) ye karşılık değiştirilmiş ve (genel görev) şekline sokulmuştur. 

Madde 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 10 ncu .madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 11. —• Bu maddenin (A) fıkrasında (Askerî Ceza Kanunu) deyimi iki defa kullanıl

dığından, biri metinden çıkarılmış ve (B) fıkrasında dil değişikliği yapılmıştır. 
Madde 12. —• Maddenin ifade ettiği mâna değiştirilmeksizin metin yeniden yazılarak akıcılık 

ve açıklık temin edilmiş ayrıca noktalama noksanları 'tamamlanmıştır. 
Madde 13. — Maddenin ifade ettiği mâna değiştirilmeksizin metin yeniden yazılmış akıcılık 

ve açıklık temin edilmiştir. Ayrıca dil değişikliği yapılmıştır. 
Madde 14. —• Maddede dil değişikliği yapılmış ve noktalama noksanları tamamlanmıştır. 
Madde 15. — Bu maddede kelimelerin harfleri düzeltilerek metin aynen kabul edilmiştir. 
Madde 16. —• Maddede- öz Türkçe kelimelerin kullanılması için dil değişikliği yapılmıştır. 
Madde 17. — Tasarının 17 nci maddesi, 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18. — Tasarının 18"nci maddesi, 18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 19. — Tasarının 19 ncu maddesi, 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 20. —• Maddenin ifade ettiği mâna değiştirilmeden bir kısım deyimlerde Anayasa'da* 

kullanılanlar tercih edilerek, madde buna göre değiştirilmiştir. 
Madde 21. —- Tasarının 21 nci maddesi, 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 22. — Maddenin ifade ettiği mâna değiştirilmeksizin metin yeniden yazılarak vuzuh 

verilmiştir, ayrıca kenar başlık kısaltılmıştır. 
Madde 2ı3. —••Maddenin kenar başlığı, ifade ettiği .mânaya halel gelmeden kısaltılmış ve mad

de metninde dil değişikliği yapılarak kabul edilmiştir. 
Madde 24. —• Maddenin kenar başlığı, ifade ettiği mânaya halel gelmeden kısaltılmış ve mad

de metninde dil değişikliği yapılarak kabul edilmiştir. 
Madde 2'5. — Maddenin kenar başlığı kısaltılmış ve metin bir değişikliğe tabi tutulmadan ay

nen kabul edilmiştir. 
Madde 26. — Maddenin kenar başlığı, ifade ettiği mânaya halel gelmeden kısaltılmış ve me

tinde teldi, olarak ifade edilen bir husus çoğul hale getirilmiştir. 
Madde 27. — Maddenin kenar başlığı ifade ettiği mânaya halel gelmeden kısaltılmış, madde 

metninde dil değişikliği yapılmış ve keza çoğal olarak ifade edilen hususlar tekil hale getiril
miştir. . 

Madde 28. — Kenar başlık kısaltılmış, maddenin ifade ettiği mâna değiştirilmeden dil değişik
liği yapılmış, akıcılık ve açıklık temin edilmiştir. 

.Madde 29. — Maddede bir kısım deyimler Anayasa diline ve • öz Türkçeye çevrilerek madde 
tiynen kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Kelimelerde harf düzeltilmesi yapılarak tasarının 30 ncu maddesi, 30 ncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde'31. — Madde metninde dil değişikliği ile harf düzel turneleri yapılarak aynen ka.bul 
edilmiştir. 

Madde 32. — Kenar başlık kısaltılmış ve noktalama noksanları tamamlanarak madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Maddenin kenar başlığı ve madde metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 34. — Noktalama- noksanları tamamlanarak madde kenar başlığı ile birlikte kabul edil

miş ve dil değişikliği yapılmıştır. 
Madde 35. — Maddede ye kenar bağlığında dil değişikliği yapılarak kabul edilmiştir. 
Madde 36. — Tasarıda teftiş kurulunun görevi, yetkisi ve hizmetlerinin bir yönetmelikte•• dü

zenleneceği gösterilmiş olup bu husus için. yönetmelik tatmin edici bulunmamış ve teftiş kurulu
nun görev, yetki ve hizmetlerinin bir tüzükte düzenlenmesi uygun mütalâa edildiğinden madde 
metni buna göre değiştirilmiş ve ayrıca dil değişikliği yapılarak kabul edilmiştir. 
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Madde 37. —•' Dil değişikliği yapılarak ve -ayrıca noktalama noksanları giderilerek madde 

kabul edilmiştir. 
'Madde 38. —• Dil değişikliği yapılarak madde kabul 'edilmiştir. 
Madde 39. — Dil değişikliği yapılarak madde kalbul edilmiştir. 
•Madde 40. —• Kenar başlığında ve madde metninde dil değişikliği yapılarak madde kabul cdil-

ımiştir. 
Madde 41. — Maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında dil değişikliği yapılmış 3 ncü fıkrası, ifa

de ettiği mâna değiştirikneksizin metlin, yeniden yazılaralk akıcılık ve açıklık temin -edilerek mad
de.1 kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Dil değişikliği ile madde kabul edilmiştir. 
Madde 43. — Dil değişikliği yapılarak madde kabul edilmiştir. 
Madde 44. — Dil değişikliği yapılarak madde kabul edilmiştir. 
Madde 45. —- Kenar başlık, kısaltılmış, madde metninde (fasılda) deyimi ifade ettiği mâna

ya göre (bölümde) şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 46. — Maddede harf düzeltmesi yapılmış ve tekil olarak biten cümle birinci cümleye 

mütenazır olarak çoğul hale getirilmiştir. 
Madde 47. — Harf düzeltmesi ve dil değişikliği yapılarak madde kabul edilmiştir. 
Madde 48. —• Dil değişikliği ile madde kabul 'edilmiştir. 
Madde 49. —• Maddede dil değişikliği yapılmış ve 3 ncü fıkranın ikinci cümlesinden sonra ge

len kısım müstakil fıkra haline getirilerek maddeye açıklık verilmesi temin edilmiştir. 
ıMadde 50. — Anayasanın 135 nci- maddesine uygun olarak madde yeniden yazılmıştır. 
Madde 51. — Dil değişikliği yapılarak madde kabul edilmiştir. 
Madde 52. — Dil değişikliği yapılarak madde kabul edilmiştir. 
'Madde 53. — Dil değişikliği yapılarak madde kabul edilmiştir. 
Madde 54. — Dil değişikliği yapılarak madde kabul edilmiştir. 
Madde '55. — Dil değişikliği yapılarak madde kabul edilmiştir. 
Madde &6. — Dil değişikliği yapılarak madde kalbul edilmiştir. 
ıMadde 57. — 1 nci fıkrada dil değişikliği yapılmış 2 rıci fıkraya kara suları dışında bulunan 

savaş gemilerinde de itiraz hakkı olmaması dâhil edilerek bu fıkra yeniden yazılmıştır. Filhakika, 
karasuları dışında bulunan harb gemisindeki itirazlar do-syamın Askerî Yangıtaya gönderilmesini 
gerektirecek bu ise uzun zaman kalacağından islerin süratle yapılmasına mâni olacağından itiraz 
hakkı savaş gemi!erinde kısıtlanmıştır. 

IMadde 58. —-Dil değişikliği ile metin kabul edilmiştir. 
iMadde 59. — Dil değişikliği ile metin kalbul edilmiştir. 
'Madde 60. — Maddede dil değişikliği ya/pılmış ve mâna değiştirilmeksizin son fıkrası yeni

den yazılarak açıklık temin edilmiştin'. 
-Madde 01. —• Kenar başlık kısaltılmış ve madde metninde dil değişikliği yapılmıştır. 
Madde 62. — Kenar başlık kısaltılmış madde metninde dil değişikliği yapılmıştır. 
Madde 63. — Harf düzeltmeleri yapılmış, ikinci satırdaki (ile) deyimi (yahut) şekline, üçün

cü satırdaki (veya) deyimi de (.veyahut) olarak değiştirilerek akıcılık ve açıklık verilmiştir. 
Madde 64. — Harif tashihleriyle madde aynen kalbul edilmiştir. 
Madde 65. — Kenar başlık kısaltılmış madde metninde diî değişikliği yapılmış ve harf düzelt

meleri ile madde kabul edilmiştir. 
Madde 66. — Maddenin ifade ettiği mâna değiştirilmeden, metin yeniden yazılarak akıcılık 

ve açıklık temin edilmiş, ayrıca noktalama noksanları tamamlanmış harf değişiklikleri yapıl
mıştır. 

.Madde 67. — Maddenin, ifade ettiği mâna değiştirilmeden metin yeniden yazılmış, ayrıca dil 
değişikliği yapılmıştır. 

Madde 68. — Madde metninde dil değişikliği ile madde kabul edilmiştir. Ayrıca kenar başlık
taki harfler düzeltilmiştir. 
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Madde 69. — Maddede mânaya halel gelmeden dil değişikliği yapılmış ve noktalama noksan

ları tamamlanmıştır. 
Madde 70. — Sanığın tutuklanması talebine dair olan bu maddede tutuklanma istemi yet

kisinin aidiyeti düzenlenmiş olup bu yetki tasarıda askerî savcıya veya nezdinde askerî mah
keme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmirinin istemine bağlı tutulduğu görül
müş olup verilen bir değiştirme önergesi ile, tutuklama isteminin askerî mahkemeden ancak 
nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurura âmirinin muvafakati ile 
askerî savcı tarafından yapılabilmesi istenmiş ise de bu istem, tasarının umumi sistemin* ay
kırı görüldüğü ve Anayasanın 138 nci maddesinin son fıkrasındaki (askerî hizmetin gerekle
ri) ile ilişkin olmadığı görüldüğünden talep reddedilmiş ve Hükümet tasarısının 70 nci mad
desinde dil değişikliği yapılarak 'kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Maddenin ifade ettiği mâna değiştirilmeksizin, metin yeniden yazılarak akıcı
lık ve açıklık temin edilmiş, dil değişikliği yapılmış ve fıkra numaraları harflere çevrilmiştir. 

Madde 72. — Madde metnine (en ya'kın mahkemeye) kelimeleri arasına (askerî) kelimesi 
ilâve edilerek (en yakın askerî mahkemeye) şekli verilerek maddeye açıklık verilmiş, (adliye 
hâkimi) de (sulh hâkimi) olarak değiştirilmiş ve ayrıca dil değişikliği yapılarak madde ka
bul »edilmiştir. 

73. — Dil değişikliği ile madde kabul edilmiştir. 
Madde 74. — Tasarının 74 neü maddesinin son fıkrasındaki parantez işareti kaldırılarak mad

de aynen kabul edilmiştir. 
Madde 75. — Dil değişikliği yapılarak tasarının 75 nci maddesi, 75 nci madde olarak kabul 

edilmiştir. 
Madde 76. — Tasarının 76 nci maddesinin kenar başlığı kısaltılmış ve bu maddede dil deği

şikliği yapılarak 76 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 77. — Hükümet tasarısının 77, 78, 79, 80, 81 ve 82 nci maddeleri, tutuklunun kefalet

le salıverilmesine dair bulunduğu cihetle ve ke'-'âletle salıverilmenin askerî hizmetin icapları 
ile bağdaşamıyacağı' gerekçesi ile tasarıdan çıkarılmaları üzerine, tasarının 83 neü maddesi 
dil değişikliği yapılarak 77 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

, Madde 78. — Askeri savcının soruşturma sonunda vereceği karara aidalan Hükümet tasarı
sının 84 neü maddesinde bu kararın soruşturmaya mahal olmadığına şeklinde isimlendirilmesi, 
bir taraftan soruştunma yapılmış olması ve diğer taraftan buna maihal olmamasının söylenmesi 
mâna ve mahiyet itibariyle mütenakız .görüldüğünden soruşturma sonunda verilecek kararın (ko
vuşturmaya yer olmadığı) şeklînde isimlendirilmesi daha uygun görüldüğünden madde buna göre 
yeniden yazılmıştır. 

Madde 79. — Tasarının 85 nci maddesi ifade ettiği mâna değiştirilmeksizin yeniden yazıla
rak akıcılık ve açıklık temin edilmiştir. Ayrıca, maddede dil değişikliği yapılarak 79 ncu mad
de alarak kabul edilmiştir. 

Madde 80. — Tasarının 86 nci maddesi dil değişikliği ve mânaya açıklık verilebilmesi için 
bâzı deyimlerin ilâvesi ile 80 nci madde olarak kabul edilmiş ve (buna imkân olmadığı) şeklin
de başlıyan 4 neü 'fıkra 3 neü fıkranın sonuna eklenmiş, (adliye hâkimi) deyimleri de (sulh 
hâkimi) olarak düzeltil mistir. 

Onbirinci bölümün, bölüm matlabı olan (sanığa, sorgu) deyimi, (sanığın sorguya çekilmesi) 
şeklinde değiştirilerek vuzuh verilmiştir. 

Madde €11. — Tasarının 87 nlcimadeısi mânası değiştirilmeksizin yeniden yazılarak metne açık
lık veriıknek suretiyle 81 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 82. —- Tasarının 88 nci maddesi dil değişikliği yapılarak 82 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 83. — Tasarının 89 ncu maddesinde dil değişikliği yapılıp 83 neü madde olarak ka
bul edilmiştir. 
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Madde 84. — Tasarının 90 neı maddesinde dil. değişikliği yapılıp 84 ncü madde olarak kabul 

edilmiş ve bu madde Askerî muhakeme usulü Kanununun 103 ncü maddesinden aynen alındığı 
ve fakat son fıkrasının yeni metne uafkI edilmediği görüldüğün den hazır bulunan Hükümet tem
silcili erinden sorulmuş ve «ehven, alınmadığı beyan edildiğinden ('bu işlemin ayığa çıkarıma olma
dığına) dair san. inimle müstakil fıkra olarak madde metnine alınıp 84 ncü madde olarak ka'bul 
edilmiştir. 

'Madde 85. — Tasarıda (müdafi) •deyimleri Hükümet tasarısının 9.1 nci maddesinin bölüm ımat-
Jabı olan (savunma) deyimine uygun ve Türkçe 'kurallarına dayanılarak (savunucu) ya, çevril
diğinden, tasarının 91 nci maddesinin 'kenar başlığında ve madde metnindeki dil değişiklikleri 
nuna göre yapılıp 85 nci madde olarak ka'bul edilmiştir. 

Madde 86. — Dil değişikliği yapılarak tasarının 92 nci maddesi 86 nci madde olarak ka'bul 
edilm%tir. 

Madde 87. —, Tasarının 93 ncü maddesinde dil değişikliği yapılıp 87 nci madde olarak .kabul 
edilmiştir, 

Madde 88. — Tasarının 94 ncü maddesinde dil değişikliği yapılarak. 88 nci madde olarak 
ka'bul edilmiştir. 

Madde 89. — Tasarının 95 nci maddesinde idil değişikliği yapılıp 89 ncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 90. — Tasarının 96 nci maddesinde ve bu. maddenin 'kemir 'başlığında d'il değişikliği 
yapılıp 90 nci madde olarak ka'bul edilmiştir, 

Madde 91. — Tasarının 97 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 91 nci 
•madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 92. — Tasarının 9'8 nci maddesinde ve kenar bağlığında dil değişikliği yapılıp 92 nci 
madde olarak kaıbııl edilmiştir. 

Madde 93. — Tasarının 99 ncu .maddesinde dil değişikliği ve harf tashihleri yapılmış ve nok
talama işaretleri tamamlanara'k 913 ncü madde olarak kabul 'edilmiştir. 

Madde 94. — Tasarının .100 ncü'maddesinde d'il değişikliği yapılıp 94 ncü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 96. — Tasarının- 10] nci «raddesinde dil değişikliği, 'harf düzeltmeleri yapılmış ve 
;mâna değiştirilmeden bâzı redaksiyon, icra edilerek 96 nci madde olarak 'ka'bul edilmiştir. 

Madde 96. — Tasarının .102 nci 'maddesinde noktalama noksanları tamamlanmış, harf düzelt
mesi re dil değişikliği yapılmış ve 'küçük bir redaJksiyon ile 96 neı madde oTanalk "kabul edilmiştir. 

Madde 97. — Tasarının 103 ncü maddesinde dil değişikliği ile harf düzeltilmesi yapılıp 97 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 98. — Tasarının 104 ncü madde meninde ve kenar başlığında dil değişikliği ve lıarf 
düzeltmesi yapılarak 98 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 99. — Tasarının 105 nci maddesinde dil değişikliği, harf düzeltmesi ve mâna değişme
den küçü'k ıbir redaksiyon yapılarak 90 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 100. — Tasarının 106 nci maddesinde d'ij değişikliği, harf düzeltmesi ve mânaya et
ki yapmıyan redaksiyonlar yapılıp 100 ncü in ad de olarak ka'bul edil mistir. 

Madde 101. — Tasarının 107 nci maddesi dil değişikliği ve küçük bir redaksiyonla 101 nci 
madde -alarak kalbül edilmiştir. 

Madde 102. — Tasarının 108 nci maddesinin kenar başlığı kısaltılıp yeniden yazılmış ve mad
de .metninde harf düzeltilmeleri yapılıp 102 nci .madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 103. — Tasarının .109 ncu maddesinde mâna değiştirilmeiksizin redaksiyon yapılmış, 
harf değişik]ilkleri ile 103 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 104. — Tasan mu 110 ncu maddesindeki 'harf düzeltilmeleri yapılıp 104 ncü madde ola-
raik ika'bul edilmiştir. 

Madde 105. —Tasarının 111 nci maddesinin /kenar 'başlığı 78 nci maddede 'kabul, edilen pren-
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'"sibin ışığı altında (kovuşturmaya yer olmadığı) şeklinde değiştirilmiş keza madde metninde ay
nı değişiklik yapılmış ve diğer dil değişiklikleriyle 105 nci nıadde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 106. — 'Tasarının 112 nci maddesinde dil değişikliği yapılmış ye mânanın akıcı ve açık
lığını temin içîn madde yeniden yazılarak 106ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

IMadle 107. —• 'Tasarının 113 nc:ü maddesinde dil değişikliği 'harf düzeltilmesi yapılıp 107 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

ıMadde 108. — 'Tasarının 1114 ncü maddesinde dil değişikliği ve ıharf düzeltilmesi yapılıp 108 
nci madde olarak kaibul edilmiştir. 

(Madde 109. —. Tasarının 115 nci maddesinde harf düzeltilmesi ve küçük 'bir redaksiyon ya
pılıp 109 ncu madde olarak kaibul 'edilmiştir. 

Madde 110. — 'Tasarının 116 nci maddesinde dil değişikliği ve harf düzeltilmesi yapılıp 110 
ncu madde olarak kaibul edilmiştir.. 

Madde 111. — Tasarının 1.17 nci .maddesinin kenar 'başlığı mânasına etki yaıpılmıyacaik şekil
de kısaltılmış -ve madde, metni harf düzeltilmek ri ile 111 nci madde olarak kabul edilmiştir.- ; 

'Madde 112. — Tasarının 118 nci maddesinde dil değişikliği, 'harf düzeltilımesıi ve 'b'ir redaksi
yon yapılıp 112 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 113. — Tasarının 119 ncu maddesinde dil değişikliği, harf düzeltilmesi, noktalama 
noksanlarının tamamlanması 'suretiyle 113 ncü'madde olarak kaibul'edilmiştir. 

Madde İM. •— Tasarının 120 nci maddesinin kenar başlığı kısaltılmış, madde metninde harf 
dtizeltilmeleri yapılıp 114 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 1115. — Tasarının 120. nc'i maddesinde dil değişikliği yapılıp 115 nci madde olarak ka
bul - edilmiştir. ' 

Madde 116. •— Tasarının 12'2 nci maddesinin kenar başlığında ve madde metninde redaksiyon 
yapılmış, . dit ve 'harf değişiklikleriyle 116 nci madde olarak ka'bul edilmiştir. 

Madde 117. — Tasarının 123 ncü maddesinin kenar başlığında ve madde metninde dil deği
şikliği, harf ••düzeltilmesi' yapılmış ve yersiz görülen b'ir parantez »işareti kaldırılıp 117 nci mad-
dle olarak kabul edilmiştir. 

ıMadde 1İ18. — Tasarının 1214 ncü maddesinde dil değişikliği yapılıp 118 nci madde olarak ka
'bul edilmiştir. 

'Madde ÜIÖ. — Tasarının 125 nci maddesinin kenar başlığında ve madde metninde d'il değişik
liği yapılmak ve son fıkradan bir evvel sanığıngelmemesi hailinde duruşmasının yapılmasına dair 
1315 nci madde hiükmünün saklı tutulmasına dair bir fıkra ilâve edilerek iher iki madde arasında 
uygunluk sağlanmış ve bu değişikliklerle 119 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

M;adde 120. — 'Tasarının 126 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 120 nci madde alarak ka
bul 'edilmiştir. . * . 

Madde 121. — Tasarının 127 nci maddeside dil değişikliği ve harf düzeltilmesi yapılıp 121 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 122. — Tasarının 128. nci maddesinde dil değişikliği ve'harf düzeltilmesi yapılıp 122 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 128. — Tasarının 129 ncu maddesinde dil değişikliği yapılmıştır. Ancak, maddede 
zikredilen tanık ve bilirkişilerin sanık tarafında çağrılması işinde, burada zikredilen tanık ve 
bilirkişilerin evvelden soruşturma sırasında dinlenen tanık ve bilirkişiler olacağı tabiî kabul 
edilmiş ve madde bu hali ile 123 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 124. '— Tasarının 130 ncu maddesi kenar başlığında kısaltma yapılmış, madde met
ninde dil değişikliği ve harf düzeltilmesi yapılıp 124 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 125. — Tasarının 131 nci maddesinde kenar başlık kısaltılmış, madde metninde 
dil değişikliği ve harf düzeltilmesi yapılıp 125 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 126. — Tasarının 132 nci maddesinin kenar başlığı mânasına halel gelmeden kısaltıl
mış, madde metninde dil değişikliği, harf düzeltmeleri yapılıp 126 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 
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Madde 127. — Tasarının 133 ncü maddesi dil değişikliği ve harf düzeltmeleri ile 127 nci mad

de olarak kabul edilmiştir. 
Madde 128. Maddenin bölüm başlığı ile kenar başlığı aynı (duruşma) olarak düzenlen

mesi ve bu bölümde duruşma usulü ile ilgili hükümler tedvin edildiğinden tasarının 134 ncü 
maddesine bölüm başlığı olarak konulan (duruşma) deyimi, (duruşma usulü) şeklinde değişti
rilmiştir. Madde metninde mânaya halel gelmeden redaksiyon yapılmış ve akıcılık, açıklık te
mini ile 128 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 129. — Tasarının 135 nci maddesinin kenar başlığında ve madde metninde dil deği
şikliği, harf düzeltmeleri yapılıp 1'29 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 130. — Tasarının 136 ncı maddesinde kenar başlıkta, madde metninde dil değişikliği 
ve mânaya halel verilmeden redaksiyon yapılıp madde 130 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 131. — Tasarının 137 nci maddesinde dil değişikliği ve harf düzeltmeleri yapılıp 131 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 132. — Tasarının 138 nci maddesi kenar başlığında harf düzeltilmesi yapılarak 132 nci 
maddo olarak kabul edilmiştir. 

Madde 133. — Tasarının 139 ncu maddesinde dil değişikliği, harf düzeltilmesi yapılıp 133 
ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 134. — Tasarının 140 ncı maddesinde dil değişikliği yapılıp 134 ncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 135. — Tasarının 141 nci maddesinde dil değişikliği ve düzeltilmesi yapılıp 135 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 136. —• Tasarının 142 nci maddesinin kenar başlığı kısaltlımış, madde metninde dil değişik
liği ve harf düzeltilmesi yapılıp 136 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 137. — Tasarının 143 ncü maddesi 137 nci maddeye esas alınmış olup dâvaların bir
leştirilmesine ilişkin olan madde hükmü genişletilerek birleştirilen dâvaların aynlmasını da 
kapsıyacak şekilde değiştirilmişi kenar başlık ve madde metni bu prensibin ışığı altında yeniden 
yazılıp 137 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 138. — Tasarının 144 ncü maddesinde dil değişikliği ve harf düzeltmeleri yapılıp 
138 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 139. — Tasarının 145 nci maddesinin kenar başlığı ve madde metninde dil değişik
liği yapılıp 139 ncu madde olarak kabul edilmiş th\ 

Madde 140. — Tasarının 146 ncı maddesinde dil değişikliği ve harf düzeltilmesi yapılıp 
ayrıca noktalama noksanları tamamlandıktan sonra 140 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 141. — Tasarının 147 nci maddesi mânasına halel gelmeden yeniden yazılmış ve 141 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 142. — Tasarının 148 nci maddesi esası değiştirilmeden yeniden yazılıp akıcılık ve açık
lık temini ile 142 nci madde olarak kabul edilmişti/ 

Madde 143. — Tasarının 149 ncu maddesi esası değiştirilmeden yeniden yazılıp akıcılık ve 
açıklık temin edilmiş ve 143 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 144. — Tasarının 150 nei maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği ile redak
siyon yapılıp 144 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 145. — Tasarının 151 nci maddesinde dil değişikliği ve kenar başlığında kısaltma 
yapılıp 145 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 146. — Tasarının 152 nci maddesinin kenar başlığında ve madde metninde mâna 
değiştirilmeden redaksiyon yapılmış, noktalama noksanları tamamlanıp 146 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 147. — Tasarının 153 ncü maddesinin kenar bağlığı kısaltılmış, madde metninde dil de
ğişikliği ve harf düzeltmeleri yapılıp 147 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 148. — Tasarının 154 ncü maddesinde kenar başlık redaksiyona tabi tutulmuş, madde 
metninde dil değişikliği ve harf düzeltmeleri yapılıp 148 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 149. — Tasarının 155 nci maddesinde dil değişikliği ve harf düzeltmeleri yapılıp 149 

ucu madde olarak kabul edilmişi'r. 
Madde 150. — Tasarının 156 ncı maddesi kerter başlığı kısaltılmış madde metninde dil de

ğişikliği yapılıp 150 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 151. — Tasarının 157 maddesinde dil değişikliği ve harf düzeltmeleri yapılıp 151 nei • 

madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 152. — Tasarının 158 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 152 nci madde olarak ka

bul edilmiştir. 
Madde 153. — Tasarının 159 ncu maddesinin konar başlığı kısaltılmış ve metin mânasının 

daha açık olabilmesi için küçük bir redaksiyona tabi tutulup 153 ncü madde olarak kabul edil
miştir. 

Madde 154. — Tasarının 160 ncı maddesi kenar başlığı kısaltılmış, madde metninde dil deği
şikliği ve harf düzeltmeleri yapılıp 154 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 156. — Tasarının 161 nci maddesi kenar başlığı 'kısaltılmış 've madde m'etninde bir 
dil değişikliği yapılıp 15(5 nci madde olarak 'kabul edilmiştir. 

Madde 156. — Tasarının 162 nci maddesinde ve kenar 'başlığında küçük 'birer redaksiyon ya
pılıp 156 noi' madde olaralk kaibul edilmiştir. 

Madde 157. —- 'Tasarınım 163 ncü maddesinde dil değişikliği yapılıp 157 nci madde olarak ka
ıbul edilmiştir. 

Madde 158. — Tasarının) 164 nıcü maddesi (mânası değiştirilmeden yeniden yazılıp akıcılık ve 
açıklık: temin edilmiş1 ve 158 nci madde olaralk kabul edilmiştir. 

Madde 1(59. — 'Tasarının 165 nci maddesi noktalama noksanları tamamlanıp 159 ncu madde 
olaralk kabul edilmiştir. 

Madde 160. — Tasarının 166 ncı maddesinde dil değişikliği ve Iharrf düzeltmeleri yapılıp 
160 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 161. — Tasarının 167 nci .maddesinde dil değişikliği yapılıp 101 nci madde 'olarak, ka
bul edilmiştir. 

Madde 162. — Tasarının 168 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 162 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 163. — Taşanının 169 ncu maddesinde ve kenar 'başlığında dil değişikliği yapılıp 
169 neu madde olarak kalbul edilmiştir. 

Madde 164. — Tasarının 170 nci maddesinde dil değişikliği yapılmış, noktalama noksanları 
tamamlanmış ve 164 ncü madde olarak kaibul edilmiştir. 

Madde 165. — Tasarının 171 nci maddesi kenar başlığında ve madde metninde dil değişikli
ği yapılıp 165 n.ci .madde olarak kaibul edilmiştir. 

Madde 166. — Tasarının 172 ncı maddesimde dil değişikliği yapılmış, ikinci fıkranın ikinci 
cümlesi mânaya açıklık veriletbilmesi için müstakil fıkra ıhalinıe ıgetirilmiş, ayrıca noktalama 
noksanları tamamlanıp 166 ncı madde ollarak. kaibul edilmiştir. 

Madde 167. — Tasarının 173 ncü maddesinde dil değişikliği yapılıp 167 nci madde olarak 
ka'buî edilmiştir. 

Madde. 168. — 'Tasarının 174 ncü maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği1 yapılıp 168 
•nci madde olarak ka'bul edilmiştir. 

Madde 169. — Tasarımın 175 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 169 ncu madde alarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 170. — Tasarının 176 ncı maddesinde dil değişikliği yapılmış, noktalama noksanları 
tamamlanmış ve 170 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 171. — Tasarının 177 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 171 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 172. — Tasarının 178 nci maddesinde ve kenar ıbaşlıığında dil değişikliği yaıpılıp 172 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 173. — Tasarının 179 ncu maddesinde dil değişikliği yaıpüıp 173 nıcü madde olarak 
kalbul edilmiştir. 

Madde 174. — Tasarının 180 nci .maddesinde dil değişikliği yapılıp 174 ncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 175. — Tasarının 181 nci maddesinde dil değişikliği yapııiip 17'5 mci madde «larak 
kabul edilmiştir. 

Madde 176. — Tadarının 182 nci maddesi bu maddeye -esas alınmış ikinci fıkrasnıın ikinci 
cüml/esi mânaya açıklık verefoilımesıi için müstakil fıkra .haline getirilmiş ve madde 176 nci mad
de olarak kalbul edilmiştir. 

Madde 177. — Tasarının 183 (ncü maddesinin kenar başlığında ve madde .metninde dil de
ğişikliği yapıtttaıış, numaralı fıkralar evvelki maddelere uygun olarak harflerle değiştirilmiş, 
noktalama noksanları tamamlanıp 177 nci madde 'olarak kalbul edilmiştir. 

Madde 178. — Tasarınm 184 ncü maddesinde dil değişikliği yapılıp 178 mci madde olarak 
kalbul edilmiştir. 

Madde 179. — Tasarının 185 nci maddesinde .bir dil değişikliği yapılıp 179 ncu madde ola
rak kaibul ledilmişıt'ir. 

Madde 180. — Tasarıni'n 186 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 180 nci madde olarak 
kaibul edilmiştir. 

Madde 181. — Tasarının (1187 nci maddesine bölüm başlığını teşkil eden (Gaiplerin yargılanmasıj' 
deyimi tasarıda kullanılan genel dil kurallarına uymıyan eski bir deyim bulunması itibariyle (ka 
yıplaym yargılanmaları) olarak değiştirilmiş ve diğer maddelerde de aynı yola gidilmiştir. 

Tasarının 187 nci maddesinde bundan başka diğer maddelerde yapılan dil değişikliği yapılmış: 
keza kenar başlığı madde metnine uygun olorak değiştirilmiş ve 181 nci madde olarak kabul edilmiş 
tir. 

Madde 182. — Tasarının 188 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 182 nci madde olarak kabul: 
edilmiştir. 

Madde 183. — Tasarının 189 ncu maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp, 183 neii; 
madde olarak kabul edilmiştir, 

Madde 184. — Tasarının 190 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 184 ncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 185. — Tasarının 191 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yepıhp 185 nci 
madde olarak kebul edilmiştir. 

Madde 186. — Tasarının 192 nci maddesinde dil değişikliği yapılmış ve ,186 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde .187. — Tasarının 193 ncü maddesinde bir dil değişikliği yapılıp 187 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 188. — Tasarının 194 ncü maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 188 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 189. — Tasarının 195 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 189 ncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 190. — Tasarının 196 neı maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 190 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. , 

Madde 191. — Tasarının 197 nci maddasinde ve kenar başlığında dil değişikliği yepılıp 191 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 192. — Tasarının 198 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 192 nci 
madde olarak 'kalbul edilmiştir. 

Madde 193. — Tasarının 199 ncu maddesinde dil değişikliği yapılıp 193 ncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 
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Madde 194. — Tasarının 200 ncü maddesinde dil değişikliği yapılarak 194 ncü madde olarak 

kabul edilmiştir, 
Madde 195. — Tasarının 201 nei maddesi 195 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 196. — Tasarının 202 nci maddesi dil değişikliği ile 196 ncı madde olarak kabul edil

miştir. 
Madde 197. — Tasarının 203 ncü maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp İI97 

nei madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 198. — Tasarının 204 ncü maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 198 

nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 199. — Tasarının 205 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 1915 ncu 

madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 200. — Tasarının 206 ncı maddesinin kenar başlığı mânasına halel gelmeden kısaltılmış 

ve madde metninde dil değişikliği yapılıp 200 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 201. — Tasarının 207 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 203 

nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 202. — Tasarının 208 nci maddesi mânasına halel gelmeden redaksiyona tabi tutulmuş 

ve akıcılık ve açıklık temin edilerek 202 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 203. — Tasarının 209 ne umaddesi kenar başlığında ve metninde dil değişikliği yapılıp 

203 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 204. — Tasarının 210 ncu madde metninde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 

204 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 205. — Tasarının 211 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişilkiği yapılıp 205 nci 

madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 206. — Tasarının 212 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 206 nei 

madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 207. — Tasarının 213 ncü maddesinde dil değişikliği ve mânaya halel gelmeden bdr re

daksiyon yapılıp rakamlar harfle değiştirilmek suretiyle 207 nci madde olarak kabul edi'lmiştk. 
Madde 208. — Tasarının 214 ncü maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 208 nci 

madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 209. — Tasarının 215 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılarak 

209 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 210. — Tasarının 216 ncı maddesi ve kenar başlığında dil. değişikliği yapılıp 210 ncu 

madde olaark kabul.edilmiştir. 
'Madde 211. — Tasarının 217 nci maddesi kenar başlığında mâna değiştirilmeden redaksiyon 

yapılmış, madde metninde dil değişikliği ile 211 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 212. — Tasarının 218 nci maddesinin kenar başlığında ve madde metninde dil deği

şikliği yapılıp 212 nei madde olarak kabul edilmiştir. ' 
Madde 213. — Tasarının 219 ncu maddesi dil değişikliği ile 213 ncü madde olarak kabul 

edilmiştir. ' j ' 
Madde 214. — Tasarının 220 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapıla

rak 214 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 215. — Tasarının 221 nci maddesi esas olarak alınmış ve ancak, ikinci fıkranın tef

himden sonra hükmün talep üzerine sanığa verilmesine mütedair olan cümlesi, haşiv olduğu 
için metinden çıkarılmıştır. Filhakika, maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi mahkeme ge
rekçeli kararının bir hafta içinde tebliğ edileceğini âmir- bulunmaktadır. Bu değişiklikle 215 

nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 216. — Tasarının 222 nci maddesi ve kenar başlığında dil değişikliği ve harf düzelt

meleri yapılarak 216 ncı madde olarak kabuil edilmiştir. 
Madde 217. — Tasarının 223 ncü maddesi ve kenar başlığında, dil değişikliği yapılmış, ke

nar başlık kısaltılmış, noktalama noksanları tamamlanıp 217 nci madde olarak kabul edümiîtdr, 
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Madde 218. — Tasarının 224 ncü maddesinde dil değişikliği yapılıp 218 nci madde olarak 

kabul. edilmiştir. 
Madde 219. — Tasarının 225 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 219 ncu madde olarak 

kabul edilmiştir. 
Madde 220. — Tasarının 226 neı maddesinde dil değişikliği ve numara ile gösterilen fıkralar 

evvelki maddelere uygun olarak harfiendirilmiş ve 220 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 221. — Tasarının 227 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 221 nci madde olarak ka

bul edilmiştir. 
Madde 222. — Tasarının 228 nci maddesinin kenar başlığındaki yazı hatası Hükümet temsilci

lerinin beyanlarına uygun olarak düzeltilmiş ve madde metni aynen 222 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 223. — Tasarının 229 ncu maddesinde dil değişikliği yapılıp 223 ncü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 224. — Tasarının 230 ncu maddesinde harf düzeltmeleri ve müddeti gösteren 15 raka
mının yazı ile yazılması suretiyle 224 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 225. — Tasarının 23.1 nci maddesi ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 225 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 226. — Tasarının 232 nci maddesinde dil değişikliği yapılıp 226 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 227. — Tasarının 233 ncü maddesinde Askerî Yargıtaym bozma kararlarına karşı as
kerî mahkemelerin direnme hakları olup olmadığı hükmü sevk edildiği, prensibolarak Askeri 
Yargıtay Dairelerinin bozma kararlarına karşı askerî mahkemelerin direnme haklarının bulun
madığı, ancak, duruşmasız tetkikler sonunda bozmaya karşı direnme imkânı sağlandığı, bu prensi
bin ise, Ceza Muhakemeleri Usulü "Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununa aykırı oldu
ğu görülmüştür. Filhakika adliye mahkemelerince verilen kararların Yargıtay Dairelerince bozul
ması halinde bidayet mahkemelerinin direnme haklarının nıevcudolması karşısında bu konuda, as
kerî yargı ile genel yargı hükümleri arasında paralelliği temin maksadı ile aynı hüküm maddeye 
getirilmek istenmiştir. Komisyonumuzca bu prensip ışığı altında yeni bir metin yazılmış ve Askerî 
Yargıtay Dairelerince verilen bozma kararlarına askerî mahkemelerin direnme haklarının bulun
duğuna ; ancak, direnme üzerine Askerî Yargıtay Daireler Kurulunca verilen kararlara askeri 
mahkemelerin uymak zorunda olduğuna işaret edilerek madde bu değişiklikle 227 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 228. — Tasarının 234 ncü maddesinin bulunduğu dördüncü kısma kısım başlığı olarak 
konulan, yargılamanın iadesi, deyimi tasarıda yapılan genel dil değişikliğine tabi tutularak yargı
lamanın yenilenmesi şeklinde değiştirilmiş ve bu kısımda aynı değişiklikler bütün maddelerde ya
pılmıştır. Maddenin kenar başlığında ve metninde bu değişiklikten başka diğer dil değişiklikleri 
ve numaralı fıkralar harfli hale getirilmiş ve bu suretle 228 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 229. — Tasarının 235 nci maddesi dil değişikliği ve harf düzeltmeleri ile 229 ncu mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Madde 230. — Tasarının 236 nci maddesi dil değişikliğine tabi tutulmuş ve numaralı olan fık
ralar bundan evvelki maddelerde olduğu gibi harflendirilerek 230 ncu madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Madde 231. — Tasarının 237 nci maddesi kenar başlığı ile dil değişikliğine tâbi tutulmuş ve 
231 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 232. — Tasarının 238 nci maddesi dil değişikliğine tabi tutularak ve ayrıca mânaya 
halel gelmeden küçük redaksiyon yapılan 232 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 233. — Tasarının 239 ncu maddesi kenar başlığı ile dil değişikliğine tabi tutulup 233 
ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 234. — Tasarının 240 nci maddesi kenar başlığı ile dil değişikliğine tabi tutulmuş ve 
234 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 235. — Tasarının 241 nei maddesi kenar başlığı ile dil değişikliğine tabi tutulup 235 

nei madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 236. — Tasarının 242 nei maddesi dil değişikliğine tabi tutulmuş ve ayrıca kenar Kır

lık kısaltılmış ve 236 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 237. —• Tasarının 243 ncü maddesi dil değişikliğine, harf düzeltilmesine ve küçük bâzı 

redaksiyona tabi tutulup 237 nei madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 238. — Tasarının 244 ncü maddesi kenar başlığı ile dil değişikliğine tabi tutulmuş ve 

maddede açıklık temin edilebilmesi için küçük bir redaksiyon yapılmış ve 238 nei madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 239. — Tasarının 245 nei maddesi dil değişikliğine tabi tutulmuş ve ayrıca ölen şahıslar
dan başka hallerde Askerî Yargıtayın yargılamanın yenilenmesine dair vereceği kararla ilgili bir 
müstakil fıkra eklenmiştir. Bu suretle Askerî Yargıtayın bu konudaki vereceği kararlara açıklık ge
tirilmiştir. Hükümet tasarısının 245 nei maddesinin son fıkrası müstakil fıkra haline getirilmiş ve 
ayrıca redaksiyona tabi tutulmuştur. Bu ilâve ve değişikliklerle 239 nen madde olarak kabul edil
miştir. 

Madde 240. — Tasarının 246 ncı maddesi ve kenar başlığı dil değişikliğine tabi tutularak 240 nei 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 241. — Tasarının 247 nei maddesi kenar başlığı ile dil değişikliğine tabi tutulup 241 nei 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 242. — Tasarının 248 nei maddesi akıcılık ve açıklığın temini için yeniden yazılarak 
yeni metin görüşülmüş ve 242 nei madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 243. — Tasarının 249 ncu maddesine dil değişikliği yapılmış ve ayrıca ikinci fıkranın ba
şındaki birinci cümle, birinci fıkranın sonuna getirilerek mânaya açıklık verilip madde bu değişik
likle 243 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 244. — Tasarının 250 nei maddesine kısım başlığı olarak verilen (cezaların infazı ve mah
keme masrafları) deyimi tasarıda yapılan genel dil değişikliğine uygun olarak (cezaların yerine 
getirilmesi ve yargılama giderleri) şeklinde değiştirilmiş, bundan sonra bölüm başlığı olan (ceza
ların infazı) mn da (cezaların yerine getirilmesi ile ilgili hükümler) olarak değiştirilmiş ve ayrıca 
(hazarda) deyimi metinden çıkarılmıştır. 

250 nei madde üzerinde dil değişiklikleri yapılmış, üçüncü fıkra ile dördüncü fıkra mânada açık
lığın temini için yer değiştirilmiş ve bu suretle metin 244 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 245. —••Tasarının 251 nei maddesi esas olarak alınmış ancak, ölüm cezalarının tehirinde 
asker kişi olan gebe kadınların dâhil edilmediği görülmüştür, halbuki 5 Ocak 1961 tarihli ve 211 
sayılı Türk Rilâhlı Kuvvetleri İç. Hizmet Kanununda kadınların da asker kişi olabilecekleri düzen
lendiğine göre gebe olan bu şahıslar hakkındaki ölüm cezalarının sivil kadınlarda olduğu gibi do
ğumlarına kadar geri bırakılma hükmünün konulması gerektiğinden bu esas maddeye dâhil edilmiş
tir. Ayrıca, maddede dil değişikliği yapılmış ve bu suretle meydana getirilen metin 245 nei madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 246. .— Tasarının 252 nei maddesi bu maddeye esas alınmış ancak, hürriyeti tahdidedici 
cezalarda da gebe asker kişi olan kadınların durumu düzenlenmediğinden 245 nei maddeye paralel 
olarak ve ("eza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki prensiplere uygun bir şekilde gebeliğin ve do
ğumun hürriyeti bağlayıcı cezaları geriye bırakma sebebi kabul edilmiş, ayrıca maddede dil deği
şikliği yapılıp meydana getirilen metin 246 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

'Madde 247. — Tasarının; tardı, ihracı, rütbenin geri alınmasını ve askerî öğrencilik hakkının 
kaybedilmesini kapsıyan cezalar haricolmak üzere altı ay ve daha az hürriyeti bağlayıcı cezaların, 
nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri tarafından üç ayı geçme
mek üzere geri bırakılabileceğine dair 253 ncü maddesi metinden çıkarılmıştır, filhakika askerî hiz
mete zarar vereceği anlaşılanların eczalarının geri bırakılabileceği denmiş ise de bu hüküm aynı 
şartlarda mahkûm olanlardan birinin, cezasının geri bırakılmasına ve diğerinin, yerine getirilmesine 
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yol ayacaktır. Bu ise askerî hizmetin aksamam asını temin maksadı ile konulmuş iken, askerî disip
linin ve eşitliğin bertaraf edilmesi neticesini doğuracaktır. 

Yukarda zikredilen gerekçeye istinaden tasarıdan 25:} ncü madde çıkarılmıştır. 
247 nci maddeye esas olarak tasarının 254 ncü maddesi alınmış ve yakalama müzekkeresi ve

rilen hükümlünün kolayca yakalanabilmesini temin maksadiyle maddeye ikinci bir cümle eklenerek 
müzekkerenin tanzim tarzı gösterilmiştir. 

Madde 248. — Tasarının 255 nci maddesinde dil. değişikliği yapılıp 248 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 249. — Tasarının 256 nci maddesi, maddenin, getirdiği prensibe halel gelmeden ikiyi1 

ayrılmış, birinci ve 'ikinci fıkralar bir madde halinde (249 neu madde) tedvin edilmiş, ımaddeye. 
açıklık ve akıcılık vermek için yeniden yazılarak 249 neu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 25ü. — Tasarının 255 nci 'maddesinin üçüncü fıkradan sonra gelen mütaakıp kasımı 
yeni bir madde olarak, tedvini kapsadığı hükümler bakımından uygun mütalâa edildiğinden bu 
hükümler yeniden, yazılmış ve meydana getirilen metin 250 nci madde olanak kabul edilmiştir. 

Madde 25i. — Tasarının 257 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 251 
nci madde olarak kaJbul edilmiştir. 

Madde 252. — Tasarının 258 nci maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp 252 
nci inadde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 25o. — Tasarının 259 neu maddesinde dil değişikliği yapılıp 253 ııcü mı adde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 254. — Tasarının 260 nci maddesinin getirdiği prensipler bozulmadan madde yeni
den yazılmış ve meydana getirilen, metin 254 ncü madde olarak kalbul edilmiştir. 

Madde 255. — Tasarının 26.1 nci maddesi ve kenar başlığı dil değişikliğine ve redaksiyona 
tabi tutulmuş, ımeydana getirilen 255 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca bu ımaddeye asker kişi olmıyanlar hakkında verilecek para cezalarının Cumhuriyet 
savcıları tarafından genel hükümlere 'göre yerine getirileceğine dair müstakil bir fıkra eklenerek 
diğer cezaların yerine getirilmesine paralel bir hüküm konmuştur. 

Madde 256. — Bu maddenin bölüm başlığı yargılama giderleri olarak ifade edilmiş, kenar 
başlığı bölüm başlığına uygun şekilde düzeltilmiş ve madde 'metninde dil değişikliği yapılıp 256 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 257. —• Bu maddeye kısım başlığı olarak konulan (müdahale yolu ile dâva, şahsi dâva 
ve memnu hakların iadesi) deyimleri diğer maddelerde kullanılan kelimelere uygun olarak türk-
çekleştirilmiş ve (yolu ile dâva, şahsi dâva ve yasaklanmış haMaran geüiverirmesıi şeklinde 
değiştirilmiştir. Madde metninde ve kenar başlığında dil değişikliği ve bâzı redaksiyonlar yapı
larak meydana gelen metin 257 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 258. —• Tasarının 264 ncü maddesinde ve kenar başlığında dil değişikliği yapılıp, 258 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 259. —• Son hükümlere dair olan tasarının 265 nci maddesinde. Jandarma Kanunu olan 
1706 sayılı Kanunun tarihi yazılmış ve ayrıca maddenin sonuna Askerî Ceza Kanununun 5 nci mad
desi de ilâve edilerek yabancı memleketlerde işlenen suçlarda Millî Savunma Bakanının talebi ile 
Türkiye'de tekrar yargılanacakları hükmünün meriyetten kaldırılması cihetine gidilmiştir. Ayrıca 
fıkraya, bu kanuna göre kurulacak askerî mahkemelerin fiilen göreve başladıkları tarihten itiba
ren ilga hükümlerinin yürümeye başlıyacağma işaret edilerek tatbikatta her hangi bir tereddüde 
düşülmemesi temin edilmiştir. Bu ilâve ve değişikliklerle meydana getirilen metin 259 neu madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Geçici madde .1. — Tasarının geçici birinci maddesi küçük bir redaksiyonla geçici birinci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Tasarının geçici ikinci maddesinin 1 nci fıkrası, açıklık temini maksadı ile 
redaksiyona tabi tutulmuş, diğer fıkraları da uygun görüldüğünden, geçici ikinci madde olarak 
kabul edilmiştir. 
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Madde 260. — Tasarının yürürlük ile ilgili 266 ncı maddesi yeter görülmemiş ve askerî mah

kemelerin kuruluşuna dair geçici 1 nci maddenin kanunun yayımı tarihinde, usule dair hükümle
rin ise bu kanuna göre kurulacak askerî mahkemelerin fiilen göreve başladıkları tarihte yürürlüğe 
girmesi uygun görülmüş ve buna göre yazılan metin, 260 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 261. — Tasarının 267 nci maddesi, 261 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Anayasamızın geçici 7 nci maddesine göre iki yıl içinde çıkarılması gereken kanunlardan olması 

sebebiyle, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
karar verilmiştir. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Sözcü Kâtip 
Ordu Artvin İstanbul Kayseri 

F. Güley S. Eminağaoğlu S.- Vardarh M. Göker 

Amasya 
Muhalifim, söz hakkım 

mahfuzdur 
î. Sarıgöz 

• 

Ankara 
111 nci maddeye 

muhalifim 
H. Ataman 

. Kars 
S. öktem 

İçel-
M. Arıkan 

Kayseri 
Tasarının tümü ve 

maddeleri üzerinde söz 
hakkım mahfuzdur 

A. Araş 

İzmir 
K. özek 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü kanunu tasarısı 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Genel esaslar 

BllilNCt BOLÜM 

Kuruluş 

MADDE 1. — Türk milleti adına yargı yetkisini kullanacak askerî mahkemeler; tümen, 
kolordu, ordu (deniz ve havada eşidi) ve kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı nez-
dinde Mîllî Savunma Bakanlığınca kurulur. . 

Küvvvet Komutanlıklarının yapacakları teklif veya Genelkurmay Başkanlığının doğrudan 
doğruya göstereceği lüzum üzerine diğer kıta komutanlıkları veya askerî kurum amirlikleri nez
dinde • de Millî Savunma Bakanlığınca askerî mahkeme kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. 

Bir garnizonda aynı kuvvetten nezdinde askerî mahkeme kurulması gereken birden fazla kıta 
komutanlığı bulunursa Genelkurmay Başkanlığının uygun göreceği bir kıta komutanlığı nez
dinde Millî Savunma Bakanlığınca yeteri kadar askerî mahkeme kurulması ile yetinilebittr. 

Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 59 ncu maddeleri ile 148 nci maddesinin (B) fıkra
sında yazılı suçları işliyenılerin yargılanmaları Millî Savunma Bakanlığının önceden tesbit ve 
Resmî Gazete ile yayınlıyacağı askerî mahkemelerde yapılır. 

Teşekkül 

MADDE 2. — Askerî mahkemeler İki askerî hâkim ve bir subay üyeden teşekkül eder. Ancak 
Genelkurmay Başkanlığı nezdindeki askerî mahkeme, general ve amiralleri yargıladığı zaman 
üç askerî hâkim ile iki general veya amiralden kurulur. 

Askerî mahkeme heyetinde bulunanların en kıdemlisi mahkeme başkanlığı görevini yapar. 

Subay üyelerin nitelikleri 

MADDE 3. — Askerî mahkemelerde üyelik yapacak subay üyelerin, en az yüzbaşı rütbesinde 
muharip sınıftan bulunmaları, sanığın astı ve âmiri olmamaları ve takdirli suçlar hariç bir cürüm 
ile hükümlü bulunmamaları şarttır. 

Harb esiri subayların yargılanmalarında rütbeleri imkân nisbetinde gözetilir. 

Subay üyelerin seçimi 

MADDE 4. — Subay üyeler ile yedekleri, nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan veya 
askerî kurum âmiri tarafından her yılın Aralık ayında o mahkemenin yetkisine giren birlik 
ve kurum mensupları arasından bir yıl süre ile değiştirilmemek üzere seçilirler. 

Bunların görevlerini yapmalarına sürekli engeller çıktığında yerlerine başkaları seçile
bilir. 

Karnında, yazılı nitelikte subay üye bulunması 

MADDE 5. — Kanunda yazılı nitelikte subay üye yoksa veya mevcut olanların gö
revlerini yapmalarına kanuni engeller bulunursa nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan 
veya askerî kurum âmiri uygun nitelikte suibay üyenin seçimi için en yakın kıta komutanı 
veya askerî kurum âmirine başvurur. Buna rağmen uygun nitelikte subay üye bulunmazsa en yüksek 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DE&ÎŞTÎRİŞl 

Askerî mahkemeler kuruluşu ve yargılama usulü kanunu tasarısı 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Genel esaslar 

BÎRINOİ BÖLÜM 

Kuruluş 

MADDE 1. — Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askerî mahkemeler; tümen, kol
ordu, ordu (deniz ve havada eşiti) ve kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı nezdin-
de, Millî Savunma Bakanlığınca kurulur. 

Kuvvet komutanlıklarının yapacakları teklif veya Genelkurmay Başkanlığının, doğrudan 
doğruya göstereceği lüzum üzerine, diğer kıta komutanlıkları veya askerî kurum amirlikleri nez-
dinde de Millî Savunma Bakanlığınca askerî mahkeme kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. 

Bir garnizonda aynı kuvvetten nezdinde askerî mahkeme kurulması gereken birden fazla kıta 
komutanlığı bulunursa Genelkurmay Başkanlığının uygun göreceği bir kıta komutanlığı nezdinde 
Millî Savunma Bakanlığınca yeteri kadar askerî mahkeme kurulması ile yetinilebilir. 

Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 59 nen maddeleri ile 148 nci maddesinin (B) fıkrasında 
yazılı suçları işliyenlerin yargılanmaları Millî Savunma Bakanlığının önceden tesbit ve Resmî 
Gazete ile yayırilıyacağı askerî mahkemelerde yapılır. 

Mahkeme kuruluşu 

MADDE 2. — Askerî mahkemeler iki askerî hâkim ve bir subay üyeden kurulur. Ancak Ge
nelkurmay Başkanlığı nezdindeki askerî mahkeme, general ve amiralleri yargıladığı zaman üç 
askerî hâkim ile iki general veya amiralden kurulur. 

Askerî mahkeme kurulunda bulunanların en kıdemlisi mahkeme başkanlığı görevini yapar. 

Subay üyelerin nitelikleri 

MADDE 3. — Askerî mahkemelerde bulunaoak subay üyelerin, en az yüzbaşı rütbesinde mu
harip sınıftan bulunmaları sanığın astı ve yargılama süresince en yakın âmiri olmamaları ve 
taksirli suçlar hariç, bir cürüm ile hükümlü bulunmamaları şarttır. 

Savaşta esir edilen subayların yargılanmalarında rütbeleri imkân nisbetinde gözetilir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanunda yazılı nitelikte subay üye bulunamaması 
MADDE 5. — Kanunda yazılı nitelikte subay üye yoksa veya mevcudolanlann görevlerini 

yapmalanna kanuni engeller bulunursa, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya 
askerî kurum âmiri uygun nitelikte subay üyenin seçimi için en yakın kıta komutanına veya as
kerî kurum âmirine başvurur. Buna rağmen uygun nitelikte subay üye bulunmazsa, en yüksek 
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komuta makamından itibaren sıra ile aşağı derecelerdeki komuta mevkilerinde bulunan subay
lar tiye olarak görevlendirilirler. 

Askerî savctUk 

MADDE 6. — Her askerî mahkemede bir askerî savcı ile yeteri kadar askerî savcı yardım
cı olarak bulunur. 

Aynı komutanlık nezdinde birden fazla askerî mahkeme kurulduğu takdirde bir savcılık 
teşkilâtı ile yetinilebüir. 

Kalem teşkilâtı 

MADDE 7. — Askerî mahkemelerle askerî savcılıklarda birer kalem teşkilâtı kurulur. Her 
kalem teşkilâtında birer başkâtip ile yeteri kadar kâtip bulunur. Ayrıca askerlerde kalemlerde 
görevlendirilebilirler. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan ve askerî kurum âmirleri 

MADDE 8. — Nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan ve askerî ıkurum âmirleri bir 
suçun işlendiğini öğrendiklerinde soruşturmaya başlamak hususunda askerî savcıdan talepte 
bulunabilecekleri gübi yapılmakta olan soruşturma hakkında askerî savcıdan bilgi de istiye-
bilirler. Ancak başlamış olan soruşturmanın cereyanına müdahale edemezler. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum âmirlerinin refakatlerin-
deki Adlî müşavirler, bu yetOdlerin kullanılmasında bu komutan ve askerî kurum âmirlerinin 
yardımcısıdırlar ve kanun yollarına müracaat hususunda adı geçen komutan ve askerî ku
rum âmirleri adına ilgili soruşturma ve dâva dosyalarını incelemeye yetkilidirler. 

Bu komutan veya kurum âmirlerinin kanuni ve kişisel engelleri bu yetkilerin kullanılma
sına imkân vermezse bu yetkiler kanuni vekillerine geçer. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM V" 

• Askerî mahkemelerin'görevleri 

Asker kişilere ilişkin görev 

MADDE 9. — Askerî mahkemeler kanunlarda hilafı yazılı olmadıkça asker kişilerin askerî 
suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde veyahut askerlik hizmet ve gö
revleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait dâvalara bakmakla görevlidirler. 

i Asker kişiler 

MADDE 10. — Bu kanunun uygulanmasında aşağıda yazılı olanlar asker kişi sayılırlar. 
A) Muvazzaf askerler : 
Subaylar, (askerî hâkim ve askerî savcı ile yardımcıları dâhil) askerî memurlar, askerî öğ

renciler, astsubaylar, erbaşlar ve erler. 
B) Yedek askerler (askerî hizmette bulundukları sürece), 
C) Millî Savunma Bakanlığı veya Türk Silâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan 

sivil personel, 
D) Askerî iş yerlerinde çalışan ve îş Kanununa tabi bulunan işçiler, 
E) Rızası ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine katılanlar, 
P) Askerî yargı organlarınca tutuklanmış veya hapsedilmiş veya askerî makamlarca muha

faza altına alınmış veya göz altı edilmiş kişiler. ; r «- , j 
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komuta makamından itibaren sıra ile aşağı derecelerdeki komuta mevkilerinde bulunan subaylar 
üye olarak görevlendirilirler. 

Askerî savcılık 

MADDE 6. — Her askerî mahkemede bir askerî savcı ile yeteri kadar askerî savcı, yardımcı 
olarak bulunur. 

Aynı komutanlık nezdinde birden fazla askerî mahkeme kurulduğu takdirde bir savcılık teş
kilâtı ile yetinilebilir. 

Kalem kuruluşu • 

MADDE 7. — Askerî mahkemeler ile askerî savcılıklarda birer kalem teşkilâtı kurulur. Her 
kalem teşkilâtında birer başkâtip ile yeteri kadar kâtip bulunur. Ayrıca lüzum halinde er, erbaş 
ve astsubaylar veya sıkıyönetim ve sevaş halinde subaylar kalemlerde görevlendirilebilirler. 

.• Nezdinde askeri mahkeme kurulan kttâ komutanı ve askerî kurum âmiri 

MADDE 8. — Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri bir 
suçun işlendiğini öğrendiğinde savcıya soruşturma açtırır ve yapılmakta olan soruşturma hak
kında askerî savcıdan her zaman bilgi istiyebilir. Ancak başlamış olan soruşturmanın cereyanına 
karışamaz. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum âmirlerinin refakatlerindeki 
adlî müşavirler, bu yetkilerinin kullanılmasında bu komutan ve askerî kurum âmirlerinin yardım-
cısıdırlar ve kanun yollanna başvurmada adı geçen komutan ve askerî kurum âmirleri adına 
ilgili soruşturma ve dâva dosyalannı incelemeye yetkilidirler. 

Kıta komutanının ve askerî kurum âmirinin kanuni ve kişisel engelleri yetkilerinin kullanıl
masına imkân vermez ise bu yetkiler kanuni vekillerine geçer. 

ÎKÎNOÎ BÖLÜM 

Askerî mahkemelerin görevleri 

Genel görev 

MADDE 9. — Askerî mahkemeler kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, asker kişilerin askerî 
olan suçlan ile bunlann asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve 
görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait dâvalara bakmakla görevlidirler. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Asker olmıyan kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmaları 

MADDE 11. — Askerî mahkemeler, asker olmıyan kişilerin aşağıda yazılı suçlarına ilişkin 
dâvalara bakarlar. 

A) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102 nci madde
leriyle Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (B) fıkrasında yazılı suçlar; 

B) Askerî mahallerde ve 1110 sayılı Kanunda yazılı birinci askerî yasak bölgeler içinde veya
hut nöbet yerlerinde veyahut karakollarda askerlik vazifelerini yaptıklan sırada veya yaptıklan 
vazifelerden dolayı askerî şahıslara ve bu mahallerde vazife gören devriyelere ve vazifeli askerî 
inzibatlara fiilen taarruz edenler veya şovenler ve hakaret edenler veyahut askerlik vazifelerine 
mütaallik işleri yapmaya veya yapmamaya zorlamak için haklarında şiddet veya tehdide müra
caat edenler, 

C) Sair kanunlarla askerî mahkemede yargılanmaları öngörülenler. 

Müşterek islenen suçlar 

MADDE 12. — Askerî mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi olan kişiler tarafından bir 
suçun müştereken işlenmesi halinde eğer işlenen suç Askerî Ceza Kanununda yazılı bir suç ise 
hepsinin yargılanması askerî mahkemelere, eğer suç Askerî Ceza Kanununda yazılı olmıyan bir 
suç ise hepsinin yargılanması adliye mahkemelerine aittir. 

Askerî mahkemeler ve adliye mahkemelerine tabi iki suç işlenmesi halinde 
yargılama önceliği 

MADDE 13. — Bir kişi hakkında askerî mahkemelerin görevli olduğu bir suç ile adliye mah
kemelerine ait diğer bir suçtan dolayı aynı zamanda soruşturmaya başlanılmış olursa, sanık önce 
askerî mahkemede yargılanır. 

Askerî mahkemeler bu hallerde yargılamayı ivedilikle sonuçlandırır ve diğer suçla ilişkin dâ
vaya bakan adliye mahkemesi de cezaların içtimaına ait kuralları uygular. 

Havas halinde askerî mahkemenin görevi 

MADDE 14. — Askerî mahkemeler savaş halinde aşağıda yazılı dâvalara bakarlar : 
A) Asker kişilerin işledikleri suçlara ait bütün dâvalar, 
B) Asker kişilerle müştereken suç işliyen sivil kişilere ait dâvalar, 
C) Muharip Türk Silâhlı Kuvvetleri nezdinde bulunmalarına müsaade edilmiş olan yabancı 

askerlerin işledikleri suçlara ait bütün dâvalar. (Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince özel bir and-
laşma yapılmamış ise), 

D) Harb esirlerinin işledikleri suçlara ait bütün dâvalar, 
E) Adliye mahkemelerinin bulunmadığı savaş bölgelerinde işlenen suçlara ait bütün dâ

valar, 
P) Bir hizmet veya mukavele ve taahhüt veya her hangi bir sebep ve suretle muharip Türk 

Silâhlı Kuvvetleri nezdinde bulunan veya Türk Silâhlı Kuvvetlerini takibeden kişiler ile muharip 
Türk Silâhlı Kuvvetleri nezdinde bulunmalanna müsaade edilmiş bulunan yabancı askerlerin yan-
lannda olan kişiler tarafından işlenen Askerî Ceza Kanununda yazılı askerî suçlara ait dâvalar, 

G) Askerî Ceza Kanununun 75, 78, 80, 124. 125 ve 127 nci maddelerinde yazılı suçlara ait 
dâvalar, 

H) İlân olunan harekât bölgesinde her sınıftan subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve 
erlere karşı Askerî Ceza Kanununun 90 ve 91 nci maddesinde yazılı suçu işliyenlere ait dâva
lar. 
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Asker olmıyan kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmaları 

MADDE 11. — Asken mahkemeler, asker olmıyan kişilerin aşağıda yazılı suçlanna ilişkin 
dâvalara bakarlar : 

A) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102 nci mad
deleri ile 148 nci maddesinin (B) fıkrasında yazılı suçlar, 

B) Askerî mahallerde ve 1110 sayılı Kanunda yazılı birinci askerî yasak bölgeler içinde ve
ya nöbet yerlerinde veyahut karakollarda askerlik ödevlerini yaptüdan sırada veya yaptıklan 
bu ödevlerden dolayı asker kişilere ve bu yerlerde görevlendirilen devriyelere ve inzibatlara fii
len taarruz edenler veya şovenler ve hakaret edenler veyahut askerlik görevlerine ilişkin işleri 
yapmaya veya yapmamaya zorlamak için haklarında şiddet ve tehdide başvuranlar, 

C) Diğer kanunlar ile askerî mahkemelerde yargılanmaları öngörülenler. 

Müşterek suçlar 

MADDE 12. — Askerî mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi kişiler tarafından bir su
çun müştereken işlenmesi halinde eğer suç Askerî Ceza Kanununda yazılı bir suç ise sanıklann 
yargılanmalan askerî mahkemelere; eğer suç Askerî Ceza Kanununda yazılı olmıyan bir suç ise 
adliye mahkemelerine aittir. 

Askerî mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi iki suç işlenmesi halinde yargılama önceliği 

MADDE 13. — Bir kişi hakkında askerî mahkemelerin görevli olduğu bir suç ile adliye mah
kemelerine ait diğer bir suçtan dolayı aynı zamanda kovuşturmaya başlanmış olursa, sanık önce 
askerî suçtan dolayı askerî mahkemede sonra da adliye mahkemesine ait suçtan adliye mahkeme
sinde yargılanır. 

Askerî mahkemeler bu durumlarda yargılamayı ivedilikle şonuçlandınrlar ve diğer suçla iliş
kin dâvaya bakan adliye mahkemesi de cezaların içtimaına ait kuralları uygular. 

Savaş halinde askerî mahkemenin görevi 

MADDE 14. — Askerî mahkemeler savaş halinde aşağıda yazılı dâvalara bakarlar : 
A) Asker kişilerin işledikleri suçlara ait bütün dâvalar, 
B) Asker kişilerle müştereken suç işliyen sivil kişilere ait dâvalar, 
C) Muharip Türk Silâhlı Kuvvetleri nezdinde bulunmalarına izin verilmiş olan yabancı as

kerlerin işledikleri suçlara ait bütün dâvalar, (Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince özel bir and-
laşma yapılmamış ise), 

D) Savaşta esir edilenlerin işledikleri suçlara ait bütün dâvalar, 
E) Adliye mahkemelerinin bulunmadığı savaş bölgelerinde işlenmiş suçlara ait bütün dâva

lar, 
P) Bir hizmet veya sözleşme ve yüklenme vşya her hangi bir sebep ve suretle muharip Türk 

Silâhlı Kuvvetleri nezdinde bulunan veya Türk Silâhlı Kuvvetlerini taJdbeden kişiler ile Türk 
Silâhlı Kuvvetleri nezdinde bulunmasına izin verilmiş olan yabancı askerlerin yanlannda bulu
nan kişiler tarafından işlenen Askerî Ceza Kanununda yazılı askerî suçlara ait dâvalar, 

G) Askerî Ceza Kanununun 75, 78, 80, 124, 125 ve 127 nci maddelerinde yazılı suçlara ait 
dâvalar, 

H) îlân olunan harekât bölgesinde her sınıftan subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve er
lere karşı Askerî Ceza Kanununun 90 ve 91 nci maddelerinde yazılı suçlan işliyenlere ait dâ
valar. 
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General ve amirallerin yargılanması 

MADDE 15. — General ve amirallerin askerî mahkemelere tabi suçlarından dolayı yargılan
maları Genel Kurmay Başkanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemede yapılır. 

İstirdat ve tazminat dâvalarında yetki 

MADDE 16. — Suçlardan doğan istirdat ve tazminat dâvalarına kamu dâvaları ile birlikte 
askerî mahkemelerde bakılır. 

Askerî savcılar Hazineye taallûk eden zararları tesbit ve iddianameye yazarak askerî mah
kemelerde kovuşturmak ve dâva etmekle mükelleftirler. 

Ancak askerî mahkemelerde kamu dâvasının kovuşturuimasına imJkân kalmıyarak dâvanın 
adliye mahkemelerinde görülmesi lâzımgeldiği hallerde Devlet hakları özel kanununa göre ko
vuşturulur. 

Askerî mahkemelerde yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi 

MADDE 17. — Askerî mahkemelerde yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi daha önce 
işlenen suçlara ait dâvalara bu mahkemelerin bakmak görevini değiştirmez. Ancak işlenen as
kerî bir suç değilse veya askerî bir suça bağlı bulunmuyorsa soruşturmaya başlanmış olsa dahi 
askerî mahkemenin görevi sona erer. 

Bağlı suçlar 

MADDE 18. — Bir kimse birkaç suçtan sanık olur veya bir suçta ne sıfatla olursa olsun bir
kaç sanık bulunursa bağlılık var sayılır. 

' ' ' Görev kararı 

MADDE 19. — Askerî mahkemeler dâvaya bakmaya görevli olup olmadıklarına yargılama
nın her safhasında karar verebilirler. 

Dâvaların tehiri 

MADDE 20. — Muvazzaf ve yedek er ve erbaşların ve yedek subay, yedek askerî memur ve 
yedek astsubayların askere girmeden veya silâh altına çağnlmadan evvel işledikleri yukarı haddi 
bir seneye kadar şahsi hürriyetin bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ait dâvalarda ilk ve son 
soruşturma işlemleri terhislerine kadar geri bırakılır. 

Askerlikten tart ve ihracı gerektiren suçlardan sanık yedek subay, yedek askerî memur ve 
yedek astsubaylar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Yedek asker kişiler askerî hizmet esnasında münhasıran Türk Ceza Kanununa veya diğer 
ceza kanunlarına aykırı fiillerinden dolayı terhislerinden sonra adliye mahkemelerine verilebilir
ler. 

Savaş halinde silâh altında bulunan veya silâh altına çağrılan bütün asker kişiler aleyhine 
adliye mahkemelerince kovuşturma yapılacak suçlardan ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve 
daha ziyade hapis cezasını tmüstelzim bulunanlar müstesna olmak üzere sanık bulundukları diğer 
suçlara ait dâvalarda ilk ve son soruşturma işlemleri hazara veya terhislerine kadar geri bıra
kılır. 

Savaş halinde bütün asker kişilerin askerî mahkemeye tabi suçlan için yapılacak soruştur
mada aşağıda yazılı suçlar haricolımak üzere hazırlık soruşturması ve duruşma işlemleri hazara 
veya terhislerine kadar geri bırakılır. Ancak nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta Komutanı 
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General ve amirallerin yargılanması 
MADDE 15. —- General ve amirallerin askerî mahkemelere tabi suçlarından dolayı yargılan

maları Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kumlan askerî mahkemede yapılır. 

İstirdat ve tazminat dâvalarında yetki 
MADDE 16. — Suçlardan doğan istirdat ve tazminat dâvalarına kamu dâvaları ile birlikte 

askerî mahkemelerde bakılır. 
Askeri savcılar Hazineye ilişkin zararları tesbit ve iddianameye yazarak askerî mahkemeler

de kovuşturmak ve dâva etmekle yükümlüdürler. 
Ancak, askerî mahkemelerde kamu dâvasının kovuşturulmasına imkân kalmıyarak dâvanın 

adliye mahkemelerinde görülmesi gerektiği hallerde Devlet hakları özel kanuna göre kovuşturu
lur. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi 18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ucu maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dâvalarm geri bırakılması 
MADDE 20. — Muvazzaf ve yedek er ve erbaşların ve yedek subay ve yedek askerî memur

ların askere girmeden veya silâh altına çağınlmadan önce yukarı haddi bir yıla kadar kişisel hür
riyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ait dâvalarda ilk ve son soruşturma işlemleri askerlik
lerini bitirmelerine kadar geri bırakılır. 

Askerlikten tard ve ihracı gerektiren suçlardan sanık yedek subay, yedek askerî memur ve 
yedek astsubaylar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Yedek asker kişiler askerî hizmet esnasında sadece Türk Ceza Kanununa veya diğer ceza ka
nunlarına aykın eylemlerinden dolayı askerliklerini bitirmelerinden sonra adliye mahkemelerine 
verilebilirler. 

Savaş halinde, silâh altında bulunan veya silâh altına çağırılan bütün asker kişiler aleyhine 
adliye mahkemelerinde kovuşturma yapılacak saçlardan ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve da
ha ziyade hapis cezasını gerektirenler müstesna olmak üzere, sanık bulundukları diğer suçlara ait 
dâvalarda ilk ve son soruşturma işlemleri banşa veya askerliklerinin bitimine kadar geri bırakı
lır. • 

Savaş halinde bütün asker kişilerin askerî mahkemeye tabi suçlan için yapılacak soruşturma
da aşağıda yazılı suçlar haricolmak üzere hazırlık soruşturması ve duruşma işlemleri banşa veya 
askerliklerinin bitimine kadar geri bırakılır. Ancak, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta ko-
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veya askerî kurum âmiri askerî menfaat ve zorunluklar karşısında geri bırakma hükümlerinin 
uygulanmasını askerî savcıdan üstiyebilir : 

1. AleMlak ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve daha ziyade hapis cezasını gerektiren 
suçlar, 

2. Askerî Ceza Kanununun 3 noü babının birinci, üçüncü (63/1, 76, 77 nci maddeleri hariç), 
dördüncü, beşinci (82, 83, 84.ve 95 nci maddeleri hariç), yedinci fasıllarında yazılı suçlar, 

3. Askerî Ceza Kanununun 130, 131, 137 ve 152 nci maddelerinde yazılı suçlar, 
Geri bırakma süresi içinde zamanaşımı işlemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Askerî malh'k'em-el'e.riln yetMsi 

Genel olarak yetki 

MADDE 21. -— Askerî mahkemelerin yetkisi, nezdinde askerî mahkeme kurulan fcıtâ komuta
nı veya askerî kuruım âmirinin kadro ve kuruluş itibariyle emirleri altında bulunan kişiler ile 
adlı bakımdan kendisine bağlanmış birlik veya askerî kuruım mensupları hakkında caridir. 

Hangi askerî mahkemenin yetkisine girdikleri belli olmıyanlar 

MADDE 22. — Askerî mahkemeye tabi olup da kadro ve kuruluş itibariyle hangi askerî mah
kemenin yetkisine girdikleri belli olmıyan kişiler, bölgesinde bulundukları veya suçu işledikleri 
yerdeki askerî birlik veya kurumun bağlı bulunduğu askerî mahkemeye tabidirler. 

Yetkili askerî mahkemeler taaddûdettiği takdirde sanığı yakalıyan veya soruşturma yapılmasını 
daha önce talebeden kıta komutanı veya askerî kurum âmirinin nezdinde kurulan askerî mahkeme 
önceliği haizdir. 

Geçici olarak bir askerî birlik veya askerî kuramda görevlendirilme halinde yetki 

MADDE 23. — Bir askerî birlik veya askerî kurumda geçici olarak görevlendirilen asker kişi
ler bu görevlerinin devamı müddetince o askerî birliğin veya askerî kurumun bağlı bulunduğu 
askerî mahkemeye tabi olurlar. 

Asker kişilerin yabancı memleketlerde işledikleri suçlara ait dâvalarda yetki 

MADDE 24. — Asker kişiler tarafından yabancı memleketlerde Türk askerî kıtalarında veya di
ğer resmî görevler esnasında veya esir karargâhlarında işlenen ve Türkiye'de askerî mahkemede 
kovuşturulması gereken suçlarda yetki bundan evvelki maddelere göre tâyin edilir. Bununla beraber 
soruşturmayı talebeden komutan veya askerî kurum âmiri ile askerî savcının veyahut sanığın ta
lebi üzerine Askerî Yargıtay suçun işlendiği yere daha yakın olan bir askerî mahkemeye yetki ve
rebilir. 

Savaş hükümlerinin uygulanacağı bildirilen bölgelerde yetki 

MADDE 25. — Savaş hükümlerinin uygulanacağı ilân edilen bölgelerdeki bütün asker kişiler 
o bölge komutanının nezdindeki askerî mahkemeye tabi olurlar. 
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mutanı veya askerî kurum âmiri askerî menfaat ve zorunluklar karşısında geri bırakma hüküm
lerinin uygulanmamasını askerî savcıdan istiyebilir. 

A) Ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve daha ziyade hapis cezasını gerektiren suçlar, 
B) Askerî Ceza Kanununun üçüncü babının birinci, üçüncü (63/1, 76, 77 nci maddeleri ha

riç), dördüncü, beşinci (82, 83, 84 ve 95 nci maddeleri hariç), yedinci fasıllannda yazılı suçlar. 
C) Askerî Ceza Kanununun 130, 131, 137 ve 152 nci maddelerinde yazılı suçlar, 
Geri bırakma süresi içinde zaman aşımı işlemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Askerî mahkemelerin yetkisi 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

özel yetki 

MADDE 22. — Bir askerî mahkemenin yetkisine tabi olup da kadro ve kuruluş itibariyle han
gi askerî mahkemenin yetkisine girdikleri belli olmıyan kişiler, bölgesinde bulunduktan veya 
suçu işledikleri yerdeki- askerî birlik veya kurumun bağlı bulunduğu askerî mahkemenin yetki 
sine tabidirler. 

Yetkili askerî mahkemeler birden fazla olduğu takdirde sanığı yakalıyan veya soruşturma ya
pılmasını daha önce istiyen kıta komutanı veya askerî kurum âmirinin nezdinde kurulan askerî 
mahkeme yetkilidir. 

Geçici görevlendirmede yetki 

MADDE 23. — Bir askerî birlik veya askeri kurumda geçici olarak görevlendirilen asker ki
şiler bu görevlerinin devamı süresince o askerî birliğin veya askerî kurumun bağlı bulunduğu 
askerî mahkemenin yetkisine tâbi olurlar. 

Vahana memleketlerde işlenen suçlarda yetki 

MADDE 24. — Asker kişiler tarafından yabancı memleketlerde Türk askerî kıtalarında veya 
diğer resmî görevler esnasında veya esir karargâhlannda işlenen ve Türkiye'de askerî mahkemede 
kovuşturulması gereken suçlarda yetki, bundan önceki maddelere göre tâyin edilir. Bununla be
raber soruşturmayı istiyen komutan veya askerî kurum âmiri ile askerî savcının veyahut sanığın 
isteği üzerine Askerî Yargıtay suçun işlendiği yere daha yakın olan bir askerî mahkemeye yetki 
verebilir. 

Savaş hükümlerinin uygulanacağı bölgelerde yetki 

MADDE 25. — Savaş hükümlerinin uygulanacağı ilân edilen bölgelerdeki bütün asker kişiler 
o bölge komutanının nezdindeki askerî mahkemeye tabi olurlar. 
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Askeri mahkemelerin yetkilerinin genişletilmesi veya daraltılması 

MADDE 26. — Askerî mahkemelerin yetkileri, kuvvet komutanlıklarının göstereceği ihtiyaç üze
rine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzuma göre Millî Savunma 
Bakanlığınca genişletilip daraltılabilir. 

Mütaaddit suçlardan dolayı başka başka askerî mahkemeye tabi olan şahıslar hakkında yetki 

MADDE 27. — Bir şahıs birden ziyade askerî mahkemenin yetkisine giren mütaaddit suçlardan 
sanık olursa bunlar birleştirilerek en ağır cezalı suç için yetkili olan askerî mahkemede bakıla
bilir. 

Çocukların cezaları eşit olursa sanığın son suçu işlediği zaman bağlı bulunduğu askerî mahke
me yetkilidir. 

Birden ziyade askerî mahkemeye tabi sanıklar hakkında yetki 

MADDE 28. — Bir suçda bir kaç sanık olursa ve bunlar birden ziyade 'askerî mahkemelere 
tabi bulunursa ilgili askerî savcılar cümlesi hakkında soruşturmanın hangi askerî savcılık tara
fından yapılacağını kararlaştırırlar. TMaşamazlar&a soruşturmayı yapacak savcılığı Millî Savunma 
Bakanlığı tâyin eder. 

Birleştirilerek yapılan soruşturma sonunda sanıkların hepsi hakkında dâva, soruşturmayı ya
pan askerî savcının nezdindöj bulunduğu askerî mahkemede açılabilir. 

Sanıklardan biri hakkında evvelden dâva açılmış ise askerî savcılardan birinin talebi üzerine 
Askerî Yargıtay tarafından bütün sanıkların dâvasına bakacak askerî mahkeme tâyin olunur. 

Dâvanın nakli 

MADDE 29. — Soruşturmanın mahallinde yapılması Türk Silâhlı Kuvvetlerinin emniyeti veya 
askerî disiplinin korunması bakımından mahzurlu olursa nezdinde askerî mahkeme kurulan komu
tan veya askerî kurum âmirinin teklifine binaen veya doğrudan doğruya Milî Savunma Bakan
lığınca yapılacak talep üzerine Askerî Yargıtay dâvanın başka bir yerde bulunan askerî mahke
meye nakline karar verebilir. 

Duruşmanın mahallinde yapılması Türk Silâhlı Kuvvetlerinin emniyeti veya askerî disiplinî-
, nin korunması bakımından mahzurlu görülürse, askerî savcının talebetmesi şartiyle askerî mahke

menin vereceği karar üzerine Askerî Yargıtayca dâvanın başka bir yerde bulunan askerî mahke
meye nakline karar verilebilir. 

Askerî mahkeme hukukî veya fiilî sebeplerden dolayı yargı görevini yapamiyacak halde bu
lunursa nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum âmirinin veya tarafların 
talebi üzerine Askerî Yargıtay dâvanın başka bir yerde bulunan askerî mahkemeye nakline karar 
verir. 

Ohımlu yetki uyuşmazlığı 

MADDE 30. — Askerî mahkemeler arasında çıkan olumlu yetki uyuşmazlıklarını Askerî Yar
gıtay halleder. 

Olumsuz yetki uyuşmazlığı 

MADDE 31. —• Birkaç askerî mahkeme arasında yetki hususunda olumsuz uyuşmazlık çıkar 
ve yetkisizlik kararları aleyhine kanun yollarına müracaat imkânı kalmamış bulunursa askerî 
yargıtay yetkili mahkemeyi tâyin eder. 
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Yetki geni§letilmesi ve daraltılması 

MADDE 26. — Askerî mahkemelerin yetkileri, kuvvet komutanlıklarının gösterecekleri ihti
yaç üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzuma göre Millî Sa
vunma Bakanlığınca genişletilip daraltılabilir. 

Birden fazla suçlarda yetki 

MADDE 27. — Bir kimse birden çok askerî mahkemenin yetkisine giren birden fazla suçtan 
sanık olursa bunlar birleştirilerek en ağır cezalı suç için yetkili olan askerî mahkemede bakıla
bilir. 

Suçlann cezalan eşit olursa sanığın son suçu işlediği zaman bağlı bulunduğu askerî mahkeme 
yetkilidir. 

Birden fazla mahkemeye tabi sanıklar hakkında yetki 

MADDE 28. — Bir suçta birkaç sanık bulunur ve bunlar birden fazla askerî mahkeme yetki
sine tabi olursa ilgili askerî savcılar hepsi hakkında soruşturmanın hangi askerî. savcılık tarafın
dan yapılacağını kararlaştırırlar. Uzlaşamazlar ise, soruşturmayı yapacak savcılığı Millî Savun. 
ma Bakanlığı tâyin eder. 

Birleştirilerek yapılan soruşturma sonunda sanıkların hepsi hakkında dâva, soruşturmayı ya
pan askerî savcının nezdinde bulunduğu askerî mahkemede açılabilir. 

Sanıklardan biri hakkında evvelden dâva açılmış ise askerî savcılardan birinin isteği üzerine 
Askerî Yargıtay tarafından bütün sanıkların dâvasına bakacak askerî mahkeme tâyin olunur. 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Olumlu yetki uyuşmazlığı 

MADDE 30. .— Askerî mahkemeler arasında çıkan olumlu yetki uyuşmazİıklannı Askerî 
Yargıtay çözijmler. 

Olumsuz yetki uyuşmazlığı 

MADDE 31. .— Birkaç askerî mahkeme arasında yetki hususunda olumsuz uyuşmazlık çı
kar ve yetkisizlik kararlan aleyhine kanun yollarına başvurma imkânı kalmamış bulunursa 
Askerî Yargıtay yetkili mahkemeyi tâyin eder. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 496 ) 



— 40 — 
Hü. 

Yetkisizlik iddiasınm zamanı ve bu hususta verilecek karar 

MADDE 32. — Sınıf ve rütbe yönünden olmıyan yetkisizlik iddiasının duruşmanın başlangı
cında iddianamenin okunmasından önce askerî mahkemeye bildirilmesi lâzımdır. 

Yetkisizlik iddiası üzerine askerî mahkeme bu iddiayı iddianamenin okunmasından önce kara
ra bağlar. 

Yetkisi olmıyan askerî mahkemenin ve askerî savcının yaptığı soruşturma 

MADDE 33. — Yetkisi olmıyan askerî mahkeme ve askerî savcı tarafından yapılan soruştur
ma işleri sadece yetkisizlikten dolayı hükümsüz sayılmaz. 

Askerî savcının yetkisi ve yetki uyuşmazlıkları 

MADDE 34. — Askerî savcının yetkisi nezdinde bulunduğu askerî mahkemenin yetkisi ile sı
nırlıdır. 

Askerî savcılar arasında çıkacak yetki uyuşmazlığı aralarında halledilir. Uyuşamazlarsa. Millî 
Savunma Bakanlığına müracaat olunur. 

Millî Savunma Bakanının nezaret yetkisi 

MADDE 35. — Askerî mahkemelerin idari işleri ile askerî savcılıkların bütün işlemlerine ne
zaret Millî Savunma Bakanına aittir. 

Bu görev Bakanlık Askerî Adalet Başkanlığı vasıtasiyle yürütülür. 
Bakanlık Askerî Adalet Başkanlığının görev ve yetkileri bir yönetmelikte düzenlenir. 

Teftiş Kurulu 

MADDE 36. — Askerî mahkeme kalemleri ile askerî savcılıkları ve kalemlerini, müşavir hâ
kimlik hizmetlerini ve askerî ceza ve tutuk evlerini Millî Savunma Bakanı adına teftiş ve mura
kabe etmek ve kanunun belirttiği hallerde soruşturma yapmak üzere müfettiş sıfat ve yetkisini 
taşıyan bir başkanın yönetimi altında lüzumu kadar müfettişten kurulu bir Askerî Adalet Teftiş 
Kurulu teşkil olunur. Bu kurulun kuruluşu, görevi, yetkisi ve hizmetini ne şekilde yürüteceği bir 
yönetmelikte gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

•Hâkimlerin dâvaya bakmaması ve reddi 

Hâkimin dâvaya bakamıyacağı haller 

MADDE 37. — Hâkim aşağıda yazılı olan hallerde hâkimlik görevini yapamaz : 
A) Suçtan kendisi zarar görmüş ise, 
B) Sonradan kalksa bile sanık veya mağdur ile aralarında evlilik veya vesayet bağlılığı bu

lunmuş veya bulunuyorsa, 
C) Sanık veya mağdurun nesebden veya sebepten usul veya füruu veya bunlarla evlât edin

me bağlılığı veyahut sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) 
nesepten veya kendisi ile sıhriyetten hâsıl olan evlilik kalmazsa bile ikinci dereceye kadar (bu 
derece dâhil) sebepten civar hısımlığı olursa, 

D) Aynı dâvada askerî savcı olmuş, mağdur veya sanığın müdaf ittiğini yapmış veya nezdin
de mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum âmiri sıfatiyle talepte bulunmuş veya âmir sı-
fatiyle vaka hakkında rapor vermiş ise, 

E) Aynı dâvada tanık veya bilirkişi sıf atiyle dinlenmiş bulunuyorsa, 
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Yetersizlik iddiası 
MADDE 32. — Sınıf ve rütbe yönünden olmıyan yetkisizlik iddiasının duruşmasının baş

langıcından iddianamenin okunmasından önce askerî mahkemeye bildirilmesi gerekir. 
Yetkisizlik iddiası üzerine askerî mahkeme bu iddiayı, iddianamenin okunmasından önce ka

rara bağlar.1 

Yetkisi olmıyan askeri maiıkemenin re askerî savcıyım yaptığı soruşturma 

MADDE 33. — Yetkisi olmıyan askerî mahkeme ve askerî savcı tarafından yapılan soruş
turma işleri, sadece yetkisizlikten dolayı hükümsüz sayılmaz. 

Askerî seıveının yetkisi ve yetki uyuşmazlıkları 

MADDE 34. — Askerî savcının yetkisi, nezdinde bulunduğu askerî mahkemenin yetkisi ile 
sınırlıdır. 

Askerî savcılar arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları aralarında halledilir. Uyuşamazlarsa 
Millî Savunma Bakanlığına başvurulur. 

Millî Savunma Bakanının gözetim yetkisi 

MADDE 35. — Askerî mahkemelerin idari işleri ile askerî savcılıkların bütün işlemleri 
Millî Savunma Bakanının gözetimine tabidir. 

Bu görev Bakanlık Askerî Adalet Başkanlığı aracılığı ile yürütülür. 
Bakanlık Askerî Adalet Başkanlığının görev ve yetkileri bir yönetmelik ile düzenlenir. 

Teftiş kurulu 

MADDE 36. — Askerî mahkeme kalemleri ile askeri savcılıkları ve kalemlerini, adlî mü
şavirlik hizmetlerini ve askerî ceza ve tutuk evlerini Savunma Bakanı adına teftiş ve mura
kabe etmek ve kanunun belirttiği hallerde soruşturma yapmak üzere müfettiş sıfat ve yetkisini 
taşıyan bir başkanın yönetimi altında lüzumu kadar müfettişten kurulu bir Askerî Adalet Tef
tiş Kurulu kurulur. Bu kurulun kuruluşu, görev, yetki ve hizmetlerini ne şekilde yürüteceği 
bir tüzük ile düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

I[ akimler in dâvaya 'baıkaımıaıması ve reddi 

Hâkimin dâvaya bakamtyaoağı haller 

MADDE 37. — Hâkim aşağıda yazılı olan hallerde hâkimlik görevini yapamaz : 
A) Suçtan kendisi zarar görmüş ise, 
B) Sonradan kalksa bile sanık veya suçtan zarar gören ile aralarında evlilik veya vesayet 

bağlılığı bulunmuş veya bulunuyorsa, 
0) Sanık veya suçtan zarar gören ile aralarında kan veya sihri usul veya füru hısımlığı 

yahut evlâdedinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya evlilik kalma
sa bile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) sihri civar hısımlığı varsa, 

D) Ayni dâvada askerî savcı olmuş, suçtan zarar görenin veya sanığın savunuculuğunu yap
mış veya nezdinde mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri sıfatı ile istemde bu
lunmuş veya âmir sıfatı ile vaka hakkında rapor vermiş ise, 

E) Aynı dâvada tanık ve bilikişi sıfatı ile dinlenmiş bulunuyorsa. 
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Karara kattlamıyan hâkim 

MADDE 88. — Aleyhine kanun yollardan birine müracaat edilmiş olan bir hükme katılan 
hakim yüksek mahkemece bu hükme dair yerilecek karara katılamaz. 

Hâkimin ret sebepleri 

MADDE 89. — Hâkimin görevini yapmaktan memnu olduğu hallerde reddi istenebileceği gibi 
bitaraflığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi talebolunabilir. 

Sanık, askerî savcı (Askerî Yargıtayda Başsavcı), şahsi davacı ve müdahü hâkimi ret talebin
de bulunabilirler. Bunlardan her hangi biri tarafından talebolunursa hükme katılacak hâkimlerin 
isimleri kendilerine bildirilir. 

Bitaraflığım şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimi ret talebinin zamanı 

MADDE 40. — Bitaraflığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hâkimin reddi talebi 
askerî mahkemelerde iddianamenin ve askerî yargıtayda raportör üye tarafından raporun okun
masına kadar ileri sürülebilir. Yeni çıkan sebeplerden dolayı duruşma bitinceye ve Askerî Yar
gıtayda inceleme sona erinceye kadar ret istenebilir. 

Hâkimin reddi talebinin usulü 

MADDE 41. — Hâkimin reddi asker kişiler tarafından hâkimin mensubolduğu askerî mah
kemeye verecekleri dilekçe ile yahut bu hususta bir tutanak düzenlemek üzere askerî savcıya 
veya askerî mahkeme kâtibine veyahut disiplin cezası vermeye yetkili en yakın âmire yapı
lacak beyan ile olur. 

Sair kişiler tarafından hâkimin mensubolduğu askerî mahkemeye bir dilekçe verilmek sure
tiyle veya ilgililerin tabi olduğu sulh hâkimi ninin veya bu görevi gören mahkemenin kâtibi
ne bir tutanak düzenlemek üzere yapacakları beyan ile olur. 

Serbest bulunmıyan sanıkların bu husustaki beyanları nezarete memur subaylar veya ceza 
evinin bulunduğu diğer sulh hâkimince zaptettirilir. 

Ret talebinin ispatı ] 

MADDE 42. — Hâkimin reddini talebeden taraf sebebini ispat ile mükelleftir. Yemin delil 
olmaz. 

Askerî mahkeme reddi istenilen hâkimden ret sebebi hakkında izahat isteyebilir. Hâkim de 
ret sebepleri hakkında düşüncelerini bildirir. 

Hâkimin reddi talebi hakkında karar verecek askerî mahkeme 

MADDE 48. — Hâkimin reddi talebi hakkında mensubolduğu askerî mahkemece karar veri
lir. Ancak reddolunan hâkimin müzakereye katılmamasından askerî mahkeme teşekkül ede
mez ise yalnız bu hususta karar verilmesi için başka bir hâkimle yeni bir heyet kurulur. Bu 
yolla da mahkemenin teşekkülü mümkün olmazsa en yakın askerî mahkemeden bir hâkim iste
nir. 

Reddolunan hâkim talebinin haklı olduğunu kabul ederse ret hakkında bir karar verilmez. 
Bir hâkim reddini gerektiren sebepleri bildirir yahut bâzı. haller bir hâkimin hâkimlik gö

revini ifadan memnuiyeti şüphesini doğurursa bu hususta bir talebolmazsa bile Askerî Yargıtay 
kendiliğinden de karar verebilir. 
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Karara katilamtyan hâkim 

MADDE 38. — Aleyhine kanun yolarından birine başvurulmuş olan bir hükme katılan hâkim, 
yüksek mahkemece bu hükme dair verilecek karara katılamaz. 

Hâkimin ret sebepleri 

MADDE 39. — Hâkimin görevini yapmaktan yasaklı olduğu hallerde reddi istenebileceği gibi 
tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir. 

Sanık, askerî savcı (Askerî Yargıtayda Başsavcı), şahsi davacı ve dâvaya katılan, hâkimi ret 
isteğinde bulunabilirler. Bunlardan her hangi biri tarafından istemde bulunulursa hükme katıla
cak hâkimlerin isimleri kendilerine bildirilir. 

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimi ret isteminin zamanı 

MADDE 40. — Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hâkimin reddi istemi, 
mahkemelerde iddianamenin ve Askerî Yargıtayda sözcü üye tarafından raporun okunmasına kadar 
ileri sürülebilir. Yeni çıkan sebeplerden dolayı duruşma bitinceye, Askerî Yargıtayda inceleme so
na erinceye kadar hâkimin reddi istenebilir. 

Hâkimin reddi isteminin usulü 

MADDE 41. — Hâkimin reddi asker kişiler tarafından, hâkimin mensubolduğu askerî mahkeme
ye verilecek bir dilekçe ile yahut bu hususta bir tutanak düzenlenmek üzere askerî savcıya veya 
askerî mahkeme kâtibine veyahut disiplin cezası vermiye yetkiyi en yakın âmire yapılacak bir be
yan ile olur. 

Diğer kişiler tarafından hâkimin mensubolduğu askerî mahkemeye bir dilekçe verilmek sureti 
ile veya ilgililerin tabi oldukları sulh hâkiminin veya bu görevi gören mahkemenin kâtibine, bir 
tutanak düzenlenmek üzere, yapılacak beyan ile olur. 

Serbest bulunmıyan sanıklar bu husustaki beyanlarını askerî ceza ve tutukevi müdürüne veya 
gözetimine memur subaya veya ceza ve tutukevi nin bulunduğu yer sulh hâkimine yaparlar. İlgili
lerce bu hususta bir tutanak düzenlenir. 

Bet isteminin ispatı 

MADDE 42. — Hâkimin reddini istiyen taraf sebebini ispat ile yükümlüdür. Yemin delil ol
maz. 

Askerî mahkeme reddi istenen hâkimden ret sebebi hakkında açıklama istiyebilir. Hâkim de 
ret sebepleri hakkında düşüncelerini bildirir. 

Ret istemi üzerine verilecek karar 

MADDE 43. — Hâkimin reddi istemi hakkında mensubolduğu askerî mahkemece karar verilir. 
Ancak reddolunan hâkimin müzakereye katılamamasından askerî mahkeme kurulamaz ise yalnız 
bu hususta karar verilmesi için başka bir hâkimle yeni bir kurul kurulur. Bu yolla da mahkeme
nin kurulması mümkün olmazsa en yakın askerî mahkemeden bir hâkim istenir. 

Reddolunan hâkim ret isteminin haklı olduğunu kabul ederse ret hakkında bir karar verilmez. 
Bir hâkim, reddini gerektiren sebepleri bildirir yahut bâzı haller bir hâkimin dâvaya bakamıya-

cağı şüphesini doğurursa, bu hususta bir istem olmasa bile Askerî Yargıtay kendiliğinden de ka
rar verebilir. 
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Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin v âridolmamasından dolayı talebin reddine karar ve
ren merci 50 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezasına da hükmeder. Ret talebine esas olan 
sebebin aksi sabit olduğu hallerde hükmolunacak ceza 250 liradan aşağı olmaz. ( 

Hükmedilecek para cezaları hukukî veya cezai kovuşturmalara ve kamu dâvasının açılma
sına engel değildir. 

Hâkimin reddi talebi üzerine verilecek kararlar ve müracaat edilecek kanun yolu 

MADDE 44. — Hâkimin reddinin kabulüne dair olan kararlar katidir. Reddin kabul edilmemesi 
ile ilgili kararlar ile ret talebinin esassız veya ret sebebinin aksi sabit olduğuna dair karar
lar aleyhine ancak hükümle bitlikte temyiz yoluna müracaat edilebilir. 

Askerî mahkem.cdeki subay ü\je ve tutanak kâtibinin reddi 

MADDE 45. — Bu fasılda yazılı hükümler askerî mahkemede bulunan subay üye ile tutanak 
kâtipleri hakkında da uygulanır. 

Askerî savcıların reddi 

MADDE 46. — Askerî savcılar reddedilemez. Ancak bu kanunun 37 ve 39 ncu maddelerinde 
yazılı sebeplerden biri bulunursa dâvadan çekilir. 

ıRMŞİNOt BÖLÜM 

Kararlar, tefhim ve tebliğ 

Kararların nasıl verileceği 

MADDE 47. — Duruşma, esnasındaki kararlar taraflar dinlendikten ve duruşma haricin
deki kararlar askerî savcının yazılı veya şifahi mütalâası alındıktan sonra verilir. 

Kararların tefhim., ve tebliği 

MADDE 48. — îlgili tarafın yüzüne karşı verilen kararlar kendilerine tefhim olunur. Bil
hassa er ve erbaşlara anlıyacaklan surette tefhim şarttır. İstenirse kararın bir sureti de veri
lir. Diğer kararlar tebliğ olunur. 

s 
Askerî savcıya, verilmesi gereken kararlarla bunların yerine getirilmesi 

MADDE 49. — Tebliğ veya infaz edilecek kararlar askerî savcıya verilir. 
Askerî savcı tebliğ ve infaz için İcabeden tedbirleri nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta 

komutanı veya askerî kurum âmiri vasıtasiyle ve acele hallerde re'sen alır. 
Askerî mahkemelerin dahilî işlemlerine veya yargılamanın inzibatına dair kararlar hakkında 

bu hüküm cari değildir. Askerî Yagıtayda tebliğ veya infaz edilecek kararlar Askerî Yargı
tay Başsavcısına verilir, Başsavcı tebliğ veya infaz için gerekli tedbirleri alır. 

' ' (hrekccli olması gereken kararlar 

MADDE 50. — Aleyhinde kanun yollarına müracaat mümkün olan veya bir talebin reddine da
ir bulunan kararların sebeplerinin yazılması lâzım gelir. 
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Hâkimin reddi istemine esas olan sebeplerin vâridolmamasından dolayı istemin reddine karar 
veren merci elli liradan bin liraya kadar hafif para cezasına da hükmeder. Ret istemine esas olan 
sebebin aksi sabit olduğu hallerde hükmolunacak ceza ildyüzelli liradan aşağı olamaz. 

Hükmedilecek para cezalan hukukî ve cezai kovuşturmalara ve kamu dâvasının açılmasına en
gel değildir. 

Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve kanun yolu 

MADDE 44. — Hâkimin reddinin kabulüne dair olan kararlar kesindir. Reddin kabul edilme
mesi ile ilgili kararlar ile ret isteminin esassız veya red sebebinin aksi sabit olduğuna dair karar
lar aleyhine ancak hükümle birlikte Temyiz yoluna baş vurulabilir. 

Subay üye ve tutanak kâtiplerinin reddi 

MADDE 45. — Bu bölümde yazılı hükümler askerî mahkemede bulunan subay üye ile tutanak 
kâtipleri hakkında da uygulanır. 

Askerî savcıların reddi 

MADDE 46. — Askerî savcılar reddedilemez. Ancak bu kanunun 37 ve 39 ncu maddelerinde ya
zılı sebeplerden biri bulunursa dâvadan çekilirler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kararlar, tefhim ve tebliğ 

Kararların nasıl verileceği 

MADDE 47. — Duruşma esnasındaki kararlar, taraflar dinlendikten ve duruşma dışındaki ka
rarlar askerî savcının yazılı veya sözlü mütalâası alındıktan sonra verilir. 

Kararların tefhim ve, tebliği 

MADDE 48. — İlgili tarafın yüzüne karşı verilen kararlar kendilerine tefhim olunur. Bilhassa 
er ve erbaşlara anlıyacakları surette tefhim şarttır, istek halinde kararın bir benzeri de verilir. 
Diğer kararlar tebliğ olunur. 

Askerî savcıya verilmesi gereken kararlarla bunların yerine getirilmesi 

MADDE 49. — Tebliğ veya yerine getirilecek kararlar askerî savcıya verilir. 
Askerî savcı tebliğ ve yerine getirilme için gereken tedbirleri nezdinde askerî mahkeme kuru

lan kıta komutanı veya, askerî kurum âmiri aracılığı ile ve ivedi hallerde doğrudan doğruya alır. 
Askeri mahkemelerin iç işlemlerine veya yargılamanın inzibatına dair kararlar hakkında bu 

. hüküm uygulanmaz. 
Askerî Yargıtayda tebliğ veya yerine getirilecek kararlar, Askerî Yargıtay Başsavcısına verilir. 

Başsavcı tebliğ veya yerine getirme için gerekli tedbirleri alır. 

Gerekçe zorunluğu 

MADDE 50. — Askerî mahkemelerce verilen her türlü kararlar gerekçeli olarak yazılır. 
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MADDE 51. — Tebliğ, tebliği icabeden evrakın tasdik edilmiş bir suretinin ilgiliye verilmesin
den ibarettir. Tasdik askerî savcı veya askerî hâkim tarafından yapılır. 

İlgili, tutuk ise tebliğ edilen varaka isteği halinde kendisine okunup anlatılır. 

Tebliğ usulleri 

MADDE 52. — Asker kişilere yapılacak tebliğler üst makam marifetiyle ve ilgiliden alınacak 
bir belge mukabilinde yapılır. Bu belgede tebliğ ve tebellüğ edenin imzaları ile tebliğin yapıldığı 
yer ve zamanın gösterilmesi lâzımdır. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmirinden yapılacak teb
liğler tebliğ olunacak evrakın kendisine gönderilmesi ile olur. Bu tebliğ bir mehil başlangıcı olursa, 
tebellüğ edilen evrakın mevzuu ve tebellüğ yer ve zamanını gösteren bir belge imzalanır. 

Asker kişilerden başkasına yapılması gereken tebligat bir makbuz mukabilinde askerî kişiler 
tarafından yapılabilir. 

Tebligat Kanunu hükümleri askerî mahkemelerde de câridir. 

ALTINOI BÖLÜM 

Mehiller ve eski hale getirme 

Mehiller 

MADDE 53. — Günle tâyin edilen mehillerde mehlin cereyanını istilzam eden tebliğin icra edil
diği veya hâdisenin vuku bulduğu gün hesaba katılmaz. 

Mehil verilen şahsın hukukunu muhafazaya askerî hizmetlerin mâni olduğu günler mehile dâhil 
edilmez, fakat bunun resmî belgelerle ispatı lâzımdır. 

Mehil hafta veya ay olarak tâyin edilmiş ise, cereyana başladığı gün son haftada isim ve son ay
da sayı itibariyle tekabül eden günün tatil saatinde ve şayet ay sonunda başlayıp da nihayet buldu
ğu ayda sayı itibariyle mukabil gün. yoksa ayın son gününde biter. 

Son gün Pazara veya her hangi bir tatile tesadüf ederse mehil Itatilin ertesi günü biter. 
Kendisine mehil verilen kimselerin ikâmetgâhı işlem yapacağı mahalden uzaksa Hukuk Usu

lü Muhakemeleri Kanununun 164 noü maddesi hükmü tatbik olunur. 

Eski hale getirme 

MADDE 54. — Askerî hizmetler, mücbir sebepler, beklenilmiyen, ve sakınılması kabil ol-
miyan olaylar sonucu olarak bir melhle riayet imkânsızlığı hâsıl olursa, mehlin bitmesinde 
hâsıl olacak neticeye karşı eski hale getirme talebedilebilir. 

Yapılan bir tebliğden kusuru olmaksızın haberdar olmamak beklenilmiyen ve sakınılması 
mümkün olmıyan hallerdendir. 

Eski hale getirme dilekçesi 

MADDE 55. — Eski hale getirme dilekçesi mâniin kalkmasından itibaren bir hafta içeri
sinde verilmek lâzımgelir. Bu dilekçe mehile riayet halinde usule dair muameleler hangi mah
kemede yapılacak idi ise oraya verilir. 

Dilekçe sahibi mehle riayet etmemesinin sebeplerini ve delillerini bildirir ve usule dair yap
madığı muameleyi dilekçeyi verdiği anda yapar. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 496 ) 



- İ T -
Geçid Eo. 

Tebliğ 

MADDE 51. — Tebliğ, tebliği gereken evrakın onaylanmış bir benzerinin ilgiliye verilmesinden 
ibarettir. Onaylama askerî savoı veya askerî hâkim tarafından yapılır. 

İlgili tutuk ise telpliğ edilen evrak istemi halinde kendisine okunup anlatılır. 

Tebliğ usulleri 

MADDE 52. — Asker kişilere yapılacak tebliğler üst makam aracılığı ile ve ilgiliden alınacak 
bir belge karşılığı yapılır. Bu belgede tebliğ ve tebellüğ edenin imzaları ile tebliğin yapıldığı yer ve 
zamanın gösterilmesi lâzımdır. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmirine yapılacak tebliğ
ler, tebliğ olunacak evrakın kendisine gönderilmesi ile olur. Bu tebliğ bir mehil başlangıcı olursa, 
tebellüğ edilen evrakın konusu ile yer ve zamanını gösteren bir belge imzalanır. 

Asker kişilerden başkasına yapılması gereken tebliğler, bir alındı karşılığında asker kişiler ta
rafından yapılabilir. 

Tebliğ Kanunu hükümleri askerî mahkemelerde de uygulanır. 

, ALTINCI BÖLÜM ' \ ' * 

"\<rl " Mehiller ve eski hale getirme 

Mehiller 

MADDE 53. — Günle tâyin edilen mehillerde, mehlin, işlemesini gerektiren tebliğin yerine geti
rildiği veya olayın olduğu gün hesaba katılmaz. 

Mehil verilen kişinin hukukunu korumaya askerî hizmetlerin engel olduğu günler mehile dâhil 
edilmez, ancak bunun resmî belgelerle ispatı lâzımdır. 

Mehil hafta veya ay olarak tâyin edilmiş ise, işlemeye başladığı gün son haftada isim ve son 
ayda sayı itibariyle karşıtı olan günü tatil saatinde ve şayet ay sonunda başlayıp da son bulduğu 
ayda sayı itibariyle karşıt gün yoksa ayın son gününde biter. 

Son gün pazara veya resmî bir tatile tesadüf ederse mehil tatilin ertesi günü biter. 
Kendisine mehil verilen kimsenin ikametgâhı, işlem yapacağı yerden uzak ise Hukuk Usulü Mu

hakemeleri Kanununun 164 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

Eski hale getirme 

MADDE 54. — Askerî hizmetler, zorlayıcı sebepler, beklenilmiyen ve sakınılması kabil olmı-
yan olaylar sonucu olarak bir mehile uymak imkânsızlığı meydana çıkarsa, mehlin bitmesinden 
doğacak sonuca karşı eski hale getirme istenebilir. 

Yapılan bir tebliğden kusurlu olmaksızın haberdar olmamak, beklenilmiyen ve sakınılması 
mümkün olmıyan hallerdendir. 

Eski hak getirme dilekçesi 

MADDE 55. — Eski hale getirme dilekçesi engelin kalkmasından itibaren bir hafta içerisinde 
verilmek lâzımgelir. Bu dilekçede mehile uyma halinde usule dair işlemler hangi mahkemede ya
pılacak idi ise, oraya verilir. 

Djilıekçe sahibi1 mehle uynıaması!ının sebeplerini ve delillerini bildirir ve usule dair yapmadığı 
işlemi dilekçeyi verdiği anda yapmakla yükümlüdür. 
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Eski hale getirmenin mercii ve bu husustaki karar 

MADDE 56. — Mehil içinde usul muamelesi yapılmış olsaydı esasa hangi mahkeme hük
medecek idi ise eski hale getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme1 karar verir. 

Usulü dairesinde bir talebolmazsa bile eski hale getirme hakkında re'sen de karar vere
bilir. 

Eski hale getirme talebinin kabulü ve reddi 

MADDE 57. — Eski hale getirme talebinin kabulüne dair kararlar katidir. Ancak bu tale
bin reddine dair kararlar aleyhine bu kararın tebliğinden itibaren bir hafta zarfında aske
rî yargıtayda itiraz edilebilir. 

Savaş halinde itiraz hakkı yoktur. 

Eski hale getirme dilekçesinin karara tesiri 

MADDE 58. — Eski hale getirme dilekçesi evvelce verilen karar ve hükümlerin icrasını 
tehir etmez. Ancak mahkeme icranın tehirine karar verebilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Tanıklar 

Tanıkların celbi 

MADDE 59. — Asker kişi olan tanıklar bağlı bulundukları birlik komutanı veya askerî kurum 
âmirlerinin emri ile getirilir. 

Sair kişiler celpname ile davet olunur. Davete itaat eimemenin kanuni neticeleri de celpname
de gösterilir. 

Tutuklu ve acele işlerde ve savaş halinde tanıklar ihzar müzekkeresi ile de celbolunabilirler. 
Şu kadarld müzekkerede bu suretle celbin sebepleri gösterilir. Ve bunlar hakkında celpname ile 
gelen tanıklar hakkındaki işlem tatbik olunur. 

Hazırlık soruşturmasında yemin 

MADDE 60. — Ağır cezalı işler hariç, hazırlık soruşturması sırasında tanıklar yeminsiz din
lenir. 

Ancak meşhut suçlar ile tehirinde zarar umulan hallerde ve iddianamenin tanzimine esas olan 
bir vakaya dair hakikate uygun tanıklar eld© etmek için zaruret görülen hallerde de tanıklar ye
minli dinlenebilirler. Yeminin sebebi zabıt varakasında gösterilir. 

Tanıklar hakkında Ceza Muhakenn leri Usulü Kanunu tatbik olunacağı. 

MADDE 61. — Bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ta
nıklar hakkındaki hükümleri askerî mahkemelerde de uygulanır. 
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Eski hale getirmenin mercii ve karar 

MADDE 56. — Mehil içinde usul işlemi yapılmış olsa idi eâasa hangi mahkeme hükmedecek 
idi ise eski hale getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir. 

Usulü dairesinde bir istem olmasa bile eski hale getirme hakkında doğrudan doğruya karar 
verilebilir. 

Eski hale getirme isteminin kabulü ve reddi 

MADDE 57. - - Eski hale getirme isteminin kabulüne dair kararlar kesindir. Ancak, bu istemin 
reddine dair kararlar aleyhine bu kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde Askerî Yargıtayda 
itiraz edilebilir. 

Savaş halinde'veya Türkiye Cumhuriyeti ka asuları dışında bulunan savaş gemisinde itiraz 
hakkı yoktur. 

Eski hale getirme isteminin karara etkisi 

MADDE 58. — Eski hale getirme dilekçesi, önce verilen karar ve hükümlerin yerine getiril
mesini geciktirmez. Ancak mahkeme, yürütmenin geri bırakılmasına karar verebilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Tam'klar 

Tanıkların getirilmesi 

MADDE 59. — Asker kişi olan tanıklar, bağlı bulundukları birlik komutanı veya askerî kurum 
âmirlerinin emri ile getirilirler. 

Diğer kişiler davetiye ile çağrılırlar. Devete uymamanın kanuni sonuçları da davetiyede gös
terilir. 

Tutuklu ve ivedi işlerde ve savaş halinde tanıklar ihzar müzekkeresi ile de getirilebilirler. Şu 
kadar ki, müzekkerede bu yoldan getirilmenin sebepleri gösterilir ve bunlar hakkında davetiye ile 
gelen tanıklar hakkındaki işlem uygulanır. 

Hazırlık soruşturmasında yemin 

MADDE 60. —-Ağır cezalı işler hariç, hazırlık soruşturması sırasında tanıklara yemin etti
rilmez. 

Ancak suçüstü suçlar ile geciktirilmesinde sarar umulan hallerde ve iddianamenin düzenlen
mesine esas olan bir olaya dair gerçeğe uygun tanıklık elde etmek için zorunlu görülen hallerde 
bu tanıklar yeminli dinlenebilirler. Bu takdirde yeminin sebebi tutanakta gösterilir. 

Tanıklar hakkında uygulanacak usul hükümleri 

MADDE 61. — Bu kanunda aksi yazılı olmadıkça Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ta
nıklar hakkındaki hükümleri, askerî mahkemelerde de uygulanır. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Bilirkişi, keşif ve otopsi 

Bilirkişi tâyini: 

MADDE 62. — Bilirkişilerin seçimi ve adedinin tâyini hazırlık soruşturmasında askerî savcı 
ve son soruşturmada askeriî mahkemeye aittir. 

Adlî Tıbba mütaallik meselelerde mümkün olduğu nisbette askerî tabipler bilirkişi olarak tâ
yin edilirler. Bilirkişi mütalâaları yazı ile beyan olunacak ise rapor, bilirkişiler tarafından birlik
te, eğer raporlar muhtelif ise her biri tarafından ayrı, ayn düzenlenir. 

Muayyen hususlarda rey ve mütalâalerını beyan ile görevlendirilmiş resmî, bilirkişi mevcut 
ise hususi sebepler olmadıkça başkası tâyin edilemez. 

Keşif 

MADDE 63. — Keşif, askerî savcılar ile askerî mahkeme veya nahipleri ile istinabe olunan . 
askerî savcı, askerî mahkeme veya gecikmesinde zarar umulan hallerde en yakın adliye hâkimi 
tarafından yapılır. Askerî mahallerde yapılacak keşiflerden o mahallerdeki askerî birlik komuta
nı veya askerî kurum âmiri haberdar edilir. 

Keşif yapıldığı vakit buna dair düzenlenecek tutanakta mevcudolan hal ve vaziyetle hâdisenin 
özelliğine göre vücudu umulup da bulunmıyan eserlerin ve izlerin yokluğu yazılır. 

Otopsi 

MADDE 64. — Otopsi, askerî savcı yoksa mahalli C. Savcısı veya adliye hâkiminin huzurun
da en az iki tabib tarafından yapılır. Mümkün olmadığı takdirde bir tabib ile yetinilebilir. 

Bilirkişi keşif ve otopsi hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanacağı 

MADDE 65. — Bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bi
lirkişi keşif ve otopsi hakkındaki bükümleri askerî mahkemelerde de uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Arama ye zabıt 

Arama ve zapta karar verme yetkisi ve buna itiraz 

MADDE 66. — Aramaya ve zapta karar vermek yetkisi askerî mahkemeye aittir. Ancak millî 
güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askerî savcılar ile 
nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum âmirleri ve bunlann verecekleri 
emir üzerine diğer askerî makamlar da arama yapabilirler. Askerî mahallerde yapılacak arama ve 
zabıttan o mahaldeki askerî birlik veya kurum âmiri haberdar edilir. 

Askerî mahallerden başka yerlerde yapılan aramalar ve zabıtlara karşı icraattan itibaren üç 
gün içinde itiraz olunabilir. 

İtiraz, arama ve zapta askerî mahkemece karar verilmiş ise o mahkemeye yer itibariyle en 
yakın askerî mahkemeye, diğer hallerde ise arama ve zaptı yaptıran veya buna emir veren komu
tan veya askerî kurum âmirinin nezdindeki askerî mahkemeye yapılır. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Bilirkişi, keşif ve otopsi 

Bilirkişi 

MADDE 62. — Bilirkişilerin seçimi ve adedinin tâyini hazırlık soruşturmasında askerî savcıya 
ve son soruşturmada askerî mahkemeye aittir. 

Adlî tıbla ilişkin konularda mümkün olduğu kadar askerî tabipler bilirkişi olarak tâyin 
edilirler. Bilirkişi mütalâaları yazı ile beyan oluracak ise rapor bilirkişiler tarafından birlikte; 
eğer görüş ayrılığı varsa, her biri tarafından lyrı ayrı düzenlenir. 

Belli hususlarda oy ve mütalaalarının beyan ile görevlendirilmiş resmî bilirkişi mevcut 
ise, özel sebepler olmadıkça başkası tâyin edilemez. 

Keşif 

MADDE 63. — Keşif, askerî savcılar ile askerî mahkeme veya naipleri yahut istinabe olu
nan askerî savcı, askerî mahkeme veyahut gecikmesinde zarar umulan hallerde en yakın ad
liye hâkimi tarafından yapılır. Askerî mahallerde yapılacak keşiflerde o yerdeki askerî 
birlik komutanı veya askerî kurum âmiri haberdar edilir. 

Keşif yapıldığı vakit buna dair düzenlenecek tutanakta var olan hal ve durum ile ola
yın özelliğine göre varlığı umulup da buluna nıyan eserlerin ve izlerin yokluğu yazılır. 

Otopsi 

MADDE 64. — Otopsi, askerî savcı, yoksa o yerdeki Cumhuriyet savcısı veya adliye hâki
minin önünde en az iki tabip tarafından yapı ir.- Mümkün olmadığı takdirde bir tabiple ye-
tinilebilir. 

Bilirkişi, keşif ve otopside uygulanacak hükümler 

MADDE 65. — Bu kanunda aksi yazılı olmadıkça Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
bilirkişi, keşif ve otopsi hakkındaki hükümleri askerî mahkemelerde de uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖDÜıM 

Arama ve zapt 

Aramaya ve zapta karar verme yetkisi ve buna itiraz 

MADDE 66.. — Aramaya ve zapta karar Vermek yetkisi askerî mahkemeye aittir. Ancak 
millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde askerî savcı
lar, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmirleri ve bunların ve
recekleri emir üzerine diğer askerî makamlar da arama yapabilirler. Askerî mahallerde yapıla 
cak arama ve zapttan o yerdeki askerî birlik komutanı veya kurum âmiri haberdar edilir. 

v Askerî mahallerden başka yerlerde yapılan aramalara ve zaptlara karşı, icraattan itibaren üç 
gün içinde itiraz olunabilir. 

İtiraz, arama ve zapta askerî mahkemece karar verilmiş ise o mahkemeye yer itibariyle en 
yakın askerî mahkemeye, diğer hallerde ise, arama ve zaptı yaptıran veya buna emir veren kıta 
komutanı veya askerî kurum âmirinin nezdindeki askerî mahkemeye yapılır, 
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Arama esnasında bulunan diğer şeyler 

MADDE 67. — Arama esnasında tahkik edilen olay ile ilgili olmıyan ve fakat kovuşturmayı 
gerektiren diğer bir fiilin vukuuna delâlet eden maddeler dahi zaptedilir. Ve bunlar nezdinde as
kerî mahkeme bulunan kıta komutanı veya askerî kurum âmirine veyahut yetkili Cumhuriyet 
savcısına evrakı ile birlikte gönderilir. 

Bu takdirde 101 nci madde hükmü uygulanır. 

Arama ve zabıt hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanacağı 

MADDE 68. — Bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ara
ma ve zabıt hakkındaki hükümleri askerî mahkemelerde de uygulanır. 

ONUNCU (BÖLÜM 

Tutuklama, .yakalama ve salıverme 

Tutuklama karan ve müzekkeresi 

MADDE 69. - - Sanığın soruşturma sırasında tutuklanıp tutuklanmıyacağı hakkındaki kararı 
askerî mahkeme verir. Bu karar mahkeme başkanı tarafından düzenlenecek tutuklama . müzekke
resi ile yerine getirilir. Tutuklama müzekkersine sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim oldu 
ğu, şekli, isnadolunan suç ve tutuklama sebebi yazılır. 

Tutuklama müzekkeresi, sanığın yakalanması anında ve bu mümkün olmaz ise hangi suç için 
tutuklandığı hemen bildirilmekle beraber tutuk evine konulduğunun nihayet ertesi günü tebliğ 
olunur. 

Tutullnma isteme yetkisi 

MADDE 70. — Sanığın tutuklanmasını askerî savcı doğrudan doğruya veya nezdinde askerî 
mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmirinin talebi üzerine yetkili askerî mahke
meden istiyebilir. 

Bu merci ret veya kabul hakkında bir karar vermeye mecburdur. 

Sanığın tutuklanmasını mucip haller 

MADDE 71. — Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler aşağıda yazılı hallerde tu
tuklanabilir. 

1. Kaçmasına mâni olmak için, 
2. Delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek amaciyle, 
3. Askerî disiplinin önemli derecede ihlâlini önlemek amaciyle, 
4. Suçun Devlet veya Hükümet nüfuzunu kıran ve memleketin asayişini bozan fiillerden bu

lunması veya genel âdap aleyhinde işlenmiş olması halinde. 
Bu olaylar ve haller kararda gösterilir. 
Aşağıda yazılı hallerde sanık daima kaçacak sayılabilir. 
1. Soruşturma konusu olan suçun ağır cezayı gerektiren cürüm olması, 
2. Sanığın ikametgâh veya meskeninin bulunmaması veya serseri veya şüpheli takımından ol

ması veya kim olduğunu ispat edememesi, 
3. Yabancı olup da askerî mahkemenin davetine veya verilecek hükmün infazı için geleceğin

den şüphe uyandıracak ciddî sebeplerin bulunması. 
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Arama esnasında bulunan diğer şeyler 

MADDE 67. — Arama esnasında soruşturulan olay ile ilgili olmıyan ve fakat kovuşturmayı 
gerektiren diğer bir eylemin bulunduğunu gösteren maddeler de zaptedilir. Bunlar, nezdiade 
askerî mahkeme bulunan kıta komutanı veya askerî kurum âmirine veyahut yetkili Cumhuriyet 
Savcısına evrakı ile birlikte gönderilir. 

Bu takdirde 95 nci madde hükmü uygulanır. -

Amma ve zaptta uygulanacak hükümler 

MADDE 68. — Bu kanunda aksi yazılı olmadıkça, Ceza muhakemeleri usulü Kanununun ara
ma ve zapt hakkındaki hükümleri askerî mahkemelerde de uygulanır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Tutuklama, yakalama vo salıverilme 

Tutuklama karan ve müzakeresi 

MADDE 69. — Sanığın soruşturma sırasında tutuklanıp tutuklanamıyacağı hakkındaki ka
rarı askerî mahkeme verir. Bu karar mahkeme başkanı tarafından düzenlenecek tutuklama mü
zekkeresi ile yerine getirilir. 

Tutuklama müzekkeresine sanığın, mümkün olduğu kadar açık kimliği, şekli, isnadolunan suç 
ve tutuklama sebebi yazılır. 

Tutuklama müzekkeresi, sanığın yakalanması anında ve bu mümkün olmaz ise, hangi suç için 
tutuklandığı hemen bildirilmekle beraber, tutuk evine konulduğunun nihayet ertesi günü tebliğ 
olunur. 

Tutuklama isteme yetkisi 

MADDE 70. — Sanığın tutuklanmasını askerî savcı doğrudan doğruya veya nezdinde askerî 
mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmirinin istemi üzerine yetkili askerî mah
kemeden istiyebilir. • . 

Bu mahkeme ret veya kabul hakkında bir karar vermek zorundadır. 

kanığın tutuklanmasını gerektiren haller 

MADDE 71. — Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler aşağıda yazılı hallerde 
tutuklanabilirler. 

A) Kaçma şüphesini uyandıracak kuvvetli belirtiler varsa, 
B) Delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek amacı ile, 
C) Askerî disiplinin korunmasını sağlamak amacı ile, 
D) Suçun Devlet ve Hükümet nüfuzunu kıran veya memleketin emniyet ve asayişini bozan 

eylemlerden bulunması veya genel ahlâk aleyhinde işlenmiş olması halinde. 
Bu olaylar ve haller kararda gösterilir. 
Aşağıda yazılı hallerde sanık daima kaçacak sayılabilir. 
A) Soruştruma konusu olan suçun ağır cezayı gerektiren bir cürüm olması, 
B) Sanığın ikametgâhı veya konutunun bulunmaması veya serseri veya şüpheli takımından 

olması veya kim olduğunu ispat edememesi, 
C) Yabancı olup da askerî mahkemenin davetine veya verilecek hükmün infazı için gelece

ğinden şüphe uyandıracak ciddî sebeplerin bulunması. 
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Tutuklvmın sorguya çekilmesi 

MADDE 72. — Tutuklanmasına karar verilen sanık, tutulduğunda derhal ve nihayet tutuİma 
yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç 24 saat içinde askerî mahkeme 
önüne çıkarılır. Buna imkân olmadığı takdirde en yaknı adliye hâkimine gönderilir. Bu süre geç-
dikten sonra mahkeme karan olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. 

Sanığa sorgu sırasmda aleyhindeki vaziyet ve hallerden haber verilir. Sorgu sırasında tutuk
lama müzekkeresinin geri alındığı veya tutulan kimsenin tutuklama müzekkeresindeki şahıs ol
madığı anlaşılırsa tutulan şahıö derhâl salıverilir. 

ki anığın tutuklanmasından îtimle re hah er verileceği 

MADDE 73. — Sanığın tutuklanmasından, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı 
veya askeri kurum âmiri ile sanığın mensubolduğu askerî birlik komutanı veya askerî kurum 
âmiri haberdar edilir. 

Tutuklanan sanık hâkim huzuruna çıkarılınca durum hemen yakınlanna bildirilir, 

Tutuklama karar ne müzekkeresinle itiraz 

MADDE 74. — Tutuklama karanna karşı sanık, askerî savcı ve nezdinde mahkeme kurulan 
kıta komutanı veya askerî kurum âmiri itiraz edebilir. 

ttiraz tutuklamaya karar veren askerî mahkemeye en yakın askerî mahkemeye yapılır. (As
kerî mahkemenin verdiği karar kesindir.) 

Tutuklama müzekkeresinin geri alınması isteği 

MADDE 75. — Tutuklanan sanık, hakkındaki tutuklama müzekkeresinin geri alınmasını ve
ya kefalet vermek şartiyle tutuklamadan vaz geçilmesini askerî savcıdan talebedebilir. 

Askerî savcı sanığın bu talebini yazılı düşüncesiyle birlikte yetkili askerî mahkemeye gön
derir. 

Bu talep hakkında askerî mahkemenin vereceği karara karşı sanık bu mahkemeye en yakın 
askeri mahkemede itiraz edebilir. Askerî mahkemenin verdiği karar kesindir. 

Askerî savcı tutuklamadan itibaren 30 gün içinde tutukluluk halinin devamına lüzum olup 
olmadığını re'sen tetkik eder, sanığın sebest bırakılmasını uygun bulmadığı takdirde yeni baş
tan ne zaman tetkikat yapılacağını karariaştınr. Bundan sonraki tetkiklerin üç haftadan eksik 
ve iki aydan fazla olmıyan mehiller içinde yapılması lâzımdır. 

(Bu mehiller içinde) sanık tarafından da tutukluluk halinin tetkiki talebedilebilir. Askerî 
savcı tutukluluk halinin devamını gerekli görürse yanlı düşüncesi ile birlikte bu talebi yetkili 
askerî mahkemeye gönderir. Bu halde 3 ncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın tebliğinden itibaren mehil yeniden işleme
ye başlar. 

Tutuklanan kimsenin konacağı yer ve hakkında yapılacak muamele 

MADDE 76. — Tutuklanan kimse mümkün olduğu kadar mahkûmlardan ayn bir yere ko
nur veya ayrı bir odada bulundurulur. 

Tutuklu hakkında ancak tutuklama ile gözetilen gayeyi ve tutuk evinin düzenini temin ede
cek kadar kayıtlamada bulunulur. 

Tutuklu, tutuk evinin düzen ve emniyetini bozmamak ve tutuk evindeki gaye ile uygun ol-
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Tutuklunun sorguya çeMlmesi 

MADDE 72. — Tutuklanmasına karar verilen sanık, tutulduğunda derhal ve nihayet, tutul
ma yerine en yakın askerî mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç, 24 saat içinde askerî 
mahkeme önüne çıkanlır. Buna imkân olmadığı takdirde en yakın sulh hâkimine gönderilir. Bu 
süre geçtikten sonra mahkeme karan olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. 

Sanığa sorgu sırasında tutuklama sebebi ve isnadolunan eylem bildirilir. Sorgu sırasında 
tutuklama müzekkeresinin geri alındığı veya tutulan kimsenin tutuklama müzekkeresindeki kim
se olmadığı anlaşılırsa, tutulan bu kişi derhal salıverilir. 

Sanığın tutuklanmasından kimlere haber verileceği 

MADDE 73. — Sanığın tutuklanmasından, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı 
veya askerî kurum âmiri ile sanığın mensubolduğu askerî birlik komutanı veya askerî kurum 
âmiri haberdar edilir. 

Tutuklanan sanık hâkim önüne çıkanlınca, durum hemen yakınlarına bildirilir. 

Tutuklama karar ve müzekkeresine itiraz 

MADDE 74. — Tutuklama karanna karşı sanık, askerî savcı ve nezdinde mahkeme kurulan 
kıta komutanı veya askerî kurum âmiri itiraz edebilir. 

İtiraz tutuklamaya karar veren askerî mahkemeye en yakın askerî mahkemeye yapılır. Askerî 
mahkemenin verdiği karar kesindir. 

Tutuklama müzekkeresinin geri ahnma istemi 

MADDE 75. — Tutuklanan sanık, hakkındaki tutuklama müzekkeresinin geri alınmasını aske
rî savcıdan istiyebilir. 

Askerî savcı sanığın bu istemini yazılı düşüncesi ile birlikte yetkili askerî mahkemeye gön
derir. 

Bu istem hakkında askerî mahkemenin vereceği karara karşı sanık bu mahkemeye en yakın 
askerî mahkemede itiraz edebilir. Askerî mahkemenin verdiği karar kesindir. 

Askerî savcı tutuklamadan itibaren 30 gün içinde tutukluluk halinin devamına lüzum olup 
olmadığını doğrudan doğruya inceler. Sanığın serbest bırakılmasını uygun bulmadığı takdirde 
yeni baştan ne zaman inceleme yapılacağını kararlaştınr. Bundan sonraki incelemelerin üç haf
tadan eksik ve iki aydan fazla olmıyan mehiller içinde yapılması gerekir. 

Bu mehiller içinde sanık tarafından da tutukluluk halinin incelenmesi istenebilir. Askerî savcı 
tutukluluk halinin devamını gerekli görürse, yazılı düşüncesi ile birlikte bu istemi yetkili askerî 
mahkemeye gönderir. Bu halde 3 ncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın tebliğinden itibaren mehil yeniden işlemeye 
başlar. 

Tutuklunun konacağı yer ve hakkında yapılacak işlem 

MADDE 76. — Tutuklanan kimse mümkün olduğu kadar hükümlülerden ayn bir yere konur 
veya ayn bir odada bulundurulur. 

Tutuklu hakkında, ancak tutuklama ile gözetilen amacı ve tutuk evinin düzenini sağlıyacak 
kadar kayıtlamada bulunulur. 

Tutuklu, tutuk evinin düzen ve emniyetini bozmamak ve tutuk evindeki amaç ile uygun olmak 
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mak şartiyle servet ve vaziyetine göre kendi masraf?, ile istirahat ve meşgalesini düzenliyebilir. 
Bu hükümlere riayet şartiyle okumak ve yazmaktan yoksun bırakılamaz. 

Tutuk, tutuk evinde ancak ciddî bir tehlike teşkil ettiği ve bilhassa diğer -tutukluların em
niyeti için zaruri görüldüğü veya intihar etmeye veya kaçmaya teşebbüs ettiği yahut^bu hu
susta hazırlıkta bulunduğu takdirde demire vurulabilir. Ancak tutuk duruşmaya bağlı olmıya-
rak çıkarılır. 

Bu tedbirler ancak askerî mahkemenin karan ile alınır. Acele hallerde diğer ilgili memur
lar ve askerî savcılar tarafından bu Ihususda alınan tedbirler derhal askerî mahkeme kıdemli 
askerî hâkiminin tasvibine arz olunur. 

Tutuklamadan kefaletle vazgeçil ehilme 

MADDE 77. — 71 nci maddenin ilk fıkrasının iki ve üçüncü bendi hükümleri haricindeki se
beplerden dolayı tutuklanmasına karar verilen sanığın kefalet vermek suretiyle tutuklanımasm-
dan vazgeçilebilir. Kefaletle salıverme İcaran askerî mahkeme tarafından verilir. Bu madde 
hükmü mükerrirlere uygulanmaz. 

Kefaletin nevileri 

MADDE 78. — Kefalet, gerek para ve gerek Devlet esham ve tahvilleri tevdii ısuretiyle ola
bileceği gibi muteber kimselerin malî kefalet vermeleriyle de olabilir. Kefaletin miktar ve nev'-
ini yetkili askerî mahkeme serbestçe takdir eder. 

Türkiye'de oturmıyan tutuklunun salıverilmesinde vekil tâyini 

MADDE 79: — Kefalet ile salıverilmesini istiyen sanık Türkiye'de oturmuyorsa kendisine ya
pılacak tebligatı kabul için dâvaya bakacak askerî mahkemenin bulunduğu mahalde ikamet 
eden bir kimseyi vekil tâyin edebilir. 

Salıverilen tutuklunun yeniden tutuklanması 

MADDE 80. — Sanık, kaçma hazırlığında bulunur veya usulü dairesinde davet emrine ma
zereti olmaksızın itaat etmez yahut tutuklanmasını icabettiren yeni sebepler elde edilirse verdi
ği kefalete bakılmaksızın yeniden tutuklanır. 

Kefalete lüzum kalmaması ve kefaletten kurhdma 

MADDE 81. — Sanık yeniden tutuklandığı veya tutuklama müzekkeresi geri alındığı yahut 
sanık hakkında hürriyeti Ibağlayıcı bir ceza hükmolunup da infazına başlandığı takdirde Jhenüz 
Hazineye irat kaydedilmemiş olan kefalete lüzum kalmaz. 

Kefalet etmiş olan kimse askerî mahkeme tarafından tâyin olunan mehil içinde sanığı getir
diği veya sanığın firar niyetinde bulunduğunu gösteren vakalan tutuklanmasına müsaidolacak 
kadar bir müddet evvel haber verdiği takdirde kefaletten kurtulur. 

Kefalet parasının gelir kaydı ve buna itiraz 

MADDE 82. — Sanık soruşturmada hazır bulunmaz veya hürriyeti bağlayıcı bir ceaa ile mah
kûm olup da bu cezanın infazından kaçarsa kefalet karşılığı Hazineye gelir 'kaydolunur. Bu hü* 
susta karar verilmezden evvel askerî mahkemece sanığa kefalet etmiş olanlar izahat vermeye 
davet olunur ve askerî 'savcının mütalâası alınır. İlgililer yetkili askerî mahkemenin vermiş oldu
ğu karara bir hafta içinde en yakın askerî mahkemede itiraz edebilirler. 
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şartiyle servet ve durumuna göre kendisi masraf ederek istirahat ve meşgalesini düzenüyebilir. 
Bu hükümlere uymak şartiyle okumak ve yazmaktan yoksun bırakılamaz. 

Tutuk, tutuk evinde ancak ciddî bir tehlike teşkil ettiği ve bilhassa diğer tutukluların emni
yeti için gerekli görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kalkıştığı yahut bu hususta hazırlıkta 
bulunduğu takdirde demire vurulabilir. Ancak, tutuklu duruşmaya bağlı olmıyarak çıkarılır. 

Bu tedbirler ancak, askerî mahkemenin kararı ile alınır, ivedi hallerde diğer ilgili memurlar 
ve askerî savcılar tarafından bu konuda alınan tedbirler derhal askerî mahkemenin onayına su
nulur. 
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Askerî mahkemenin bu hususta vermiş olduğu kararlar esas hükümle birlikte temyiz oluna
bilir. 

Kefalet karşılığının Hazineye gelir kaydına dâir olan karar feshi kabil olduğu müddet için
de sanık veya sanığa kefalet etmiş olanlar hakkında muvakkaten icra olunabilir. 

İtiraz müddetinin geçmesi ile veya itirazın reddedilmesiyle bu karar hukuk mahkemelerinde 
verilen ve katıleşen kararlar hükmünde olur. 

Tutuklama "müzekkeresinin geri alınması veya hükmünün nihayet bulması 

MADDE 83. — Tutuklama müzekkeresi, tutuklama sebeplerinin kalkması ile geri alınabilece
ği gibi beraet veya kamu dâvasının düşmesine karar verilmek suretiyle de nihayet bulur. 

Bir kanun yoluna müracaat, sanığın salıverilmesini geri bırakmaz. 

Askerî savcının sanığı salıvermesi 

MADDE 84. — Askerî savcı sanık hakkında soruşturmaya mahal olmadığına karar verir ve
ya soruşturmanın sureti cereyanına göre sanığın tutukluluk halinin devamına lüzum görmez ise 
tutukluluk müzekkeresi hükümsüz kalır. 

Bu hallerde askerî savcı sanığın derhal salıverilmesini sağlar. 

Yakalama 

MADDE 85. — Suçüstü halinde asker kişilerin kaçması umulur veya hemen kimliklerini tâyin 
mümkün olmaz ise veya gecikmesinde sakınca bulunan veya tutuklama müzekkeresi kesilme
sini-gerektiren hallerde bu asker Mşi âmiri veya üstü veya askerî karakol, nöbetçi veya devriye 
veya askerî savcı veyahut askerî inzibatlar ve zabıta memurları ve herkes tarafından yakalana
bilir. 

Resmî elbiseli subay, askerî memur, askerî Öğrenci ve astsubayların kaçması yeya kimliğinin tâ
yininin mümkün olmaması veya gecikmesinde sakınca bulunması ihtimali ancak ağır cezalı suçüstü 
hallerinde varit olabilir. 

İşlenmekte olan suç ile henüz işlenmiş suç ve suçun işlenmesinden hemen sonra zabıta veya suç
tan zarar gören şahıs veyahut başkaları tarafından takibedilerek veyahut suçun pek az evvel iş
lendiğini gösteren eşya veya izlerle yakalanan kisenin işlediği suç suçüstü hali sayılır. 

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi . 

MADDE 86. — Yakalanan şahıs serbest bırakılmaz ise hemen en yakın askerî inzibat karakolu
na veya askerî makama teslim olunur veya yetkili askerî inzibat gelinceye kadar vaka mahallinde 
tutulur. 

Bu makam yakalanan şahıstan askerî savcıyı veya Cumhuriyet savcısını haberdar eder. 
Yakalanan kişi derhal ve nihayet tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli 

süre hariç 24 saat içinde askerî mahkeme önüne çıkarılır. 
Buna imkân olmadığı takdirde en yakın adliye hâkimine gönderilir. Bu süre geçtikten sonra 

mahkeme veya hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. 
Askerî mahkeme veya adliye hâkimi yakalanmayı icabettiren bir hal görmez veya yakalama se

bepleri ortadan kalkmış bulunursa yakalanan şahsın serbest bırakılmasını emreder. 
Aksi halde tutuklamaya ait hükümler tatbik olunur. 
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Tutuklama müzekkeresinin geri alınması veya hükmünün sona ermesi 

MADDE 77. — Tutuklama müzekkeresi, tutuklama sebeplerinin kalkması ile geri alınacağı 
gibi, beraete veya kamu dâvasının düşmesine karar verilmek suretiyle de sona erer. 

Bir kanun yoluna başvurma, sanığın salıverilmesini geri bırakmaz. 

Askeri savcının samğy salıvermesi 

MADDE 78. — Askerî savcı sanık hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verirse, tu
tukluluk müzekkeresi hükümsüz kalır ve bu takdirde askerî savcı sanığın derhal salıverilmesini 
sağlar. . 

Askerî savcı soruşturmanın niteliğine göre tutukluluk halinin devamına lüzum görmezse, nez-
dinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanının veya askerî kurum âmirinin uygun mütalâası 
üzerine de yukardaki fıkra hükmünü uygular. 

Yakalama 

MADDE 79. — Suçüstü halinde asker kişinin kaçması umulur veya hemen kimliğinin tesbiti 
mümkün olmazsa veya gecikmesinde sakınca bulunan veyahut tutuklama müzekkeresi kesilmesi
ni gerektiren hallerde, bu asker kişi; âmiri, üstü, askerî karakol; "nöbetçi ve devriye, askerî savcı 
veyahut askerî inzibat ve zabıta memuru ve herkes tarafından yakalanabilir. 

Resmî elbiseli subay, askerî memur; askerî öğrenci ve astsubayların kaçması veya kimlikleri
nin tâyininin mümkün olmaması veya gecikmesinde sakınca bulunması ihtimali, ancak ağır cezalı 
suçüstü hallerinde varit sayılabilir, 

işlenmekte olan suç, suçüstü halidir. Henüz işlenmiş suç ve suçun işlenmesinden hemen 
sonra zabıta veya suçtan zarar gören kişi veyahut başkaları tarafından takibedilerek veyahut 
suçun pek az evvel işlendiğini gösteren eşya veya izlerle yakalanan kimsenin işlediği suç da 
suçüstü hali sayılır. * 

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi 

MADDE 80. — Yakalanan kişi serbest bırakılmaz ise hemen en yakın askerî inzibat karako
luna veya askerî makama teslim olunur veya yetkili askerî inzibat gelinceye kadar olay yerinde 
tutulur. 

Bu makam, yakalanan kişiden askerî savcıyı ve Cumhuriyet savcısını haberdar eder. 
Yakalanan kişi derhal ve nihayet, tutulma yerine en yakın askerî mahkemeye gönderilmesi 

için gerekli süre hariç, 24 saat içinde askerî mahkeme önüne çıkarılır. Buna imkân olmadığı 
takdirde en yakın sulh hâkimine gönderilir. Bu süre geçtikten sonra mahkeme veya hâkim ka
rarı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. 

Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, yakalanmayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama 
sebepleri ortadan kalmış bulunursa yakalanan kişinin serbest bırakılmasını emreder. 

Aksi halde tutuklamaya ait hükümler uygulanır. 
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Sanığa sorgu 

Sanık asker kişilerin celbi 

MADDE 87. — Asker kişi olan sanıklar bağlı bulundukları askerî birlik komutanı veya askerî 
kurum âmirleri emri ile getirilir. 

Tutuk olanlar muhafaza altında gönderilir. 

Asker kişi ohnıyanların celbi 

MADDE 88. — Asker kişi olmıyan sanıklar sorgu için celbname ile davet olunur. Gelmezse zor
la getirileceği celpnameye yazılır. 

Hakkında tutuklama müzekkeresi kesilmesi için yeter sebepler bulunan sanık zorla getirilebilir. 
İhzar müzekkeresinde sanığın açıkça kim olduğu, şekli ve kendisine atfedilen suç ve zorla geti

rilme sebepleri ile nereye ve ne zaman teslim edileceği belirtilir. 
'Savaş halinde asker kişi olmıyan sanıklar zorla getirilebilirler. 
İhzar müzekkeresi ile yakalananların âerhal ve nihayet 24 saat içinde ihzar müzekkeresi çıkaran 

makama teslim, edilemiyeceği anlaşılırsa en yakın askerî mahkeme ve buna imkân olmadığı takdir
de en yakın adliye hâkimi huzuruna çıkarılır. 

İhzar müzekkeresi ile ancak bu müddet içinde hürriyetinden yoksun bırakılabilir. 

Sore/unnn tarzı 

MADDE 89. — Sorgunun başlangıcında sanığa isnadolunan suçun neden ibaret olduğu an
latılır. -

Sorgu, sanığın kendi lehine olup söyliyeceği delillere mâni olmamalıdır. 
Sanığın birinci sorgusunda kim olduğu *Ve şahsi halleri hakkında dahi malûmat alınır. 
Sanığın evvelce ifadesi alınmış olsa bile ağır cezalı işlerde aske'rî savcı tarafından behema-

hal sorguya çekilir. 

(iecici olarak isten el çektirme 

MADDE 90, — Asker kişi olan bir sanığın yapılan soruşturma dolayısiyle geçici olarak iş
ten elçektirilmesi uygun görüldüğü takdirde askerî savcı bu hususla karar verilmesini nez-
dinde askerî mahkeme kurulan yetkili kıt'a komutanı veya askerî kurum âmirinden talebeder. 
Kıta komutanı veya askerî kurum âmiri bu hususta en geç 3 gün içinde gereğini takdir eder 
ve neticeyi askerî savcıya bildirir. 

• ONİKÎNOt BÖLÜM 

Savunma 

Sanığın müdafi tâyini 

MADDE 91. — Sanık soruşturmanın her safhasında bir ve birden fazla müdafinin yardı
mına müracaat, edebilir. 

Sanığın kanuni mümessilleri varsa onlar da sanığa müdafi tâyin edebilirler. Savaş halinde 
müdafilerin sayısı tahdidedilebilir. 
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ONBİRİNCt BÖLÜM 

Sanığın sorguya (.'ekilmesi 

•Sanık asker kişilerin getirilmesi 

MADDE 81. — Asker kişi olan sanıklar bağlı bulundukları askerî birlik komutanının veya 
askerî kurum âmirinin emri ile getirilirler. 

Tutuklu olanlar muhafaza altında gönderilir. 

Asker kişi olmıyan sanıkların getirilmesi 

MADDE 82. — Asker kişi olmıyan sanıklar, sorgu için davetiye ile çağrılırlar. Gelmezlerse, 
zorla getirilecekleri davetiyeye yazılır. 

Hakkında tutuklama' müzekkeresi kesilmesi için yeter sebepler bulunan sanık» zorla getirile
bilir. 

İhzar müzekkeresinde sanığın açık kimliği, şekli ve kendisine yöneltilen suç ve zorla geti
rilme sebepleriyle nereye ve ne zaman teslim edileceği belirtilir. 

Savaş halinde asker kişi olmıyan sanıklar zorla getirtilebilirler. 
İhzar müzekkeresi ile bir sanık yakalananların derhal ve nihayet 24 saat içinde ihzar mü

zekkeresi çıkaran makama teslim edilemiyeceği anlaşılırsa en yakın askerî mahkeme ve buna 
'imkân olmadığı takdirde en yakın sulh hâkimi önüne çıkanlır. 

îhzar müzekkeresi ile ancak bu süre içinde hürriyetinden yoksun bırakılabilir. 

•Sorgunun usulü 

MADDE 83. — Sorgunun başlangıcında sanığa isnadolunan suçun neden ibaret olduğu an
latılır. 

Sorgu, sanığın kendi lehine olup söyliyeceği delillere engel olmamalıdır. 
Sanığın birinci sorgusunda, kim olduğu ve kişisel halleri hakkında da bilgi alınır. 
Sanığın evvelce İfadesi alınmış olsa bile, ağıt cezalı işlerde askerî savcı tarafından her 

halde sorguya çekilir. 

(r e cici olarak işten el çektirme 

MADDE 84. — Askerî savcı, asker kişi olan bir sanığın yapılan soruşturma dolayısiyle geçici 
olarak işten el çektirilmesini lüzumlu görürse, bu hususta karar verilmesini nezdinde askerî mahke
me kurulan yetkili kıta komutanı veya askerî kurum âmirinden ister. Kıta komutanı veya askerî 
kurum âmiri bu hususta en geç 3 gün içinde kararrnı verir ve sonucunu askerî savcıya bildirir. 

Bu işlem açığa çıkarma değildir. 

ONİKİNTİ BÖLÜM 

Savunma 

Sanığın kendisine savunucu tutması 

. MADDE 85. — Sanık soruşturmanın her safhasında bir veya birden fazla savunucunun yardı
mına başvurabilir. 

Sanığın kanuni mümessilleri varsa onlar da sanığa savunucu tutabilirler. 
Savaş halinde savunucuların sayısı sınırlanabilir. . 
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Müdafüer 

MADDE 92.— Müdafi; avukatlık veya dâva vekilliği etmeye yetkili olan kimselerden tâ
yin olunur. 

Askerî mahkemenin bulunduğu mahalde avukatlık veya dâva vekilliği etmeye yetkili kim
se yoksa hukuk fakültesi mezunu subaylar (askeri hâkim veya askerî savcı ile yardımcıları 
hariç) ve bunlarda yoksa diğer subaylar müdafi tâyin edebilirler. 

Subaylar müdafayi kabul etmeleri için en yakın âmirinin rızasını almaya mecburdurlar. 
Askerî mahkemelerin doğrudan doğruya tâyin edeceği müdafiler askerî mahkemenin bulun
duğu mahalde olan veya askerî mahkemeye en yakın bulunan barolar ile muhabere edilerek 
seçilir; Bunlar hizmetten kaçınamazlar. 

Askerî mahkemede müdafi tâyini 

MADDE 93. — Sanık 15 yaşını bitirmemiş clur veya sağır veya dilsiz veya kendisini sa-
vunamıyacak derecede beden ve akılca malûl bulunursa ve müdafii de yoksa kendisine askerî 
mahkemece bir müdafi Itâyin edilebilir. 

Sonradan sanık tarafından müdafi tâyin edilmesi halinde askerî mahkemenin tâyin ettiği 
müdafinin vazifesi sona erer. 

Müdafiin görevini yapmaması 

MADDE 94. — 93 ncü madde hükmüne' göre tâyin edilen müdafi duruşmada hazır bulun
maz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veyahut görevini ifadan kaçınırsa askerî mah
keme sanığa yeniden bir müdafi tâyin edebilir. Bu takdirde askerî mahkeme duruşmanın tehir 
veya talikine karar verebilir. 

Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için mehil isterse duruşma tehir veya talikolu-
nur. 

Müdafiin kusuru neticesinde duruşma tehir veya talik olunduğu takdirde müdafi hakkında 
tertibedilecek inzibatı cezadan başka bu tehir veya talikten ileri gelen masraflar dahi kendisine 
yükletilir. 

Müşterek savunma 

MADDE 95. — Aynı dâvada birden fazla sanıkların menfaatleri birbirine uygun ise hepsinin 
savunması bir müdafiye verilebilir. Bu halde sanıkların hepsini veya bir kısmını aynı suretle ilgi
lendiren evrak için yalnız bir tebliğ yapılır. Ancak bu evrakın sanık sayısı kadar nüshaları tebliğe 
eklenir. 

Müdafinin dâva evrakını telkihi 

MADDE 96. — Müdafi iddianamenin askerî mahkemeye tevdiinden itibaren dâvaya ait her nevi 
evrakı tetkik etmek ve dosyadan istediği evrakın birer suretini almak hakkını haizdir. 

Bundan evvel dahi soruşturmanın gayesine halel vermiyeceği anlaşılırsa soruşturmaya ait her 
nevi evrak ve vesikaların tetkiki için müdafiye müsaade olunur. 

Sanığın sorgusuna ait tutanak, bilirkişi raporları ve sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu sair 
adlî işlemlere ait tutanakların müdafi tarafından tetkikine hiçbir vakit muhalefet edilemez. 
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Savunucular 

MADDE 86. — Savunucu, avukatlık veya dâvavekilliği etmeye kanunen yetkili olan kimse
lerden tutulur. 

Askerî mahkemenin bulunduğu yerde avukatlık veya dâvavekilliği etmeye kanunen yetkili kim
se yoksa, hukuk fakültesini bitirmiş subaylar (askerî hâkim ve askerî savcı ile yardımcıları hariç) 
ve bunlar da yoksa diğer subaylar savunucu tutulabilirler. 

Subaylar, savunmayı kabul etmeleri için en yakın âmirinin iznini almaya zorundadırlar. Askerî 
mahkemelerin doğrudan doğruya tutacağı savunucular, askerî mahkemenin bulunduğu yerde olan 
veya askerî mahkemeye en yakın bulunan barolar ile haberleşilerek seçilir. Bunlar hizmetten kaçı-
namazlar. 

Askerî mahkemece savunucu tutulması 

MADDE 87. — Sanık 15 yaşını bitirmemiş olur veya sağır veya dilsiz veya kendisini savuna-
mıyacak derecede beden ve akılca sakat bulunursa ve savunucusu da yoksa kendisine askerî mahke
mece bir savunucu tutabilir. 

Sonradan sanık savunucu tutarsa, askerî mahkemenin tuttuğu savunucunun görevi sona erer. 

Savunucunun görevini yapmaması halinde uygulanacak işlem 

MADDE 88. — 87 nci madde hükmüne göre tutulan savunucu duruşmada hazır bulunmaz ve
ya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veyahut görevini yapmaktan kaçınırsa askerî mahkeme sanı
ğa yeniden bir savunucu tutabilir. Bu takdirde askerî mahkeme duruşmanın tehir veya talikine ka
rar verebilir. 

Eğer yeni savunucu, savunmasını hazırlamak için mehil istese, duruşma tehir veya talik olu
nur. 

Savunucunun kusuru sonunda duruşma tehir veya talik olunduğu takdirde bundan ileri gelen 
giderler de kendisine yükletilir. 

Bu hal savunucu hakkında inzibati ceza verilmesine engel değildir. 

Müşterek savunma 

MADDE 89. — Aynı dâvada birden fazla sanıkların çıkarları birbirine uygun ise hepsinin sa
vunması bir savunucuya verilebilir. Bu halde sanıkların hepsini veya bir kısmını aynı surette ilgi
lendiren evrak için yalnız bir tebliğ yapılır. Ancak, bu evrak sanık sayısı kadar çoğaltılarak tebliğe 
eklenir. 

Savunucunun evrakı incelemesi 

MADDE 90. — Savunucu iddianamenin askerî mahkemeye verilmesinden itibaren dâvaya ait 
her çeşit evrakı incelemek ve dosyadan istediği evrakın birer benzerini almak hakkına sahiptir. 

Bundan önce de soruşturmanın amacını bozmıyacağı anlaşılırsa soruşturmaya ait her çeşit evrak 
ve belgeleri incelemesi için savunucuya izin verilir. 

Sanığın sorgusuna ait tutanak, bilirkişi raporları ve sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu 
diğer adlî işlemlere ait tutanaklann savunucu tarafından incelenmesine hiçbir vakit karşı konula
maz. * 
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Tutuklu sanığın müdafii ile (jörüsmesi 

MADDE 97. — Tutuklu sanık müdafii ile her zaman görüşebilir ve muhabere edebilir. 
İddianame askerî mahkemeye verilinceye kadar sanığın bilmesi uygun görülmiyen hususların 

kendisine duyurulması askerî savcı tarafından menedilebilir. Bu tedbirlere karşı askerî mahkemede 
itiraz olunabilir. 

Tutuklama sebebine göre lüzumu halinde iddianamenin askerî mahkemeye verilmesine kadar sa
nık ile müdafinin görüşmesinde bizzat askerî savcı veya yardımcısı hazır bulunabilir. 

Müdafi ücreti 

MADDE 98. — Askerî mahkemece tâyin edilen nıüdafiye tarifesine göre Devlet Hazinesinden 
ücret verilir. 

Mahkûm olan sanığa Hazinenin rücu hakkı vardır. 

İKÎNOÎ KISIM 

Yargılama usulü 

nîRÎNCİ BOLÜ AF 

Kamu (lâvaşının hazırlan m ası 

Suçların ihbarı 

MADDE 99. — Askerî suçlara dair asker kişiler tarafından yapılacak şifahi veya yazılı ihbar 
ve şikâyetler silsile yolu ile sanığın âmiri olan askerî makama yapılır. 

Sözlü ihbarlar üzerine tutanak düzenlenir. 
Takibi şikâyete bağlı suçların şikâyetinde de aynı hüküm uygulanır. 
Asker kişilerden başkası tarafından yapılacak sözlü veya yazılı ihbar ve şikâyetler Ceza Muha

kemeleri Usulü Kanunu hükümleri dairesinde yetkili makamlara veya sanığın âmiri olan askerî ma
kama yapılır. 

Şüpheli ölüm ihbarları 

MADDE 100. — Asker kişilerden birinin ölümünün tabiî sebeplerden ileri gelmediği şüphesini 
verecek emareler olur, yahut kim olduğu bilinmiyen bir asker kişinin" ölüsü bulunursa, askerî ve 
sivil zabıta memurları ve köy muhtarları keyfiyeti C. Savcılarına ihbar etmekle beraber en yakın 
askerî- makama da bildirmekle mükelleftirler. 

Ölünün gömülmesi ancak askerî savcının veya askerî makamın veya zaruret halinde O. Savcı
sının veya sulh hâkiminin yazılı ruhsatına bağlıdır. 

Bir suç işlendiğinin öğrenilmesi ve ilk tedbirler 

MADDE 101.— C. Savcılıklarına veya zabıta makam ve memurlarına yapılacak askerî yargı
ya tabi suç ihbar ve şikâyetleri sanığın âmiri olan makama gönderilir. 

Askerî birlik komutanı veya askerî kurum âmiri maiyetinden birinin kendisine ihbar veya 
şikâyet olunan veyahut sair suretle öğrendiği suçları hakkında askeri mahkemede soruşturma ya
pılması gerekiyorsa, sanığın kimliğini, isnadolunan suçu ve bu suçun delillerini gösterir bir vaka 
raporu düzenler ve adlî yönden bağlı bulunduğu askerî mahkemenin nezdinde kurulduğu kıta 
komutanı veya askerî kurum âmirine gönderir. 
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Tutuklunun savunucusu ile görüşmesi 

MADDE 91. — Tutuklu, savunucusu ile her zaman görüşebilir ve haberleşebilir. 
İddianame askerî mahkemeye verilinceye kadar sanığın bilmesi uygun görülmiyen hususların 

kendisine duyurulması askerî savcı tarafından yasaklanabilir. Bu tedbirlere karşı askerî mahkeme
de itiraz olunabilir. 

Tutuklama sebebine göre, gerektiğinde iddianamenin askerî mahkemeye verilmesine kadar sanık 
ile savunucusunun görüşmesinde askerî savcı veya yardımcısı hazır bulunabilir. 

Savunucu ücreti 

MADDE 92. — Askerî mahkemece tutulan savunucuya tarifesine göre Devlet Hazinesinden üo-
ret verilir. 

Hükümlüye, Hazinenin rücu hakkı vardır. 

İKİNCİ KISIM 

Yargılama usulü 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kamu dâvasının hazırlanması 

Suçların ihbarı 

MADDE 93. — Askerî suçlara dair asker kişiler tarafından yapılacak sözlü veya yazılı ihbar ve 
şikâyetler silsile yolu ile sanığın âmiri olan askerî makama yapılır. 

Sözlü ihbarlar üzerine tutanak düzenlenir. 
Kovuşturulması şikâyete bağlı suçların şikâyetinde de aynı hüküm uygulanır. 
Asker kişilerden başkası tarafından yapılacak sözlü veya yazılı ihbar ve şikâyetler, Ceza Muha

kemeleri Usulü hükümleri dairesinde yetkili makamlara veya sanığın âmiri olan askerî makama 
yapılır, 

Şüpheli ölüm ihbarları 

MADDE 94. — Asker kişilerden birinin ölümünün tabiî sebeplerden ileri gelmediği şüphesini ve
recek belirtiler olur, yahut kimliği bilinemiyen bir asker kişinin ölüsü bulunursa, asker ve sivil zabı
ta memurları ve köy muhtarları durumu, Cumhuriyet savcılarına ihbar etmekle beraber en yakın 
askerî makama da bildirmekle yükümlüdürler. 

ölünün gömülmesi, ancak askerî savcının veya askerî makamın veya zorunluk halinde Cumhuri
yet savcısının veya sulh hâkiminin yazılı iznine bağlıdır. 

Bir suç işlendiğinin öğrenilmesi ve ilk tedbirler 

MADDE 95. — Cumhuriyet savcılıklarına veya zabıta makam ve memurlarına yapılacak askerî 
yargıya tâbi suç ihbar ve şikâyetleri sanığın âmiri olan makama gönderilir. 

Askerî birlik komutanı veya askerî kurum âmiri maiyetinden birinin kendisine ihbar veya şikâ
yet olunan veyahut diğer suretle öğrendiği suçları hakkında askerî mahkemede soruşturma yapıl
ması gerekiyorsa, sanığın kimliğini, isnadolunan suçu ve bu suçun delillerini gösterir bir vaka ra
poru düzenler ve adlî yönden bağlı bulunduğu askerî mahkemenin nezdinde kurulduğu kıta komu-. 
tam veya askerî kurum âmirine gönderir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 496 ) 



— 66 — 
. , Hü. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri kendisine gönde
rilen suç evrakını inceler ve askerî savcıya gönderir. Aynca sanığın tutuklanmasını isterse bu 
husustaki talebini de bildirir. 

Ağır cezalı veya geciktirilmesinde sakınca bulunan hallerde askerî savcılar derhal soruşturma
ya başlarlar. 

Zaruret halinde bu soruşturma bir disiplin subayı tarafından dahi yapılır. 
Bu hallerde durum derhal yetkili askerî mahkemenin nezdinde kurulduğu komutan veya as

kerî kurum âmirine bildirilir. 
C. Savcıları, zabıta makam ve memurlan ve askerî âmirler askerî savcının işe el koymasına 

kadar fiilin subut vasıtalarının ve delillerinin kaybolmasını önliyecek gecikmesi caiz olmıyan 
tedbirleri alırlar. 

Şahsi dâva hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki hükümler uygulanır. 

Hazırlık soruşturması 

MADDE 102. — Askerî savcı 101 nci maddede yazılı usul ve yollarla bir suçun işlendiğini 
öğrenir öğrenmez dâva açılmasına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere bir hazırlık soruş
turması yapar. 

Basit işlerde disiplin âmirinin veya disiplin subayının yaptığı soruşturma ile yetinilebilir. 
Sanık suçunu itiraf etse bile zatî vakanın so ruşturulması gerekir. 
Askerî savcı yalnız sanığın aleyhinde olan hususları değil lehine olan cihetleri de arar ve kay

bolmasından korkulan delillerin toplanmasına ve zabtına çalışır. 
Savaş halinde bu soruşturma mümkün olduğu kadar çabuklaştınlır. 

Askerî savcıların yetkisi 

MADDE 103. — Askerî savcılar hazırlık soruşturması sırasında bütün resmî ve özel makam 
ve kurumlardan her türlü bilgi istiyebilirler. 

Gerek doğrudan doğruya ve gerekse askerî zabıta vasıtasiyle her türlü soruşturmayı yapabi
lirler. 

Askerî zabıta ile adlî ve mülki zabıta memurlan askerî savcının soruşturma ile ilgili taleple
rini yapmakla mükelleftirler. 

Askerî savcılar, diğer askerî savcılar ile C. savcılarını istinabe edebilirler. 

Askerî savcının soruşturma talebi 

MADDE 104. — Askerî savcılar ancak hâkim tarafından yapılabilecek olan bir soruşturma iş
lemine lüzum görürlerse bu taleplerini nezdinde bulunduklan Askerî mahkemeye veya muamele
nin cereyan edeceği yerdeki askerî mahkemeye, yoksa sulh hâkimine bildirirler. 

Bu makamları işin icabına göre talebolunan işlemlerin ifasına kanunen cevaz bulunup bulun
madığını incelerler. 

Tutanak ve düzenlenmesi 

MADDE 105. — Her soruşturma işlemi bir tutanak ile tesbit edilir. Önemsiz işlerde bir der
kenar yazılması kâfidir. 

Tutanak askerî savcı ile soruşturma esnasında bulunan tutanak kâtibi tarafından ve derkenar
lar yalnız askerî savcı tarafından imza edilir. 

Tutanak, işlemin nerede ve ne vakit yapıldığını ve muameleye katılan veya bunda ilgisi olan 
kişilerin adlan ve yargılama usulünün esaslı merasimine uyulup uyulmadığının anlaşılmasına mü-
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Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri, kendisine gönderi
len suç evrakını inceledikten sonra askerî savcıya gönderir ve sanığın tutuklanmasını isterse bu hu
sustaki istemini de bildirir. 

Ağır cezalı veya gecikmesinde sakınca umulan hallerde askerî savcılar derhal soruşturmaya baş
larlar. Zorunluk halinde bu soruşturma bir disiplin subayı tarafından da yapılabilir. Bu hallerde 
durum derhal yetkili askerî mahkemenin nezdinde kurulduğu komutan veya askerî kurum âmirine 
bildirilir. 

Cumhuriyet savcıları, zabıta makam ve memurları ve askerî âmirler askerî savcının işe el koy
masına kadar eylemin sübut vasıtalarının ve delillerinin kaybolmasını önliyecek, gecikmesinde sa
kınca umulan tedbirleri alırlar. 

Şahsi dâva hakkında, Ceza Muhakemeleri USUIÜ Kanunundaki hükümler uygulanır. 

Hazırlık soruşturması 

MADDE 96. — Askerî savcı 95 nci maddede yazılı usul ve yollarla bir suçun işlendiğini öğrenir 
öğrenmez, kamu dâvasının açılmasına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere bir hazırlık so
ruşturması yapar. 

Basit işlerde disiplin âmirinin veya disiplin subayının yaptığı soruşturma ile yetinilebilir. 
Sanık suçunu itiraf etse bile, öz vakanın soruşturulması gerekir. 
Askerî savcı, yalnız sanığın aleyhinde olan hususları değil, lehinde olan cihetleri de arar ve kay

bolmasından korkulan delillerin toplanmasına ve zaptına çalışır. 
Savaş halinde bu soruşturma mümkün olduğu kadar çabuklaştınlır. 

Askerî savaların yetkisi 

MADDE 97. — Askerî savcılar hazırlık soruş urması sırasında bütün resmî ve özel makam 
ve kurumlardan her (türlü bilgi istiyebilirler. 

Gerek doğrudan doğruya ve gerekse askerî zabıta aracılığı ile her türlü soruşturmayı ya
pabilirler. 

Bütün zabıta makam ve memurları, askerî avcının soruşturma ile ilgili isteklerim yapmak
la yükümlüdürler. 

Askerî savcılar; diğer askerî savcılar ile Cumhuriyet savcılarını istinabe edebilirler. 

Askerî savcıların soruşturma istemi 

MADDE 98. — Askerî savcılar, ancak hâkim tarafından yapılabilecek olan bir soruşturma iş
lemine lüzum görürlerse, bu işlemlerini ! nezdinde bulundukları askerî mahkemeye veya işle
min cereyan edeceği yerdeki askerî mahkemece, yoksa sulh hâkimine bildirirler. 

Bu makamlar, işin gereğine göre istenen iş emin yapılmasının mümkün bulunup bulunma
dığım incelerler. 

Tutanak ve düzenlenmesi 

MADDE 99. — Her soruşturma işlemi "bir tutanak ile tesbit edilir. Önemsiz işlerde bir not 
yazılması ile yetinilebilir. 
v Tutanak askerî savcı ile soruşturma esnasında bulunan tutanak kâtibi tarafından ve notlar 
yalnız askerî savcı (tarafından imza edilir. 

Tutanak, işleminin nerede ve ne vakit \ yapıldığını ve işleme (katılan veya bunda ilgisi 
olan kişilerin adlarını ve soyadlarını ve yargılama usulünün esaslı kurallarına uyulup uyul-
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sait olacak izahatı ihtiva eder ve ilgililere okutturularak veya okunarak imza ettirilir. îmzadan 
kaçmılırsa sebepleri yazılır. 

Sanığın, tanıkların ve bilirkişilerin dinlenmesinde tutanak kâtibi bulunur. Zaruret halinde 
ehil ve münasip birisine yemin ettirilmek suretiyle bu görev yaptırılabilir. 

Keşif, muayene, tanık ve bilirkişi işlerinde bulunacaklar 

MADDE 106. — Keşif ve muayenenin yapılması sırasında askerî savcı, sanık ve müdafii hazır 
bulunabilir. 

Bir tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunacağı umulur veya meskeninin uzak
lığı sebebiyle bulunması güç görülürse bu tanık veya bilirkişi dinlenilmesinde dahi aynı hüküm 
uygulanır. 

Bu işlerde hazır bulunmak hakkını haiz olanlara, işin geri kalmasına meydan vermemek kay
dı ile bu işin yapılması gününden evvel haber verilir. 

Tutuk bulunan sanıklar tutuk bulundukları bina dâhilinde yapılacak işlerde hazır bulunmayı 
istiyebilirler. 

Bu işlerde hazır bulunmaya yetkili olan kimseler kendilerine ait mâni sebeplere istinaden işin 
başka bir güne bırakılmasını istiyemezler. 

Sanığın hazır bıdunmıyacağıhal 

MADDE 107. — Sanığın hazır bulunmasının tanıklardan birinin hakikate uygun tanıklık et-
meşine engel olacağından korkulursa o işte sanığın bulunmamasına karar verilebilir. 

Nezdivıde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya mkerî kurum, âmirinin yetkisi 

MADDE 108. — Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri 
soruşturma safhası hakkında askerî savcıdan bilgi istiyebilir. 

Askerî savcının kendiliğinden yapacağı soruşturma işleri 

MADDE 109. — Hazırlık soruşturması sırasında bu soruşturmanın başka bir şahsa veya suça 
teşmili gerekirse, askerî savcı acele hallerde bu soruşturma işlerini kendiliğinden yapar. 

Bu halde 101 nci maddenin 4 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Askerî hâkimler ve askerî savcılar hakkında soruşturma 
MADDE 110. — Askerî hâkimler ile askerî savcılar veya yardımcıları hakkında özel kanuna 

göre soruşturma yapılır. 

Soruşturmaya mahal olmadığı kararı 

MADDE 111. — Askerî savcı, kamu dâvası açılması talebini havi olarak kendisine yapılan ih
bar ve şikâyeti veya nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri 
tarafından gönderilen evrakı inceledikten sonra keyfiyeti takibe değer görmez veya yapılan ha
zırlık soruşturması sonunda kamu dâvası açılmasını haklı göstermeye yetecek sebep bulunmazsa 
soruşturmaya mahal almadığına karar verir ve sebepleri ile birlikte dosyasına kor. 
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madiğinin anlaşılmasına elverişli olacak açıklamayı kapsar ve ilgililere okutturularak veya 
okunarak imza ettirilir. îmzadan kaçınılırsa sebepleri yazılır. 

Sanığın, tanıkların ve bilirkişilerin dinlenmesinde tutanak kâtibi bulunur. Zorunluk ha
linde ehliyetli ve uygun birisine? yemin ettirilmek sretiyle bu görev yaptırılabilir. 

Keşif, muayene, tanık ve bilirkişi işlerinde bulunacaklar 

MADDE 100. — Keşif ve muayenenin yapılması sırasında askerî savcı, sanık ve savunu
cusu hazır bulunabilirler. 

Bir tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır Ibulunamıyacağı umulur veya konutu
nun uzaklığı sebe'bi ile hazır bulunması güç görülürse, bu tanık veya bilirkişinin dinlenilmesin
de de aynı hüküm uygulanır. 

Bu işlerde hazır bulunma hakkına sahibolanlara ' keyfiyet, işin geri kalmasına meydan 
vermemek kaydı ile, bu işin yapılması gününden evvel haber verilir. 

Sanıklar, tutuklu bulundukları hina içindeyapılacak işlerde hazır bulunmayı istiyebilir-
ler. 

Bu işlerde hazır bulunmaya yetlkili olan kimseler, kendilerine ait engelleyici sebeplere 
dayanarak işin başka bir güne bırakılmasını istiyemezler. 

Sanığın hazır bulunmıyacağı hdl 

MADDE 101. — Sanığın hazır bulunmadı, tanıklardan birinin gerçeğe uygun tanıklık et
mesine engel olacağımdan korkulursa, o işte <sa ıığın bulunmamasına karar verilebilir. 

Komutan veya askerî kurum âmirinin soruşturmada yetkisi 

MADDE 102. — Nezdinde askerî mahkeme kurulan lata komutanı veya askerî kurum 
âmiri soruşturma safhası hakkında, askerî savcıdan bilgi istiyebilir. 

Askerî savcının kendiliğinden yapalağı soruşturma işleri 

MADDE 103. — Hazırlık soruşturması sırasında bu soruşturmanın başka bir kişiyi veya suçu 
kapsıyacak şekilde genişletilmesi gerekirse, askerî savcı ivedi hallerde bu soruşturmayı kendili
ğinden yapar. 

Bu halde 95 nci maddenin 4 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Askerî hâkimler ve savcılar hakkında soruşturma 

MADDE 104. — Askerî hâkimler ile askerî savcılar veya yardımcıları hakkında özel kanu
na göre soruşturma yapılır. 

Kovuşturmaya yer olmadığı karart 

MADDE 105. — Askerî savcı, kamu dâvası açılması istemi ile kendisine yapılan ihbar ve 
şikâyeti veya nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri tara
fından gönderilen evrakı inceledikten sonra keyfiyeti kovuşturmaya değer görmez veya yapı
lan hazırlık soruşturması sonunda kamu dâvası açılmasını haklı göstermiye yetecek sebep bu
lunmazsa, kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek sebepleri ile birlikte dosyasına koyar. 
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Askerî savcının soruşturmanın geçici olarak tatiline karar vermesi 

MADDE 112. — Askerî savcı, sanığın kaybolması veya suçu işledikten sonra akıl hastalığına 
uğraması sebepleri ile kamu dâvasının açılmasının imkânsızlığı anlaşılırsa soruşturmanın geçici 
olarak tatiline karar verir ve sebepleri ile birlikte dosyasına kor. 

Askerî savcmın kararma itiraz 

MADDE 113. — Askerî savcı tarafından verilen soruşturmaya mahal olmadığı karan ile so
ruşturmanın geçici olarak tatiline dair karara karşı suçtan zarar gören ile nezdinde askerî mah
keme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri kararın kendilerine tebliğinden itibaren 
15 gün içinde bu kararı veren askerî savcının nezdinde olduğu askerî mahkemeye yer itibariyle en 
yakın askerî mahkemede itiraz edebilirler. En yakın askerî mahkemenin tayinindeki tereddütler 
Millî Savunma Bakanlığınca giderilir. 

İtiraz dilekçe ve talebinde kamu dâvasının açılmasını haklı gösterecek olaylar ve deliller gös
terilir. 

İtirazın incelenmesi ve soruşturmanın genişletilmesi 

MADDE 114. -^ İtiraz üzerine askerî savcının o zamana kadar yaptığı bütün soruşturmayı 
muhtevi dosya itirazı inceliyecek olan askerî mahkemeye gönderilir. 

Askerî mahkeme bir mehil tâyin ederek bir diyeceği varsa bildirmesi için dilekçeyi veya talebi 
sanığa tebliğ edebilir. 

Askerî mahkeme kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine lüzum görürse gereken 
soruşturmayı yetkili askerî savcıya yaptırabilir. 

îtirazm reddi 

MADDE 115. — itiraz süresi içinde yapılmamış veya sebep gösterilmemişse veyahut kamu 
dâvasının açılması için yeter sebepler bulunmazsa askerî mahkeme itirazı reddeder. 

Ret karan suçtan zarar görene, itiraz nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya 
askerî kurum âmiri tarafından yapılmış ise bu makama tebliğ olunur ve aynca askerî savcıya ve 
sanığa bildirilir. 

İtiraz reddedildikten sonra kamu dâvası ancak yeni olaylara ve yeni delillere dayanılarak 
açılabilir. 

îtirazm kabulü 

MADDE 116. — Askerî mahkeme itirazın varit ve haklı olduğuna kanaat getirirse sanık hak
kında kamu dâvasının açılmasının gerekli olduğuna karar verir ve evrakı yetkili askerî savcıya 
gönderir. 

Bu karar üzerine askerî savcı soruşturma yapmaksızın iddianame ile kamu dâvasını açar. 

M. S. Bakanının kamu dâvası açılması hususunda, askerî savcıya emir vermesi 

MADDE 117. — Askerî savcı tarafından verilip süresi içinde itiraz edilmiyen veya itiraz edi
lip de, süresi içinde itiraz edilmediğinden veya sebep gösterilmediğinden hakkındaki itiraz red- • 
dolunmuş bulunan soruşturmaya mahal olmadığına ve soruşturmanın geçici olarak tatiline dair 
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Askerî savcının soruşturmanın geçici olarak tatiline karar vermesi 

MADDE 106. -^ Askerî savcı sanığın kaybolması veya suçu işledikten sonra akıl hastalığına 
uğraması sebeplerinden dolayı kamu dâvasının açılmasının imkânsızlığını anlars'a veya kovuştu
rulması şikâyete bağlı olan suçlarda, şikâyet olunmamış veya kamu dâvasının açılması izin 
veya karar alınmasına bağlı suçlarda izin veya karar alınmamış ise, soruşturmanın geçici ola
rak tatiline karar verir ve sebepleri ile birlikte dosyasına koyar. 

Askerî savcının kararına itiraz 

MADDE 107. — Askerî savcı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı karan ile so
ruşturmanın geçici olarak tatiline, dair karara karşı, suçtan zarar gören ile nezdinde askerî 
mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri, kararın kendilerine tebliğinden iti
baren 15 gün içinde bu kararı veren askerî savcının nezdinde de olduğu askerî mahkemeye yer 
itibariyle en yakın askerî mahkemede itiraz edebilirler. En yakın askerî mahkemenin tâyininde 
kararsızlık olursa, bu husus Millî Savunma Bakanlığınca giderilir. 

îtiraz isteğinde kamu dâvasının açılmasını haklı gösterecek olaylar ve deliller gösterilir. 

İtirazın incelenmesi ve soruşturmanın geliştirilmesi 

MADDE 108. — îtiraz üzerine askerî savcının o zamana kadar yaptığı soruşturmayı içine 
alan dosya, itirazı incejiyecek olan askerî mahkemeye gönderilir. 

Askerî mahkeme, mehil tâyin ederek bir diyeceği varsa bildirmesi için itiraz istemini sanığa 
tebliğ edebilir. 

Askerî mahkeme kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine lüzum görürse gere
ken soruşturmayı yetkili askerî savcıya yaptırabilir. 

İtirazın reddi 

MADDE 109. — İtiraz süresi içinde yapılmamış veya sebeb gösterilmemişse veyahut kamu 
dâvasının açılması için yeter sebepler bulunmazsa askerî mahkeme itirazı reddeder. 

Ret kararı suçtan zarar görene; eğer itiraz nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komuta
nı veya askerî kurum âmiri tarafından yapılmış ise bu makama tebliğ olunur ve ayrıca askerî 
savcıya ve sanığa bildirilir. 

İtiraz reddedildikten sonra kamu dâvası ancak yeni olaylara ve yeni delillere dayanılarak 
açılabilir. 

İtirazın kabulü 

.MADDE 110. — Askerî mahkeme, itirazın yerinde ve haklı olduğuna kanaat getirirse, sanık 
hakkında kamu dâvası açılmasının gerekli olduğuna karar verir ve evrakı yetkili askerî savcıya 
gönderir. 

Bu karar üzerine askerî savcı soruşturma yapmaksızın iddianame ile kamu dâvasını açar. 

Millî Savunma Bakanının askerî savcıya emir vermesi 

MADDE 111. — Askerî savcı tarafından verilip süresi içinde itiraz edilmiyen veya itiraz edi
lip de süresi içinde itiraz edilmediğinden veya sebep gösterilmediğinden hakkındaki itiraz red-
dolunmuş bulunan kovuşturmaya mahal olmadığına ve soruşturmanın geçici olarak tatiline dair 
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kararlar üzerine, M. S. Bakanı soruşturmaya devam edilmesi veya kamu dâvası açılması husus
larında askerî savcıya emir verebilir. 

Kamu dâvasının açılması hususunda verilecek emir üzerine askerî savcı soruşturma yapmaksı
zın iddianame ile kamu dâvasını açar. • 

Dosyanın yetkili mercie gönderilmesi 

MADDE 118. — Askerî savcı, işin nezdinde bulunduğu askerî mahkemenin görev ve yetkisi 
dışında olduğunu görürse dosyanın yetkili veya görevli mercie gönderilmesine karar verir. 

Bu karara karşı suçtan zarar gören ile nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı 
veya askerî kurum âmiri 15 gün içinde itiraz edebilirler. 

Bu itiraz hakkında 113, 114 ve 115 nci madde hükümleri uygulanır. 

Yeni bir suçtan dolayı soruşturmanın tatili ve yeniden başlanabilmiesi 

MADDE 119. — Sanığa yargılama sonucunda verilecek cezanın, sanığın diğer bir suçtan do
layı kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olduğu veya diğer bir suçtan mahkûm olacağı cezaya tesi
ri yoksa, Askerî savcı kamu dâvasının açılmasından vazgeçerek soruşturmanın geçici olarak ta
tiline karar verebilir. 

Tatil kararı, evvelce kesinleşen mahkûmiyetten dolayı verilmiş ve bu ceza düşmüş veya değiş
tirilmiş ve zaman aşımı süresi de geçmemiş ise yeniden soruşturmaya başlanır. 

Tatil karan, işlenen bir suçtan dolayı verilecek ceza nazan itibara alınarak verilmiş ve fakat 
bu cezaya hükmedilmemiş olursa ve zamanaşımı süresi de geçmemiş ise aynı hüküm uygulanır. 

Askerî savcının kamu dâvası açması 

MADDE 120. — Askerî savcı, yapılan hazırlık soruşturması sonunda kamu. dâvası açılması
na haklı göstermeye yetecek sebepler bulunursa bir iddianame ile askerî mahkemede dâvayı 
açar. 

İddianame 

MADDE 121. — iddianame, sanığın kimliğini, suç teşkil eden fiilin neden ibaret bulunduğu
nu ve kanuni unsurları ile delillerini, uygulanması istenilen kanun maddesine ve varsa Hazine 
zaran ve duruşmanın hangi askerî mahkemede yapılacağını gösterir. 

iddianameye itiraz olunamaz. 

tKUNOÎ IBIÖLÜM 

Duruşma hazırlığı 

Duruşma günü ile subay üyenin tesbiti 

MADDE 122. — Duruşmanın yapılacağı günün tâyini ile subay üyenin tesıbit ve resmî tebliği 
ile bağlı olduğu askerî birlik komutanı veya askerî kurum âmiri vasıtası ile çağrılması askerî 
mahkeme kıdemli askerî hâkimi tarafından yapılır. 

Ağır cezalı ve umumi âdap aleyhine olan suçlann ve tutuklu işlerin dâvalan önce görülür. 
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kararlar üzerine, Millî îSavunma Bakanı soruşturmaya devam edilmesi veya kamu dâvası açılması 
hususlarında askerî savcıya emir verebilir. 

Kamu dâvasının açılması hususunda verilecek emir üzerine askerî savcı, soruşturma yapmak
sızın iddianame ile kamu dâvasını açar. 

Dosyanın yetkili makama gönderilmesi 

MADDE 112. — Askerî savcı, işin nezdinde bulunduğu askerî mahkemenin görev ve yetkisi 
dışında olduğunu görürse dosyanın yetkili veya görevli makama gönderilmesine karar verir. 

Bu karara karşı sanık ve suçtan zarar gören ile nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komu
tanı veya askerî kurum âmiri 15 /gün içinde itiraz edebilir. 

Bu itiraz hakkında 107, 108 ve 109 ncu madde hükümleri uygulanır. 

Yeni bir suçtan dolayı soruşturmanın tatili ve yeniden başlanabilmesi 

MADDE 113. — Sanığa yargılama sonunda verilecek cezanın; sanığın diğer bir suçtan dolayı 
kesin hükümlü olduğu veya diğer bir suçtan hükümlü olacağı cezaya etkisi yoksa, askerî savcı, 
kamu dâvasının açılmasından vazgeçip soruşturmanın geçici olarak tatiline karar verebilir. 

Tatil kararı, evvelce kesin hükümlülükten dolayı verilmiş ve bu ceza düşmüş veya değiştiril
miş ve zamanaşımı süresi de geçmemiş ise yeniden soruşturmaya başlanır. 

Tatil karan, işlenen bir suçtan dolayı verilecek ceza göz önünde tutularak verilmiş ve fakat 
bu cezaya hükmedilmemiş ve zamanaşımı süresi de geçmemiş olursa aynı hüküm uygulanır. 

Kamu dâvasının açılması 

MADDE 114. — Askerî savcı, yapılan hazırlık soruşturması sonunda kamu dâvası açılmasını 
haklı göstermeye yetecek sebepler bulunursa bir iddianame ile askerî mahkemede dâvayı açar. 

iddianame 

MADDE 115. — iddianame, sanığın kimliğini, suç teşkil eden eylemin neden ibaret bulundu
ğunu ve kanuni unsurları ile delillerini, uygulanması istenen kanun maddelerini ve varsa Hazine 
zararını ve duruşmanın hangi askerî mahkemede yapılacağını gösterir. 

iddianameye itiraz olunamaz. 

IKİNOİ BÖLÜM 

Duniışma hazırlığı 

Duruşma gününün ve subay üyenin tesbiti 

MADDE 116. — Duruşmanın yapılacağı günün tâyini ve subay üyenin tesbit edilip, yazılı 
olarak bağlı olduğu askerî birlik komutanı veya askerî kurum âmiri aracılığı ile çağnlması as
kerî mahkeme kıdemli askerî hâkimi tarafından yapılır. 

Ağır cezalı veya genel âdaba aykın olan suçlar ile tutuklu işlerin dâvaları önce görülür. 
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Celp - tebliğ ve sübut vasıtaları 

MADDE 123 — Askerî savcı tâyin olunan duruşma günü için gerekli hazırlıkları yapar, celp
nameleri gönderir ve suçun subutuna yarıyacak eşyayı mahkemeye verir. (Tanık ve bilirkişilerin 
çağrılma ve getirilmeleri 1 nci kısmın 7 ve 8 nci bölüm hükümlerine göre yapılır.) 

Sanık veya tanık yahut bilirkişinin çok olmasından veya sanığın sorgusunun uzaması ihtimalin
den dolayı duruşmanın bir günde bitmiyeceği anlaşılırsa askerî mahkeme kıdemli askerî hâkim ta
nıklarla bilirkişilerin hepsini veya bir kısmını sonraki duruşmaya davet ettirebilir. 

iddianamenin sanığa tebliği 

MADDE 124. — İddianame sanığa celpname ile birlikte tevdi olunur. 
İddianamenin asker kişilere usulen tebliği sırasında kendilerinin savunma maksadı ile bir ta

lepleri varsa vaktinde bildirmeleri lüzumu da hatırlatılır. 
Bu maddeye göre tebligat yapılınca kamu dâvası açılmış sayılır. 

Tutuk olan ve olmıyan sanıkların celbi 

MADDE 125. — Sanık olan asker kişiler tâyin olunan zamanlarda 87 nci maddeye göre askerî 
mahkemeye getirilir. 

Asker kişilerden gayn tutuk olmıyan sanıklara tebliğ olunacak celpnameye mazereti olmadığı 
halde gelmediği takdirde tutuklanacağı veya zorla getirileceği yazılır. 

Tutuk olan sanıklar 87 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne göre çağrılır. 
Savaş halinde bütün sanıklar zorla getirilebilir. 

Tebliğ ile dv/vuşma günü arasındaki süre 

MADDE 126. — İddianamenin tebliği ile duruşma günü arasında en aşağı bir hafta geçmelidir, 
Bu süre sanığın muvafakati ile azaltılabilir. 
Bu süreye uyulmamış ise iddianamelerin okunmasından evvel sanık duruşmanın tehir veya 

talikini istiyebilir. 
Savaş halinde bu fıkralar hükümleri tatbik edilmiyebilir. 

Müdafiin çağrılmast 

MADDE 127. — Müdafi gerek askerî mahkemece tâyin edilmiş olsun gerekse sanık tarafın
dan seçilip de askerî mahkemeye bildirilmiş bulunsun sanılk ile birlikte çağrılır. 

Sanığın savunma delillerinin toplanması talebi 

MADDE 128. — Sanık, duruşmaya tanık veya bilirkişi çağnlmasmı veyahut diğer savunma 
delillertinin toplanmasını isterse bu delillerin taallûk etliği vakıalar gösterilmek şartiyle duruş
ma gününden beş gün evvel bu husustaki dilekçesini askerî mahkemeye verir. 

Er ve erbaşların bu talepleri en yakın âmir tarafından düzenlenecek bir tutanakla tesbit 
edilir. 

Askerî mahkeme kıdemli askerî hâkiminin bu isteklere mütaallik kararlan hemen sanığa teb
liğ olunur. 

Sanığın kabul edilen talepleri askerî savcıya da bildirilir. 
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Çağrı - tebliğ ve sübut araçları, 

MADDE 117. — Askerî savcı tâyin olunan duruşma günü için gerekli hazırlıkları yapar, 
davetiyeleri gönderir ve suçun sübutuna yarıya cak eşyayı mahkemeye verir. Tanık ve bilirkişi
lerin çağrılmaları ve getirilmeleri, birinci kısmın yedi ve sekizinci bölüm hükümlerine göre ya
pılır. 

Sanık veya tanık yahut bilirkişinin çok olmasından veya sanığın sorgusunun uzaması ihtima
linden dolayı duruşmanın bir günde bitmiyeceği anlaşılırsa, askerî mahkeme kıdemli askerî hâki
mi tanıklarla bilirkişilerin hepsini veya bir kısmını sonraki duruşmaya çağırtabilir. 

İddianamenin sanığa tebliği 

MADDE 118. — iddianame sanığa davetiye ile birlikte verilir. 
iddianamenin asker kişilere usulen tebliğ sırasında kendilerinin savunma amacı ile bir istem

leri varsa vaktinde bildirmeleri gereği de hatırlatılır. 
Bu maddeye göre tebliğ yapılınca kamu dâvası açılmış olur. 

Tutuklu olan ve olmıyan sanıkların çağrılması 

MADDE 119. — Sanık olan asker kişiler, tâyin olunan zamanlarda 81 nci maddeye göre as
kerî mahkemeye getirilirler. 

Asker kişilerden başka tutuklu olmıyan sanıklara tebliğ olunacak davetiyeye özürsüz gelmedi
ği takdirde tutuklanacağı veya zorla getirileceği yazılır. 

Tutuklu olan sanıklar 81 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne göre çağırılırlar. 
Bu hallerde 135 nci madde hükmü saklıdır. 
Savaş halinde bütün sanıklar zorla getirilebilirler. 

Tebliğ ile duruşma günü arasındaki süre 

MADDE 120. — İddianamenin tebliği ile duruşma günü arasında en aşağı bir hafta geçme
lidir. 

Sanık uygun görürse bu süre azaltılabilir. 
Bu süreye uyulmamış ise iddianamenin okunmasından önce sanık duruşmanın tehir • veya tali

kini istiyebilir. 
Savaş halinde bu fıkralar hükümleri uygulan mıyabilir. 

Savunucunun çağırılması 

MADDE 121. — Savunucu, gerek askerî maükemece tutulmuş olsun, gerekse sanık tarafından 
seçilip de askerî mahkemeye bildirilmiş bulunsun sanık ile birlikte çağırılır. 

Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi. 

MADDE 122. — Sanık, duruşmaya tanık veya bilirkişi çağınlmasmı veyahut diğer savunma 
delillerinin toplanmasını isterse bu delillerin ilgili bulunduğu vakıalar gösterilmek şartı ile duruş
ma gününden beş gün evvel bu konudaki dilekçesini askerî mahkemeye verir. 

Er ve erbaşların bu istemleri en yakın âmir tarafından düzenlenecek bir tutanakla tesbit edi
lir. 

Askerî mahkeme kıdemli askerî hâkiminin bu istemlere ilişkin kararları hemen sanığa tebliğ 
olunur. 

Sanığın kabul olunan istemleri askerî savcıya da bildirilir. 
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Sanığın tanık ve bilirkişiyi doğrudan doğruya çağırtması veya birlikte getirmesi 

MADDE 129. — Tanık ve bilirkişi çağrılması hakkındaki talebi reddoluııan sanık, yol mas
rafları ile kaybedeceği vakit için tarifeye göre verilmesi gerekli tazminatın mahkeme kalemine 
depo etmek şartiyle bu kimseleri doğrudan doğruya çağırtabileceği gibi önceden bir talepte 
bulunmasa dahi kendisi birlikte getirebilir. 

Yukarıki fıkra uyarınca mahkemece çağrılan kimse, yol masrafı ile vakit kaybı tazminatı 
celpnamenin _ tebliği sırasında kendisine verilir veya bu paraların mahkeme 'kalemine depo edil
diği kendisine bildirilirse duruşmada hazır bulunmak zorundadır. 

Çağırtılan kimsenin sözleri duruşma sırasında işin aydınlanmasına yararsa mahkeme İstek ha
linde yukârdaki fıkrada yazılı masraf ve tazminatın Devlet Hazinesinden 'verilmesine karar ve
rir. 

Askerî mahkeme kıdemli askerî hâkiminin kendiliğinden delil toplaması 

MADDE 130. — Askerî mahkeme kıdemli askerî hâkimi de kendiliğinden tanık ve bilirkişi
lerin çağrılmasına ve başkaca stibut sebeplerinin toplanmasına karar verebilir. 

Çağrılan tanık ve bilirkişi adlarının ve ikâmetgâhlarının sanığa ve askerî savcıya bildirilmesi 

MADDE 131. — Sanık, doğrudan doğruya çağırttığı veya duruşmaya birlikte getireceği tanık 
ve bilirkişilerin adları ile mesken ve ikâmetgâhlarını zamanında askerî savcıya bildirir. 

Askerî savcı da iddianamede gösterilen veya sanığın talebi üzerine çağrılan tanık ve bilirkişi
den gayrı gerek askerî mahkeme kıdemli askerî hâkimin kararı ile ve gerekse kendiliğinden baş
ka kimseleri çağırtacak ise bunların isimleri ile mesken veya ikâmetgâhlarını sanığa zamanında 
bildirir. 

Tanık ve bilirkişinin naip veya istina,be olunan hâkim veya mahkemece dinlenilmesi 

MADDE 132. — Hastalık, sakatlık veya önüne geçilmesi mümkün olmıyan başka bir sebeple, bir 
tanık veya bilirkişinin uzun veya belli olmıyan bir süre için duruşmada hazır bulunmasının ka
bil olmıyacağı anlaşılırsa askerî mahkeme bir naip marifeti ile veya istinabe yolu ile onun dinlenme
sine karar verebilir. Naip askerî hâkimlerden olur. Yemin verilmesi icabeden hususlarda, tanık veya 
bilirkişi yeminle dinlenir. 

Bu hüküm meskenlerinin uzak bulunmasından ötürü çağrılmaları zor olan tanık ve bilirkişi
nin dinlenmesinde de uygulanabilir. 

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi, tekrar kesif ve muayeîie iddianamenin geri 
alınması 

MADDE 133. — îşin gecikmesine sebebolmıyacaksa tanık ve bilirkişinin dinlenmesi için tâyin 
edilen gün askerî savcıya, sanığa ve müdafiye bildirilir. Bunların dinlenme sırasında hazır bulun
maları şart değildir. Düzenlenen tutanak, askerî savcıya ve müdafiye gösterilir. 

Tutuk olan sanık ancak tutuk bulunduğu yerdeki askerî mahkeme binası içinde yapılacak bu 
nevi işlerde hazır bulunmayı istiyebilir. 

Duruşmanın hazırlanması için yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç görüldüğü, takdirde aynı su
retle işlem yapılır. 

Yeni haller ve sebepler çıktığında askerî savcı duruşma başlamadan evvel sanık lehine olarak id
dianamesini değiştirebilir. Veya geri alabilir. 

Böyle bir halde soruşturmaya ait hükümler uygulanır. * 
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Sanığın tanık ve bilirkişiyi doğrudan doğruya çağırtması veya birlikte getirmesi 

MADDE 123. — Tanık ve bilirkişi çağırılması hakkındaki istemi reddolunan sanık, yol gider
leri ile kaybedeceği vakit için tarifeye göre verilmesi gerekli tazminatı mahkeme kalemine depo 
etmek şartı ile bu kimseleri doğrudan doğruya çağırtabileceği gibi önceden bir istemde bulun
masa da kendisi birlikte getirebilir. 

Yukarıki fıkra uyannca mahkemece çağırılan kimse, yol gideri ile vakit kaybı tazminatı dave
tiyenin tebliği sırasında kendisine verilir veya bu paralann mahkeme kalemine depo edildiği ken
disine bildirilirse, duruşmada hazır bulunmak zorundadır. 

Çağırtılan kimsenin sözleri duruşma sırasında işin aydınlanmasına yararsa, mahkeme istem ha
linde yukardaki fıkrada yazılı gider ve tazminatın Devlet Hazinesinden verilmesine karar verir. 

Kıdemli hâkimin delil toplaması 

MADDE 124. — Askerî mahkeme kıdemli askerî hâkimi de kendiliğinden tanık ve bilirkişi
lerin çağınlmasına ve başkaca sübut delillerinin toplanmasına karar verebilir. 

Çağırılan tanık ve bilirkişilerin sanığa ve askerî savcıya bildirilmesi 

MADDE 125. — Sanık, doğrudan doğruya çağırttığı veya duruşmaya birlikte getireceği 
tanık ve bilirkişilerin ad ve soyadları i\e konut ve ikametgâhlarını zamanında askerî savcıya bil
dirir. v 

Askerî savcı da iddianamede gösterilen veya sanığın istemi üzerine çağmlan tanık ve bilirki
şiden başka gerek askerî mahkeme kıdemli askerî hâkiminin kararı ve gerekse kendiliğinden başka 
kimseleri çağırtacak ise bunların isimleri ile konut veya ikametgâhlarını sanığa zamanında bil
dirir. 

Naip veya istinabe yolu ile dinlenilme 

MADDE 126. — Hastalık, sakatlık veya önüne geçilmesi mümkün olmıyan başka bir sebeple, 
bir tanık veya bilirkişinin uzun veya belli olmıyan bir süre için duruşmada hazır bulunmasının 
kabil olamıyacağı anlaşılırsa, askerî mahkeme bir naip tarafından veya istinabe yolu ile onun din
lenmesine karar verebilir. Naip, askeri hâkimlerden olur. Yemin verilmesi gereken hususlarda ta
nık veya bilirkişi yeminle dinlenir. • ' 

Bu hüküm konutlarının uzak bulunmasından ötürü çağınlmalan zor olan tanık ve bilirkişinin 
dinlenmesinde de uygulanabilir. 

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi, yeniden keşif ve muayene, iddianamenin 
geri alınması 

MADDE 127. — İşin gecikmesine sebebolmıyacaksa tanık ve bilirkişinin dinlenmesi için tâyin 
edilen gün askerî savcıya, sanığa ve savunucuya bildirilir. Bunlann, dinlenme sırasında hazır bu
lunmaları şart değildir. Düzenlenen tutanak askerî savcıya ve savunucuya gösterilir. 

Tutuklu olan sanık, ancak, tutuklu bulunduğu yerdeki askerî mahkeme binası içinde yapıla
cak bu nevi işlerde hazır bulunmayı istiyebilir. ; I -

Duruşmanın hazırlanması için yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç görüldüğü takdirde aynı 
suretle işlem yapılır. ' *•' '"":"'• !**'"'i 

Yeni haller ve sebepler çıktığında askerî savcı duruşma başlamadan evvel sanık lehine olarak 
iddianamesini değiştirebilir veya geri alabilir. 

Böyle bir halde soruşturmaya ait hükümler uygulanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Duruşma 

MADDE 134. — Duruşma, hükme katılacakların huzuru ile ara verilmeksizin cereyan eder. As
kerî savcı ile tutanak kâtibinin bulunmaları şarttır. 

Birden çok askerî savcı, müdafi ve tutanak kâtibinin duruşmaya katılması 

MADDE 135. — Birden çok askerî savcı veya askerî savcı yardımcısı ile tutanak kâtibi ve mü
dafi aynı zamanda duruşmaya katılabilecekleri gibi münavebe suretiyle de işi aralarında bölebi
lirler. 

Talik ve tehir talebi ve kararları 

MADDE 136. — Duruşmanın talikine veya tehirine dair taleplere askerî mahkeme karar verir. 
94 ncü maddede yazılı hal müstesna olmak üzere müdafiin manii çıkması talik veya tehir talebin

de bulunmak için "sanığa bir hak vermez. 
126 nci maddede yazılı süreye uyulmamış ise askerî mahkeme kıdemli askerî hâkimi du

ruşmanın £allk veya tehirini istemeye hakkı olduğunu sanığa bildirir. 

Tehir süresi ve duruşmanın tekrarı 

MADDE 137. — Tehir olunan duruşmaya, zaruret olmadıkça 8 günden fazla ara verilemez. 
Tehir süresi 8 günü geçtiği veya 136 nci maddeye göre duruşma talik olunduğu veyahut 

askerî mahkeme heyeti arasında kısmen veya tamamen değişiklik vâki olduğu takdirde es
ki duruşma tutanaklarının okunması suretiyle duruşma tekrarlanır. 

Askerî mahkemenin vereceği tutuklama kararı 

MADDE 138. — Askerî mahkeme, duruşmanın tehir veya taliki halinde veya hüküm ile 
birlikte 71 nci maddede yazılı hallerde tutuklama kararı verebilir. 

Sanığın gelmemesi 

MADDE 139. — Askerî mahkemeye gelmiyen sanık hakkında duruşma yapılamaz. 
Gelmemenin makbul sebepleri ispat edilmezse gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 125 

nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı sanıklar hakkında zorla getirilme veya tutukluluk kararı 
verilir. 

Duruşma sırasında sanığın savuşması 

MADDE 140. — Sanık duruşmanın devamı, müddetince hazır bulunur. Ağır cezalı iş
lerde askerî mahkemece savuşmanın önüne geçmek için gerekli tedbirler alınır ve duruşmanın 
24 saati geçmiyen tehiri hallerinde sanığın en çok bu müddet kadar göz altında tutulmasına 
karar verilebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Duruşma usulü 

Duruşma • 

MADDE 128. — Duruşmada, hükme katılacaklar ile askerî savcı ve tutanak kâtibinin hazır 
bulunmaları şarttır. 

Duruşma ara verilmeksizin yapılır. 

Birden çok askerî savcı, savunucu ve tutanak kâtibinin duruşmaya katılması 

MADDE 129. — Birden çok askerî savcı veya askerî savcı yardımcısı ile tutanak kâtibi ve sa
vunucu aynı zamanda duruşmaya katılabilecekleri gibi değişme suretiyle de işi aralarında bölebi
lirler. 

Tehir ve talik istemi ve kararlar 

MADDE 130. — Duruşmanın tehirine veya t/ılikine dair istemlere, askerî mahkeme karar verir. 
88 nci maddede yazılı hal dışında savunucunun engeli olması, tehir ve talik isteminde bulun

mak için sanığa bir hak vermez. 
120 nci maddede yazılı süreye uyulmamış is 3 askerî mahkeme kıdemli askerî hâkimi duruş

manın tehir veya talikini istemeye hakkı olduğunu sanığa bildirir. 

Tehir süresi ve duruşmanın tekrarı 

MADDE 131. — Tehir olunan duruşmaya, zorunluk olmadıkça sekiz günden fazla ara veril
mez. 

Tehir süresi sekiz günü geçtiği veya 130 ncu maddeye göre duruşma talik olunduğu veyahut 
askerî mahkeme kurulu arasında kısmen veya tamamen değişiklik olduğu takdirde eski duruşma 
tutanaklarının okunması yolu ile duruşma tekrarlanır. 

Askerî mahkemlenin vereceği tutukluluk kararı 

MADDE 132. — Askerî mahkeme duruşmanın tehir veya taliki halinde veya hüküm ile birlik
te 71 nci maddede yazılı hallerde tutuklama karan verebilir. 

Sanığın gelmemesi 

MADDE 133. — Askerî mahkemeye gelmiyen sanık hakkında da duruşma yapılamaz. 
Gelmemenin haklı sebeplere dayandığı ispatlanamaz ise, gecikmesinde sakınca bulunan haller

de 119 ncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı sanıklar hakkında, zorla getirilme veya tutukluluk 
karan verilir. 

Duruşma sırasında sanığın savuşması 

MADDE 134. — Sanık duruşmanın devamı süresince hazır bulunur. Ağır cezalı işlerde askerî 
mahkemece savuşmanın önüne geçmek için gerekli tedbirler alınır. Ve duruşmanın 24 saati geçmi-
yen tehiri hallerinde sanığın en çok bu süre kadar göz altında tutulmasına karar verilebilir. 
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Sanık gelmese hile duruşma yapılabilecek haller 

MADDE 141. — iddianamede yazılı olan suç, gerek yalnız ve gerekse birlikte olarak, 
para cezası ile hafif hapsi veya müsadereyi gerektirirse sanık gelmese bile duruşma yapılabi
lir. 

Bu gibi hallerde sanığa gönderilecek celpnameler ve asker kişiler için 124 ncü madde gere
ğince yapılacak tebliğlerde kendisi gelmese dahi duruşmanın yapılabileceği yazılıdır. 

Sanığın rızası üzerine duruşmadan vareste tutulması 

MADDE 142. — Ağır cezalı işler dışında sanık bulunduğu yerin uzaklığından dolayı rızası 
ile duruşmada hazır bulunmak mecburiyetinden vareste tutulabilir. 

Sanığın bu talebi hakkında askerî mahkemece karar verilir. 
Bu takdirde sanık mahkemece iddia hakkında sorguya çekilmemiş ise dâvaya esas olan va

kıalar üzerine İstinabe suretiyle sorguya çekilir. 
Sorguya ait tutanak duruşma sırasında okunur. 
Askerî mahkemece sanığın bizzat hazır bulunmasına veya gecikmesinde sakınca umulan hal

lerde zorla getirilmesine her zaman karar verilebilir. 
Sanık bulunmaksızın duruşma yapılabilecek olan dâvalarda sanığın müdafi göndermeye yet

kisi vardır. 
Ağır cezalı işlerde sanığın duruşmada sorgusu yapılmış ve bundan sonraki duruşmaların 

gıyabında yapılmasını talebetmiş ise askerî mahkemece duurşmanın gıyabında yapılmasına karar 
verilir. 

Dâvaların birleştirilmesi ve ayrılması 

MADDE 143. — Askerî mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dâva arasında bağlılık görür
se, bu bağlılık 18 nci maddede gösterilen şekilde olmazsa bile birlikte tahkik ve hükmolunmak 
üzere bu dâvaların birleştirilmesine karar verebilir. Birleştirilmiş dâvalar hakkında her zaman 
ayırma kararı verilebilir. 

Duruşmanın açıklığı 

MADDE 144. — Askerî mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Ancak genel ahlâkın veya 
kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmının veya tamamının 
gizli olmasına askerî mahkeme karar verebilir. 

Duruşmanın gizli olması kararı ve sebepleri ile hüküm açık olarak tefhim edilir. 

Açıklığın kaldırılması hakkındaki duruşmanın gizliliği 

MADDE 145. — Yukardaki maddede gösterilen hallerde açıklığın kaldırılması amacı ile yapı
lacak duruşma, talep üzerine veya askerî mahkemenin kendiliğinden vereceği karar üzerine gizli 
yapılır. 

Gizlilik sebeplerinin açıklanmaması için uyarma 

MADDE 146. — Duruşmanın gizli olmasını gerektiren sebeplerin açığa vurulmaması hususun
da askerî mahkeme başkanı askerî mahkemede bulunmaları zorunlu olanları uyarır. 
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Savak gelmese de duruşma yapılabilecek haller 

MADDE 135. — iddianamede yazılı olan suç, gerek yalnız ve gerekse birlikte olarak, para 
cezası ile hafif hapsi veya zoralımı gerektirirse sanık gelmese de duruşma yapılabilir. 

Bu gibi hallerde sanığa gönderilecek davetiyede ve askerî kişiler için 118 nci madde gereğince 
yapılacak tebliğlerden kendisi gelmese de duruşmanın yapılabileceği yazılır. 

Sanığın duruşmadan vareste tutulması 

MADDE 136. — Ağır cezalı işler dışında, sanık bulunduğu yerin uzaklığından dolayı rızası 
ile duruşmada hazır bulunmak zorunluğundan vareste tutulabilir. 

Sanığın bu istemi hakkında askerî mahkemece katar verilir. 
Bu takdirde sanık mahkemece iddia hakkında sorguya çekilmemiş ise dâvaya esas olan vakıa

lar üzerine, istinabe suretiyle sorguya çekilir. 
Sorguya ait tutanak duruşma sırasında okunur. 
Askerî mahkemece sanığın bizzat hazır bulunmasına veya gecikmesinde sakınca umulan hal

lerde zorla getirilmesine her zaman karar verilebilir. 
Sanık bulunmaksızın duruşma yapılabilecek olan dâvalarda sanığın savunucu göndermeye yet

kisi vardır. 
Ağır cezalı işlerde sanığın duruşmada sorgusu yapılmış ve sanık bundan sonraki duruşmaların, 

yokluğunda yapılmasını istemiş ise askerî mahkemece duruşmanın yokluğunda yapılmasına karar 
verilebilir. 

Dâvaların birleştirilmesi ve ayrılması 

MADDE 137. — Askerî mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dâva arasında bağlılık görür
se, bu bağlılık 18 nci maddede gösterilen şekilde olmasa da birlikte bakmak ve hükmolunmak 
üzere bu dâvaların birleştirilmesine karar verebilir. 

Birleştirilen dâvalar hakkında her zaman aynlma kararı verilebilir. 

Duruşmanın açıklığı 

MADDE 138. — Askerî mahkemelerde duruşma her zaman açıktır. Ancak genel ahlâkın veya 
kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmının veya tamamının 
kapalı yapılmasına askerî mahkeme karar verebilir. 

Duruşmanın kapalı yapılması kararı ve sebepleriyle hüküm açık olarak tefhim edilir. 

Açıklığın kaldırılması hakkındaki duruşmanın kapalılığı 

MADDE 139. — YukardaM maddede gösterilen hallerde duruşma açıklığının kaldırılması is
temine dair yapılacak olan duruşma, istem üzerine veya askerî mahkemece uygun görülürse ka
palı yapılır. 

Kapaktık sebeplerinin açıklanmaması için uyarma 

MADDE 140. — Duruşmanın kapalı yapılmasını gerektiren sebeplerin açığa vurulmaması hu
susunda, askerî mahkeme başkanı askerî mahkemede bulunması zorumlu olanları uyarır. 
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Sanığın astı olanların duruşmada bulunmaması 

MADDE 147. — Duruşmada asker kişilerden sanığın astı olanlar- dinleyici olarak bulunamaz. 
Sanıklar birden çok ise en büyüğünün rütbe ve kıdemi esas alınır. 

Suçtan zarar gören asker kişinin rütbesi ne olursa olsun, duruşmada hazır* bulunabilir. Aske
rî mahkeme disiplin sebeplerinden dolayı bunu da çıkarabilir. 

Yayın yasağı 

MADDE 148. -— Gizli yapılan yargılamanın yayınlanması yasaktır. 
Açık duruşmalarda cereyan eden yargılamaların yayımı; ancak suçsuz kişilerin suçlu duruma 

düşmesini veya hakiki suçluların kurtulmalarını önlemek veyahut bâzı facia ve cinayetlerin vu-
kubulmasma mâni olmak amaciyle askerî mahkeme karariyle yasaklanabilir. Bu hususta verile
cek karar açık tefhim edilir. 

Yasağa aykırı hareket edenler hakkında O. M. U K. nun 377 nci maddesine göre ceza verilir. 

Duruşmanın inzibatı 

MADDE 149. — Duruşmanın inzibatını temin askerî mahkeme başkanına aittir. 
Duruşmanın inzibatını bozan her şahsı askerî mahkeme başkanı mahkeme salonundan çıkar

tır. 
Mahkemeye karşı münasibolmıyan bir söz veya harekette bulunan her şahıs hakkında askerî 

mahkemece tutuklama karan verilerek tutuklanan şahıs tutuk evine gönderilir ve 24 saat zarfın
da sorguya çekilerek inzibatı mahiyette olmak üzere 7 güne kadar hafif hapis veya 150 liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilir. Bu kararlar kesindir. 

Bir kimse askerî mahkemede duruşma sırasında bir suç işlerse askerî mahkeme vakayı tesbit 
eder ve bu hususta düzenliyeceği tutanağı yetkili makama gönderir. 71 nci maddeye giren hal
lerde askerî mahkeme failin tutuklanmasına da karar verebilir. 

Buruşmanın idaresi 

MADDE 150. — Duruşmayı askerî mahkeme kuruluşundaki en kıdemli askerî hâkim idare 
eder. Ve delillerin ikamesini sağlar. Bu hâkimin görevini yapmasına kanuni engeller çıkarsa ken
disinden sonra gelen askerî hâkimler, kıdemlerine göre bu görevi yaparlar. 

Duruşmada ilgili olanlardan biri duruşmanın idaresine mütaallik, kıdemli askerî hâkim tarafın
dan alınan, bir tetbirin yerinde olmadığını beyan ederse, askerî mahkeme bu hususta karar verir. 

Tanık ve bilirkişilere ayrıca soru sorulması 

MADDE 151. — Askerî savcı ve sanık tarafından gösterilen tanıklarla bilirkişilerin dinlenme
lerini ve bunlara soru sormayı mahkeme üyelerinden biri veya askerî savcı veya müdafii isterler
se bunların soru sormasına müsaade olunur. 

Gerekli olmıyan ve dâva ile ilgili bulunmıyan sorulan duruşmayı idare eden askerî hâkim 
menedebilir. 

Bir sorunun sorulmasının caiz olup olmadığında tereddüt edilirse askerî mahkeme bu hususta 
karar verir. 
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Sanığın astı olanların duruşmada bulunmaması 

MADDE 141. — Duruşmada askerî kişilerden, sanığın astı olanlar dinleyici olarak bulunamaz
lar. Sanıklar birden çok ise en büyüğünün rütbe ve kıdemi esas alınır. 

Suçtan zarar gören askerî kişi, rütbesi ne olursa olsun, duruşmada hazır bulunabilir. Ancak, 
askerî mahkeme disiplin sebeplerinden dolayı bu kimseyi de duruşma salonundan çıkarabilir. 

• 
Yayım y\asağt 

MADDE 142. — Kapalı yapılan yargılamanın yayımlanması yasaktır. 
Açık yapılan yargılamalann yayımı; millî güvenliği veya genel ahlâkı korumak, kişilerin hay

siyet şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı, suçsuz kişilerin suçlu duruma düş
mesini veya gerçek suçlulann kurtanlmasını önlemek için askerî mahkemenin karan ile yasak
lanabilir. 

Bu konuda verilecek karar açık olarak tefhim edilir. 
Yasağa aykın olarak hareket edenler hakkınca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 377 nci 

maddesine göre ceza verilir. 

Duruşmanın inzibatı' 

MADDE 143. — Duruşmanın inzibatını sağlamak askerî mahkeme başkanına aittir. 
Duruşmanın inzibatını bozan her kişiyi, askerî mahkeme başkanı duruşma salonundan çı

kartır. 
Mahkemeye karşı uygun olmıyan bir söz veya harekette bulunan kişi hakkında askerî mahke

mece tutuklama karan verilir ve bu kişi 24 saat içinde sorguya çekilerek inzibati nitelikte olmak 
üzere yedi güne kadar hafif hapis veya elli liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. Bu 
kararlar kesindir. 

Bir kimse askerî mahkemede duruşma sırasında bir suç işlerse askerî mahkeme, olayı tesbit eder 
ve bu hususta düzenliyeceği tutanağı yetkili makama gönderir. 71 nci maddeye giren hallerde as
kerî mahkeme o kişinin tutuklanmasına da karar verebilir. 

Duruşmanın yönetimi 
er 

MADDE 144. — Duruşmayı askerî mahkeme kurulundaki on kıdemli askerî hâkim yönetir. Bu 
hâkimin, görevini yapmasına kanuni engeller çıkarsa kendisinden sonra gelen askerî hâkimler kıdem
lerine göre bu görevi yaparlar. 

Duruşmada ilgili olanlardan biri, duruşmanın yönetimine ilişkin kıdemli askerî hâkim tarafın-. 
dan alman bir tedbirin yerinde olmadığını ileri sürerse, askerî mahkeme bu konuda karar verir. 

['-• * '" * Tanık ve bilirkişilere soru sorulması 

MADDE 145. — Askerî savcı ve sanık tarafından gösterilen tanıklarla bilirkişilerin dinlenmele
rini ve bunlara soru sormaya mahkeme üyelerinden biri veya askerî savcı veya savunucu isterler
se, bunlann soru sormasına izin verilir. 

Gerekli olmıyan ve dâva ile ilgili bulunmıyan sorulan duruşmayı yöneten askerî hâkim yasak-
lıyabilir. 

Bir sorunun sorulmasının gerekli bulunup bulunmadığında kararsızlık olursa, askerî mahkeme 
bu hususta karar verir. 
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Duruşmaya nasıl başlanacağı 

MADDE 192. — Duruşmaya sanık ve müdafii ile tanık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. 
Daha sonra sanığa, mahkeme heyeti tanıtılıp dâvaya bakmalarına engel halleri hakkında bir ta
lebi bulunup bulunmadığı sorulur. 

Bu merasimden sonra 'tanıklar duruşma salonundan çıkarılır. Sanığın kimliği tesbit edildik
ten sonra askerî savcı tarafından iddianame okunur. Bundan sonra 89 ncu madde gereğince sa
nığın sorgusu yapılır. 

Delillerin ikâmesi ve bu husustaki talep ve kararlar 

MADDE 153. — Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ikâmesine başlanır. ' 
Bir delilim iradı hususundaki talebin reddi bahis konusu olur veya bâzı delillerin iradına 

müsaade olunması duruşmanın talik veya tehirini gerektirirse askerî mahkeme bu hususta bir 
karar verir. 

Askerî mahkeme talep üzerine Veya kendiliğinden tanıklar ve bilirkişi çağırılmasını ve 
başka subut sebeplerinin, hazırlanmasını ve iradını emredebilir. Bu bapta 132 ve 133 ncü mad
deleri hükümleri uygulanır. 

Bâzı. deli iler dert vazgeçilmesi ve reddi. 

MADDE 154. — Askerî savcı ile sanık ittifak ederlerse, askerî mahkeme her hangi bir delil
den vazgeçebilir. Eğer delillerden birinin önemsiz olduğuna askerî mahkemece karar verilir ve
ya aacak lehine evvslee sabit olmuş bir duruma taallûk ederse, askerî mahkeme bu delili redde-
defaüir. B<u husustaki karar gerekçesi ile tultanağa geçirilir. 

89-66 nci maddeler hükümleri askerî mahkemelerde de uygulanır. 

Delil ve vakıanın geç iradedÜmesi 

MADDE 155. — Delilin veya ispat olunacak vakıanın geç iradedilmesi, ikâmesi talebinin 
reddine sebebolmaz. 

Bununla beraber tanıkların ve bilirkişinin isimleri hasma geç tebliğ edilmiş ve ispat edi
lecek hâdise hasım tarafından izahatta bulunmaya vakit müsait olmıyacak derecede geç bildiril-
mişse, hasım tarafı delillerin ikamesi sona ermeden Önce bilgi edinmek üzere duruşmanın tehir 
veya talikini istiyebilir. 

Askerî mahkemece çağırılacak tanıklar ve bilirkişi hakkında askerî savcı ve sanık dahi aynı hakkı 
haizdir. 

Bn talepler hakkında askerî mahkeme karar verir. 

Sorgu sırasında sanığın dışarı çıkarılacağı hal. 

MADDE 156. — Askerî mahkeme suç ortağının veya tanığın yüzüne karşı hakikati söyli-
yeoeğinden şüphe ederse bunların sorgu veya dinlenilmesi sırasında sanığı, dışarı çıkarabilir. 

Sanık tekrar askerî mahkemeye getirildiği zaman gıyabında geçen söz ve işlerin, esaslı 
noktalan kendisine bildirilir. Sanık mahkemenin sükûnetini bozduğundan dolayı dışarı çıka
rılmış ise yine bu hüküm uygulanır. 
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Buruşmanın başlaması 

MADDE 146. — Duruşmaya sanık, savunucu, tanık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. Daha 
sonra sanığa, mahkeme kurudu tanıtılıp dâvaya bakmalarına engel halleri hakkında bir istemi bu
lunup bulunmadığını sorar. 

Bu işlemden sonra tanıklar ve bilirkişiler duruşma salonundan çıkarıdırlar. Sanığın kimliği 
tesbit edildikten sonra askerî savcı tarafından iddianame okunur. Bundan sonra 83 ncü madde ge
reğince sanığın sorgusu yapılır. 

Delillerin ikamesi 

MADDE 147. — Sanığın sorguya çekilmesinden sonra deMHerm ikamesine başlanır. 
Bir delilin iradı hususundaki istemin reddi söz konusu olur veya bâzı delillerin iradına izin ve

rilmesi duruşmanın tehir veya talikini gerektirirse askerî mahkeme bu hususta bir karar verir. 
Askerî mahkeme istem üzerine veya kendiliğinden tanık veya bilikişi çağrılmasını ve başka sü-

but sebeplerinin hazırlanmasını ve iradını emredebilir. Bu konularda 126 ve 127 mâ maddelerin 
hükümleri uygulanır. 

s Delillerden vazgeçilmesi ve delillerin reddi 

MADDE 148. — Askerî savcı ile sanık birleşirlersö, askerî mahkeme her hangi bir deliden 
vazgeçebilir. Eğer delillerden birinin önemsiz olduğuna askerî mahkemece karar verilir veya saflA 
lehine evvelce sabit olmuş bir duruma ilişkin olursa, askerî mahkeme bu delilli reddedebilir. Bu hu
sustaki karar gerekçesiyle tutanağa geçirilir. ' 

59 - 65 nci maddeler hükümleri askerî mahkemelerde de Uygulanır. 

Delil ve, vakıanın,geç iradedümesi 

MADDE 149. —- Delilin veya ispat olunacak vakıanın geç iradedihnesi, ikamesi istetti-nm red
dine sebep olmaz. 

Bununla beraber tanıkların ve bilirkişinin isimleri hasıma geç tebliğ" edilmiş ve ispat edilecek 
olay hasım tarafından izahatta buhranlıya vakit elverişli olmıyacak derecede geç bildirilmiş ise, 
hasım tarafı, delillerin ikamesi sona ermeden önce bilgi edinmek üzere duruşmamın tehir veya ta
likini istiyebilir. 

Askerî mahkemece çağrılacak tanıklar ve bilirkişi hakkında.askerî savcı ve sanığın aynı hakkı 
vardır. 

Sorguda sanığın dışarı çıkarılabilmesi 

MADDE 150. — Askerî mahkeme suç ortağının veya tanığın, sanığın yüzüne karşı gerçeği söy-
liyemiyeceğinden şüphe ederse, bunların sorguları veya dinlenilmeleri sırasında sanığı dışarı çıka
rabilir. • 

Sanık tekrar mahkemeye getirildiği' zaman yokluğunda geçen söz ve işlerin esaslı noktalan ken
disine bilidirilir. Sanık mahkemenin sükûnetini bozduğundan dolay! dışan çıkarılmış ise yine bu 
hüküm uygulanır. 
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Tanıkların ve bilirkişilerin mahkemeden uzaklaşmaları. 

MADDE 157. — Tanık ve bilirkişi dinlendikten sonra ancak duruşmayı idare eden hâkimin 
müsaadesi ile askerî mahkemeden çıkabilirler. Bunun için evvelce askerî savcıya ve sanığa so
rulur. 

Duruşma sırasında okunacak subut sebepleri 

MADDE 158. — Sübut «sebepleri olarak kullanılacak senetler ve sair evrak duruşma sıra
sında okutturulur. 

Evvelce verilmiş olan mahkûmiyet ilâmları ile adlî sicil özetleri, şahsi ahval sicilleri, plân 
ve keşfe ait tutanaklar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Delilin bir tanıktan ibaret olması 

MADDE 159. — Bir vakıanın delili yalnız bir tanığın görgüsünden ibaret ise bu tanık duruş
mada dinlenir. 

Tanığın evvelce alınmış ifadesinin okunması sözlü tanıklık yerine geçmez. 

Tutanağın okunması ile yetinilecek haller 

MADDE 160. — Bir tanık veya bilirkişi veya sanığın suç ortaklarından biri ölmüş veya akıl 
hastalığına tutulmuş veya meskeni bulunamamış olursa evvelce alınmış ifadesinin okunması ile 
yetinilir. 

Evvelce mahkum olan suç ortağı hakkında da bu hüküm uygulanır. 
İfadeler 106 ncı maddenin 2 ve 4 ncü fıkraları ve 132 ile 133 ncü maddelerin hükümleri dai

resinde alınmış veya böyle olmayıp da yine okunması askerî m savcı veya sanık tarafından ta-
lebedilmiş ise bu ifadelerin okunması caizdir. 

Evvelki ifadelerin bu suretle okunması ancak askerî mahkemenin kararı ile caiz olur. Bu ka
rarı gerektiren sebeplerle ifadeleri alınmış olanların evvelce yeminli dinlenip dinlenmedikleri 
tutanağa geçirilir. Bu hükümler tanık ve bilirkişinin yeniden dinlenmesi halinde yeminin lüzu
muna dair olan hükümleri değiştiremez. 

Duruşmadan önce dinlenip de ilk defa duruşma esnasında tanıklık etmekten çekinmek hak
kını kullanan tanığın yazılı ifadesi okunmaz. 

Tanık ve bilirkişinin evvelki ifadelerinin okunacağı haller 

MADDE 161. — Bir tanık veya bilirkişi bir hususu hatırlıyamadığını ifade ederse, bu husus
ta evvelce düzenlenen tutanağın o vakıaya ait kısmı okunarak meseleyi hatırlamasına yardım 
edilir. Tanığın son tanıklığı ile önceki ifadesi arasında aykırılık bulunup da duruşmayı kes-
meksizin başka suretle bu aykırılığın giderilmesi mümkün olmazsa evvelce alınmış ifadesi oku
nabilir. 

Sanığın eski ifadesinin okunacağı haller 

• MADDE 162. — Sanığın, askerî savcı tarafından düzenlenen tutanaktaki ifadesi ikrarına delil 
olmak üzere okunabilir. 

. Sanığın eski ifadesi ile yenisi arasında bir aykırılık görülür ve duruşmayı kesmeksizin başka 
suretle bu aykırılığın giderilmesi mümkün olmazsa mazbut ifadesi okunabilir. 
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Tanıkların ve bilirkişilerin mahkemeden uzaklaşmaları 

MADDE 151. —'Tanık ve bilirkişi dinlendikten sonra, ancak duruşmayı yöneten askerî hâkimin 
izni ile askerî mahkemeden çıkabilirler. Bunun için önce askerî savcıya ve sanığa sorudur. 

Duruşma sırasında okunacak sübut sebepleri 

MADDE 152. — Sübut sebepleri olarak kullanılacak senetler ve diğer evrak duruşma sırasında 
okutturulur. 

Evvelce verilmiş olan hükümlülük ilâmları ide adlî sicil özetleri, şahsi durum sicilleri, plân ve 
keşfe ait tutanaklar hakkında da aynı hüküm uyguflanır. 

Delilin bir tanık olması 

MADDE 153. — Bir vakıanın delili yalnız bir tanığın bilgi ve görgüsünden ibaret ise bu tanık 
duruşmada dinlenir. 

Tanığın evvelce alınmış ifadesinin okunması sözlü tanıklık yerine geçmez. 

» Tutanağın okunması ile yetinme 

MADDE 154. — Bir tanık veya bilirkişi veya sanığın suç ortaklarından biri Ölmüş veya akıl 
hastaüığına tutulmuş veya konutu bulunamamış olursa evvelce alınmış ifadesinin okunması ile ye-
tinilebilir. 

Sanığın evvelce hükümlü olan suç ortağı hakkında da bu hüküm uygulanır. 
ifadeler 100 ncü maddenin 2 ve 4 ncü fıkraları ve 126 ile 127 nci maddelerin hükümleri daire

sinde alınmış veya böyle olmayıp da yine okunması askerî savcı veya »anık tarafından istenmiş 
ise bu ifadeler de okunabilir. 

Evvelce ifadelerin bu suretle okunması ancak, askerî mahkemenin kararı ile olur. Bu kararı 
gerektiren sebeplerle, ifadeleri alınmış olanların evvelce yeminli dinlenip dinlenmedikleri tuta» 
nağa geçirilir. Bu hükümler tanık ve bilirkişinin yeniden dinlenmesi halinde yeminin lüzumuna 
dair olan hükümleri değiştiremez. 

Duruşmadan önce dinlenip de ilk defa duruşma esnasında tanıklık etmekten çekinmek hak
kını kullanan tanığın yazılı ifadesi okunmaz. 

Tanık ve bilirkişinin evvelki ifadelerinin okunması 

MADDE 155. — Bir tanık veya bilirkişi *bir hususu hatırlıyamadığını İfade ederse bu konuda 
evvelce düzenlenen tutanağın o vakıaya ait kısmı okunarak meseleyi hatırlamasına yardım edilir. 
Tanığın son tanıklığı ile Önceki ifadesi arasında aykırılık bulunup da duruşmayı kesmeksizin 
başka suretle bu aykırılığın giderilmesi mümkün olmazsa, evvelce alınmış ifadesi okunabilir. 

Sanığın eski ifadesinin okunmam 

MADDE 156. —*• Sanığın, askerî savcı tarafından düzenlenen tutanaktaki ifadesi ikrarına de
lil olmak üzere okunabilir. 

Sanığın eski ifadesi ile yenisi arasında bir aykırılık görülürse ve duruşmayı kesmeksizin 
başka suretle bu aykırılığın giderilmesi mümkün olmazsa eski ifadesi okunabilir. 
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İfadelerin okunduğunun tutanağa geçirilmesi 

MADDE 163. — 161 ve 162 ncd maddelerde yazılı hallerde sanık ve askerî savcının talebi 
üzerine okunma keyfiyeti sebepleri ile beraber tutanağa geçirilir. 

Raporların <ve diğer ievrakın okunması 

MADDE 164. j — Askerî Âmir ve üstlerin bir mülâhazayı jhavi beyannameleri ve sanığın evvelce 
gördüğü peza sicilleri, bir mütalâayı havi resmî evrak ile, muayene ve bilirkişi raporları okunur. 

Bu raporlar üzerinde açıklamıya lüzum görülürse imza edenlerin ayrıca yazılı veya sözlü ola
rak mütalâaları alınır. Şu kadar ki keşif ve muayeneyi dair olan mütalâalar bir heyet tarafından 
verilmiş ise Askerî Mahkeme duruşma esnasında heyetin mütalâasını beyan etmek vazifesini üye
lerinden birine vermeyi Jıeyete teklif eder. ' 

Bir makamın uzmanlık (raporu alınmış ise açıklama için bir memuru talep edilebilir. 

Delillere karşı lne diyeceğinin sanıktan sorulması 

MADDE 165. — Tanığın ve bilirkişinin jveya suç ortağının dinlenmesinden hreya her hangi bir 
yazılı delilin okunmasından sonra bunlara karşı sanığın bir diyeceği olup olmadığı sorulur. 

Askerî Savcı, müdahil ve davacı \ve sanığın iddia ve 
müdafaaları 

MADDE ,166. — Delillerin ikame ve tartışması bittikten sonra söz davacıya ve müdahile on
dan sonra iddiasını bildirmek üzere Askerî Savcıya ve daha sonra jda hemen sanığa verilir. 

Askerî Savcı sanığa ve sanık müdafii de Askerî Savcıya cevap vermek hakkını haizdirler. 
Duruşmayı idare eden hâkimin müsaadesi ila davacı da cevap verebilir. En son söz sanığın

dır. l 
Sanık namına müdafi tarafından müdafaada bulunulsa dahi (savunmaya leküyecek başka bir 

şey olup olmadığı sanığa jsorulur. 

Tercüman bulundurulacak haller 

MADDE 167. — Sanık Türkçe bümiyorsa bir tercüman /vasıtası ile hiç olmazsa Askerî (Savcı
nın ve müdafiin son iddia ve savunmalarının so nuçları kendisine anlatılır. 

Sağır jveya dilsiz olan sanığa bunlar yazı ile bildiıilemiyecek olursa işaretlerinden anlıyan bir 
kimse vasıtası ile bildirilir. 

Duruşmanın bitmesi fire hüküm 

MADDE. 168. — Duruşma hükmün tefhimi ile biter. 
Hüküm sanığın beraetine veya mahkûmiyetine veya duruşmanın tatiline veya dâvanın düş

mesine veya ceza kanunları ile diğer kanunlarla belirtilen kararlardan jbirine mütedair olur. 
Askerî Mahkeme, takibi jşikâyete bağlı suçlarda şikâyet olunmamış ise veya kamu dâvasının 

açılması önce izne veya İkarar alınmasına bağlı olan suçlarda izin jveya karar alınmamış olursa 
veya sanığın akıl hastalığına tutulduğu veya kaybolduğu tahakkuk ederse duruşmanın geçici ola
rak tatiline; takibi şikayete 'bağlı suçlarda suçtan zarar (gören şahıs şikâyetten vaz geçmiş ise 
veya sanık ölmüş veyahut suç genel affa veya zaman aşımına uğramış ise veya sanığın, suç ta
rihinde ceza ehliyeti buütunmadığı tesbit edilmişse dâvanın düşmesine karar verir. 
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İfadelerin okunduğunun tutanağa geçirilmesi-

MADDE 157 - 155. — 155 ve 156 ncı maddelerde yazılı hallerde sanık ve askerî savcının is
temi üzerine okunma, sebepleri ile beraber tutanağa geçirilir. 

Raporların ve diğer evrakın .okunmam, 

MADDE 158. — Sanığın ceza sicilleri, içinde mütalâa bulunan resmî evrak, muayene ve bi
lirkişi raporları ile âmir ve üstlerin bir düşünceyi kapsayan beyannameleri okunur. 

Bu raporlar üzerinde açıklamaya lüzum görürse imza edenlerin aynca yazılı veya sözlü ola
rak mütalâalan alınır. Şu kadar ki, keşif ve muayeneye dair olan mütalâalar bir kurul tarafın
dan verilmiş ise askerî mahkeme duruşma esnasında kurulan mütalâasını açıklamak görevini, 
üyelerinden birine verilmesini kuruldan ister. 

Bir makamın uzmanlık raporu alınmış ise, açıklama için bir memuru istenebilir. 

Delillere- karşı ne diyeceğinin sanıktan sorulması 

MADDE 159. — Tanığın ve bilirkişinin veya suç ortağının dinlenmesinden veya her hangi bir 
yazılı delilin okunmasından sonra, bunlara karsı sanığın bir diyeceği olup olmadığı sorulur. 

Askerî savcı, dâva/ya katılan, davacı ve sanığın iddia ve savunmaları ' 

MADDE 160. — Delillerin ikamesi ve tartışması bittikten sonra söz davacıya ve dâvaya ka
tılana, onlardan sonra da iddiasını bildirmek üzere askerî savcıya ve daha sonra da sanığa 
verilir. 

Askerî savcı sanığa, sanık savunucusu da savcıya cevap vermek hakkına sahiptir. 
Duruşmayı yöneten askerî hâkimin müsaadesi ile davacı da cevap verebilir. Son söz sanığındır. 
Sanık namına savunucu tarafından savunmada bulunulsa da savunmaya ekliyecek başka bir 

şey olup olmadığı sanığa sorulur. 

Tercüman bulundurulacak haller 

MADDE 161.,— Sanık Türkçe bilmiyorsa bir tercüman aracılığı ile hiçolmazsa askerî savcı
nın ve savunucunun son iddia ve savunmalarının sonuçlan kendisine anlatılır. 

Sağır veya dilsiz olan sanığa bunlar yazı ile, bu mümkün olmazsa işaretlerinden anlıyan bir 
kimse aracılığı ile bildirilir. 

Duruşmanın bitmesi ve hüküm 

MADDE 162. — Duruşma hükmün tefhimi ile biter. 
Hüküm, sanığın beraatine veya hükümlülüğüne veya duruşmanın tatiline veya dâvanın düş

mesine veyahut ceza kanunlan ile diğer kanunlarda belirtilen kararlardan birine dair olur. 
Askerî mahkeme, kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda kanuni süresi geçmiyen bir şikâyet 

yapılmamış veya kamu dâvasının açılması önce izne veya karar alınmasına bağlı suçlarda, izin 
veya karar alınmamış olursa veya sanığın akıl hastalığına tutulduğu veya kaybolduğu anlaşı
lırsa, duruşmanın tatiline kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kişi şikâ
yetten vazgeçmiş veya kanuni süresi geçtikten sonra şikâyet yapılmış ise veya sanık ölmüş veya
hut suç genel affa veya zaman aşımına uğramış ise dâvanın düşmesine karar verilir. 
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Delilleri takdir yetkisi 

MADDE 169. Askerî mahkeme irat ve ikâme olunan delilleri duruşmadan ve soruşturmadan 
edineceği kanaate göre takdir eder. 

özel hukuku ilgilendiren meselelerde yapılacak işler 

MADDE 170. — Bir fiilin suç olup olmaması özel hukuka mütaallik bir meselenin halline bağ
lı ise askerî mahkeme bu meseleye de bu kanundaki usûl ve deliller hakkında uygulanan kural
lara göre karar verir. 

Bununla beraber mahkeme duruşmayı talik ve hukuk dâvası açılması için ilgililere bir mehil 
verebilir. Bu mesele hakkında hukuk mahkemesinde açılmış bir dâva mevcutsa bu hususta bir 
hüküm çıkmasını da bekliyebilir. 

Askerî mahkemelerde duruşma esnasında suçtan zarar görenler ile sanıkların yaşlarında ceza 
hükümleri bakımından gerekli görülecek düzeltmelerin Nüfus Kanunundaki usule göre yapılması 
askerî mahkemeye aittir. Bu hususta verilecek kara? esas hükümle birlikte temyiz olunabilir. 

Hüküm konusu ve fiilin takdiri 

MADDE 171. — Hüküm konusu, duruşmanın sonucuna göre, iddianamede gösterilen fiilden 
ibarettir. Fiilin takdirinde askerî mahkeme iddianame, iddia ve savunmalarla bağlı değildir. 

Suçun mahiyet ve vasfının değişmesi 

MADDE 172. — Sanık, suçun hukukî mahiyetinin değişmesinden Önce haber verilipfce savun
masını yapabilecek bir halde bulnndurulmadıkça; iddianamede kanuni unsurları ile gösterilen 
suçun temas ettiği kanun hükmünden başkası ile mahkûm edilemez. 

Cezanın artırılmasını gerektiren sebeplerin ilk defa duruşmada ileri sürülmesi halinde de aynı 
hüküm uygulanır. Askerî mahkeme talep üzerine veya kendiliğinden bu değişikliklerden dolayı 
iddia ve savunmanın lâyikıyle hazırlanabilmesi için duruşmayı talik veya tehir edebilir. 

Sanık savunmasını lâyıkı veçhile hazırlıyamadığından bahsile kendisini iddianamede yazılı suç
tan daha ağır bir madde hükmüne maruz bırakan veya ikinci fıkrada gösterilen mahiyette ileri 
sürülen yeni hallerin varlığını bildirerek itirazda bulunursa, askerî mahkeme sanığın talebi üzerine 
duruşmanın başka bir güne talik veya tehirine karar verir. 

Duruşmada- samğnt yeni bir siu'anun meydana çıkmam 

MADDE 173. — Sanığın, iddianamede yazılı suçtan başka bir suç işlemiş olduğu duruşmada 
meydana çıkarsa askerî savcının talebi ve sanığın rızası üzerine her ikisi birlikte hükmolunmak 
üzere bu suç, duruşması yapılacak suçla birleştirilebilir. , 

Yeni suç ağır cezalı işlerden olur veya askerî mahkemenin yetkisi dışında bulunursa, bu hü
küm uygulanmaz. 

Kararların müzakeresi ve oyların toplanması 

MADDE 174. — Karar müzakerelerinin idaresi, hallolunacak meselelerin tertibi (ve oyların 
toplanması duruşmayı idare eden hâkim tarafından yapılır. 
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Delillerin değerlendirilmesi 

MADDE 163. — Askerî mahkeme irad ve ikame olunan delilleri, duruşmada edineceği kanı
ya göre değerlendirir. 

Hukuk mahkemelerini ilgilendiren konularda yapılacak işlem 

MADDE 164. — Bir eylemin suç olup olmaması hukuk mahkemelerinde çözümlenmesi gereken 
bir konuya bağlı ise, askerî mahkeme bu konuda da bu kanundaki usul ve deliller hakkında uy
gulanan kurallara göre karar verir. 

Bununla beraber, mahkeme duruşmayı ,tâlik va hukuk dâvası açılması için ilgililere bir mehil 
verebilir. Bu konu hakkında hukuk mahkemesinde açılmış bir dâva varsa bu hususta bir hüküm 
çıkmasını da bekliyebilir. 

Askerî mahkemelerde duruşma sırasında suçtan zarar görenler ile sanıkların yaşlarında, ceza 
hükümleri bakımından gerekli görülecek düzeltmelerin Nüfus Kanunundaki usule göre yapılması' 
askerî mahkemeye aittir. Bu hususta verilecek karar esas hükümle birlikte. temyiz olunabilir 

Hükmün konusu ve eylemin değerlendirilmesi 

MADDE 165. — Hükmün konusu, duruşmanın sonucuna göre iddianamede gösterilen eylem
den ibarettir. Eylemin değerlendirilmesinde, askerî mahkeme; iddianame, iddia ve savunmalar 
ile bağlı değildir. 

Suçun mahiyet ve niteliğinde değişme 

MADDE 166. — Sanık, suçun hukukî mahiyetinin değişmesinden önce haber verilip de savun
masını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça iddianame kanuni unsurları ile gösterilen suça 
ilişkin kanun hükmünden başkası ile mahkûm edilemez. 

Cezanın artırılmasını gerektirecek sebeplerin ilk defa duruşmada ileri sürülmesi halinde de 
aynı hüküm uygulanır. 

Askerî mahkeme istem üzerine veya kendiliğinden bu değişikliklerden dolayı iddia ve savun
manın yeterlikle hazırlanabilmesi için duruşmayı tehir ve talik edebilir. 

Sanık savunmasını yeterlikle hazırlıyamadığmdan bahsile, kendisini iddianamede yazılı suçtan 
daha ağır bir madde hükmünün uygulanmasını gerektiren veya ikinci fıkrada gösterilen mahiyette 
ileri sürülen, yeni hallerin varlığını bildirerek itirazda bulunursa, askerî mahkeme sanığın istemi 
üzerine duruşmanın başka bir güne tehir ve talikine karar verir. 

Duruşmada sanığın yeni bir sucunun meydana çıkması 

MADDE 167. — Sanığın, iddianamede yazılı suçtan başka bir suç işlemiş olduğu duruşmada 
meydana çıkarsa; askerî savcının istemi ve sanığın rızası üzerine her ikisi birlikte hükmolunmak 
üzere bu suç, duruşması yapılmakta olan suçla birleştirilebilir. 

Yeni suç ağır cezalı işlerden veya askerî mahkemenin yetkisi dışında bulunursa bu hüküm 
uygulanmaz. 

Kararların görüşülmesi ve oyların toplanması 

MADDE 168. — Karar görüşmelerinin yönetimi, çözümlenecek konuların düzenlenmesi ve oy
ların toplanması duruşmayı yöneten askerî hâkim tarafından yapılır. 
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Oylamaya katılma zorunluğu 

MADDE 175. — Askerî mahkeme başkan ve üyelerinden hiçbirisi herhangi bir mesele hakkında 
azınlıkta kaldığını ileri sürerek oylamaya katılmaktan çekinemezler. 

Hüküm ve kararlarda gerekli oy sayısı 

MADDE 176. — Askerî mahkemelerde hüküm ve kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile verilir. 
Muhalefet sebeplerinin tutanakta gösterilmesi Hazımdır. Oylar dagılırsa sanığın en çok aleyhine 
olan oy çoğunluk elde edilinceye kadar kendisine en yakın olan oya tabi olur. 

Oy sırası 

MADDE 177. — Oylar en küçük rütbeden başlayıp rütbe ve kıdem sırası ile verilir. Duruşmayı 
idare eden hâkim oyunu en sonra kullanır. 

Müzakereye katılacak olanlar 

MADDE 178. — Müzakerede ve oy vermede hükme katılacak askerî mahkeme üyelerinden 
başkası bulunamaz. 

Askerî mahkeme nezdinde staj yapanlar başkanın müsaadesi ile bulunabilirler. 

Hüküm gerekçesinde gösterilmesi lâzımgelen hususlar 

MADDE 179. — Sanık mahkûm olursa hüküm gerekçesinde mahkemece suçun kanuni unsur
ları olarak sabit ve muhakkak sayılan vakalar gösterilir. Eğer delil başka vakalardan çıkarılmış 
ise bunlar da hükümde gösterilir. 

Duruşma sırasında Ceza Kanununda muayyen olup cezanın kaldırılmasını veya hafifletilmesini 
veyahut ağırlaştırılmasını gerektirecek mahiyetteki hallerin varlığı ileri sürülmüşse hükmün gerek
çesinde bu hallerin sabit addedilip edilmediği gösterilir. 

Bundan başka mahkûmiyete dair hükmün gerekçesi Ceza Kanununun tatbik olunan madde
sini ve ceza miktarının tâyinine askerî mahkemeyi sevk eden halleri muhtevi olur. 

Ceza Kanunu genel olarak daha hafif bir cezanın uygulanmasını, hafifletici bir halin varlığına 
bağlı kılmış ise bu sebeplerin kabul veya reddolunması halinde hükmün gerekçesinde bunlar da 
gösterilir. 

Beraet halinde, hükmün gerekçesi sanığa isnadolunan suçu işlediğinin sabit olmamasından mı, 
yoksa sabit ve tahakkuk etmiş sayılan fiilin kanunda bir mahkûmiyeti gerektirmediğinden mi be-
raetine hükmolunduğu gösterilir. 

Hükmün ne suretle tefhim olunacağı 

MADDE 180. — Hükmün tefhimi, duruşmanın sonunda ve nihayet duruşmanın bitmesinden 
itibaren bir hafta içinde hüküm fıkrasının okunması ve gerekçesinin bildirilmesi suretiyle olur. 

Hüküm fıkrasının okunması her halde gerekçenin bildirilmesinden evvel olur. Hüküm fıkrası 
ayakta dinlenir. 

Hükmün tefhimi tehir olunmuşsa gerekçesi tefhimden evvel yazılır. 
Hükmün tefhiminden sonra duruşmayı idare eden hâkim hazır bulunan sanığa varsa kanun 

yolu ve usullerini anlatır. Sanık hazır bulunmaksızın tefhim olunan, hükümler usulen sanığa teb
liğ olunur. 
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Oylamaya katılma zorunluyu 

MADDE 169. — Askerî mahkeme başkan ve üyelerinden hiçbiri her hangi bir konu üıerinde 
azınlıkta kaldığını ileri sürerek oylamaya katılmaktan çeküttoMZ. 

Hüküm ve kararlarda gerekli oy sayısı 

MADDE 170. — Askerî mahkemelerde hüküm ve kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile veri
lir. Muhalefet sebeplerinin tutanakta gösterilmesi gereklidir. Oylar dağüırsa sanığın en çok 
aleyhine olan oy, çoğunluk elde edilinciye kadar kendisine en yakın olan oya tabi olur. 

Oy sırası 

MADDE 171. — Oylar, en küçük rütbeden başlayıp rütbe ve kıdem sırası ile verilir. Duruşma
yı yöneten hâkim oyunu en son kullanır. 

(iörüsmeye katılacak olanlar 

MADDE 172. — Görüşmede ve oy vermede hükme katılacak askerî mahkeme üyelerinden baş
kası bulunamaz. 

Askerî mahkeme nezdinde staj yapanlar başkanın müsaadesi ile bulunabilirler. 

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 

MADDE 173. — Sanık mahkûm olursa, hükmün gerekçelinde mahkemece suçun kanuni un
surları olarak sabit ve gerçekleşmiş sayılan vakalar gösterilir. Eğer delil başka vakalardan çıka
rılmış ise bunlar da hükümde gösterilir. 

Bundan başka hükümlülüğe dair hükmün gerekçesi Ceza Kanununun uygulanan maddesini 
ve ceza miktarının tâyinine askerî mahkemeyi götüren halleri kapsar. 

Ceza Kanununun genel olarak daha hafif bir cezanın uygulanmasını, hafifletici bir hailin 
varlığına bağlı kılmış ise bu sebeplerin kabul veya reddolunması halinde hükmün gerekçesinde 
bunlar da gösterilir. 

Seraet halinde, hükmün gerekçesi sanığa isnadolunan suçu işlediğinin sabit olmamasından 
mı yoksa sabit ve gerçekleşmiş sayılan eylemin kanunda bir mahkûmiyeti gerektirmediğinden 
mi beraetine hükmolunduğu gösterilir. 

Hükmün ne suretle tefhim olunacağı 
MADDE 174. — Hükmün, tefhimi duruşmanın sonunda ve nihayet duruşmanın bitmesinden 

itibaren bir hafta içinde, hüküm fıkrasının okunması ve gerekçesinin bildirilmesi suretiyle olur. 
Hüküm fıkrasının okunması her halde gerekçenin bildirilmesinden evvel olur. Hüküm fık

rası ayakta dinlenir. 
Hükmün tefhimi geri bırakılmışsa gerekçesi tefhimden evvel yazılır. 
Hükmün tefhiminden sonra duruşmayı yöreten askerî hâkim * hazır bulunan sanığa, varsa 

kanun yollarını ve usullerini anlatır. Sanık hazır bulunmaksızın tefhim olunan hükümler usu
len sanığa tebliğ olunur. 
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Yetkisizlik veya görevsizlik kararı verümiyen haller 

MADDE 181. — Askerî mahkeme, dâvanın yetkili olmıyan bir askerî savcı tarafından açılmış 
olması veya sanığa aynı fiilden dolayı disiplin amirlerince ceza verilmiş olması sebepleri ile yetki
sizlik veya görevsizlik karan veremez. 

Görevsizlik ve yetkisizlik kararlan 

MADDE 182. — Duruşma sırasında sanığın veya suçun askerî yargıya tabi olmadığı anlaşılırsa 
askerî mahkeme görevsizlik kararı verir. 

Sanığın rütbesi veya sınıfı müsait değilse yetkisizlik kararı verilir. Bu kararlar temyiz oluna
bilir ve iddianamenin bütün sonuçlarını doğurur. 

Duruşma tutanağı ve ihtiva edeceği hususlar 

MADDE 183. — Duruşma için bir. tutanak düzenlenir. Bu tutanak duruşmayı idare eden as
kerî hâkimle tutanak kâtibi tarafından duruşmayı idare eden hâkimin engeli varsa heyetteki di
ğer askerî hâkim tarafından imzalanır. 

Duruşma tutanağı : 
1. Duruşmanın yapıldığı yer ve tarihi, 
2. Askerî mahkeme heyetinin, askerî savcının, tutanak kâtibinin ve varsa tercümanın ad

larını, 
3. iddianamede tavsif edildiği gibi suçun ne olduğunu, 
4. Sanıkların, müdaf ilerin, şahsi davacı ve müdahilin ve vekillerinin ve* kanuni mümessilleri

nin adlarını, 
5. Duruşmanın açık mı veya gerekçesinin beyanı ile gizli mi yapıldığını ihtiva eder. 

Tutanağa yazılacak diğer -noktalar 

MADDE 184. — Tutanak duruşmada geçen iddia ve beyanları ve sanığın sorgu ve savunması ve 
dinlenen tanık ve bilirkişilerin adları, yaşları ve yerlerini ve sanıkla olan münasebetlerini; yeminli 
veya yeminsiz dinlendiklerini ve bunların evvelce bir hakim tarafından alınmış ifadeleri yoksa 
ağızlarından çıktığı gibi dâvayı aydınlatmaya-yariyan sözlerini ve şayet hâkim tarafından alınmış 
ifadeleri olııpta duruşmadaki sözleri evvelkini tekrardan ibaret ise bu cihetin kaydı ile yetinilerek 
ancak sonraki sözleri evvelkinden farklı olduğunda bunların neler olduğunu ve birbiri ile nasıl te
lif olunduğunu ve eğer telif olunmamış ise bu husus ve duruşmada okunan evrak ve vesikaların ne
ler olduğunu ve tarihlerini ve mazlunun dinlenen tanık veyahut bilirkişilerin ifadelerine ve oku
nan evrak ve vesikalara ve suç eşyalarına nasıl cevaplar verdiğini ve kısacası duruşmada geçen 
bütün vakaları ve arada verilen kararları ve en son hüküm fıkrasını ihtiva eder. Ve duruşmada 
yargılama usulünün esaslı merasimine riayet olunduğunu açıkça gösterir. 

Tutanağın ispat kuvveti 

MADDE 185. — Duruşmanın nasıl yapılacağı hakkındaki kanuni merasime uyulup uyulmadığı 
ancak tutanakla ispat olunabilir. Tutanağın bu kısımlarına karşı yalnız sahtelik iddiası ileri sürüle
bilir. 
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Yetkisizlik veya görevsizlik kararı verilmigen haller 

MADDE 175, — Askerî mahkemece, dâvanın yetkili olmıyan bir askerî savcı tarafından açıl
mış olması veya sanığa aynı eylemden dolayı disiplin amirlerince ceza verilmiş bulunması 
sebepleriyle yetkisizlik veya görevsizlik kararı veremez. 

<• . Güvensizlik ve yetkisizlik karan 
MADDE 176. — Duruşma sırasında sanığın n veya suçun askerî yargıya tabi olmadığı an

laşılırsa askerî mahkeme görevsizlik kararı verir. 
Sanığın rütbesi veya sınıfı uygun değilse yetkisizlik kararı verilir. 
Bu kararlar temyiz olunabilirler ve iddianamenin bütün sonuçlarını meydana getirerek aynı 

şartlara tabi olurlar. 

Duruşma tutanağı ve kapsıyocağı hususlar 

MADDE 177. — Duruşma için bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak duruşmayı yöneten askerî. 
hâkim İle tutanak kâtibi tarafından, duruşmayı yöneten askerî hâkimin engeli varsa kuruldaki 
diğer askerî hâkim tarafından imzalanır. 

Duruşma tutanağı : 
A) Duraşmanın yapıldığı yeri ve tarihini, 
B) Askerî mahkeme kurulunun, askerî savcının, tutanak kâtibinin ve varsa tercümanın ad 

ve soyadlarını, 
C) îdidanamede nitelendirildiği gibi suçun ne olduğunu, 
D) Sanıkların, savunucuların, davacıların ve dâvaya katılanların vekillerinin ve kanuni mü

messillerinin ad ve soyadlarını, 
E) Duruşmanın açık mı veya gerekçesinin beyanı ile kapalı mı yapıldığını, kapsar. 

Tutanağa yazılacak diğer noktalar 

MADDE 178. — Tutanak, duruşmada geçen iddia ve beyanları ve sanığın sorgu ve savunma
sını ve dinlenen tanık ve bilirkişilerin ad ve soyadlarını, yaşlarını ve yerlerini ve sanıkla olan 
ilişikliklerini, yeminli veya yeminsiz dinlendiklerini ve bunların evvelce bir hâkim tarafından 
alınmış ifadeleri yoksa ağızlarından çıktığı gibi dâvayı aydınlatmaya yarıyan sözlerini ve 
eğer hâkim tarafından alınmış ifadeleri olup da duruşmadaki sözleri evvelkini tekrardan iba
ret ise bu durumun kaydı ile yetinilerek ancak sonraki sözleri öncekinden farklı olduğunda, 
bunların neler olduğunu ve birbiri ile nasıl uzlaştınldığını ve eğer uzlaştırılamamış ise hususu ve 
duruşmada okunan evrak ve belgelerin neler olduğunu ve tarihlerini ve sanığın ve tarihlerini ve sa
nığın dinlenen tanık veyahut bilirkişilerin ifadelerine ve okunan evrak ve belgelere ve suç eşyasına 
nasıl cevaplar verdiğini, kısacası, duruşmada geçen bütün vakaları ve arada verilen kararları ve 
en son hüküm fıkra sini kapsar; ve duruşmada yargılama usulünün esaslı kararlarına uyulduğunu da 
açıkça gösterir. 

Tutanağın ispat kuvveti 

MADDE 179. — Duruşmanın nasıl yapılacağı hakkındaki kanuni kurallara uyulup uyulamadığı 
ancak, tutanakla ispat olunabilir. Tutanağın bu kısımlarına karşı yalnız sahtelik iddiası ileri sürü
lebilir. 
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Hüküm, fıkrası 

. MADDE 186. — Hükmün gerekçesi tamamı ile tutanağa yazılmamış ise tefhimden itibaren yedi 
gün içinde yazılarak dâva dosyasına konulur. 

Hüküm ve kararlar buna katılan askerî mahkeme heyetine dâhil olanlar tarafından imza edilir. 
Hükmün beyan edilmesinde askerî mahkeme heyetine dâhil olanlardan biri imza edemiyecek durum
da ise engelin sebebi duruşma hâkimi veya diğer askerî hâkim tarafından hükmün altına yazılır. 

Hüküm fıkrası, celsenin tarihini ve bu celsede bulunan askerî mahkeme heyetine dâhil olanların 
ve askerî savcı ile tutanak kâtibinin adlannı da gösterir. 

Hükümlerin ikinci nüshaları ve özetleri duruşma hâkimi veya diğer askerî hâkim üye ve tuta
nak kâtibi tarafından imza edilerek askerî mahkemenin mührü ile mühürlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Gaiplerin'yargılanması 

Gaibin tarifi 

MADDE 187. — Meskeni bilinmiyen veya yabancı memlekette sakin olup da askerî mahkeme 
huzuruna celbi mümkün olmıyan veya bu suretle çağrılmasının neticesiz kalacağı kuvvetle anlaşı-
lan sanık gaip sayılır. 

Gaip hakkında vuruşma açılman 

MADDE 188. — Bir gaibin aleyhinde soruşturmaya konu teşkil eden suç para cezasını veya mü
sadereyi yahut her ikisini gerektirirse duruşma açılabilir. 

Celpnamede yayılacak noktalar 

MADDE 189. — Tebligat Kanununa göre ilânen yapılacak tebliğ evralanda sanığın adı, sanı, 
yaşı, işi ve malûm ise ikâmetgâh ve meskeni, isnadolunan suç ve duruşma günü ile saati açıklanır. 
Bundan başka sanık, özürü olmaksızın hazır bulvnmazsa duruşmanın yapılacağı İhtan da eklenir. 

Sanık namına duruşmaya kabul olunabilecek kimseler 

MADDE 190. — Sanık namına bir müdafi duruşmaya gelebilir. Kanuni hısımlarından bir kimse 
onu temsil etmek üzere kendisinden bir vekâletname aranmaksızın kabul olunabilir. 

Sanık namına kanun yollarına müracaat 

MADDE 191. — 190 ncı maddede gösterilen kimseler sanık için açık bulunan kanun yollarına 
müracaat edebilirler. 

Muayyen eşyanın haczi 

MADDE 192. — Hükmolunabilecek para cezasının en yüksek derecesine yetecek miktarda sa
nığın muayyen mallan icabında askerî mahkeme tarafından haczolunabilir. Bu haciz hakkında icra 
ve iflâs Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Haczi gerektiren sebepler kalmazsa haciz kaldırılır. 
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Hükmim fıkrası 

MADDE 180. — Hükmün gerekçesi tamamiyle tutanağa yazılmamış ise tefhimden itibaren yedi 
gün içinde yazılarak dâva dosyasına konulur. 

Hüküm ve kararlar buna katılan askerî mahkeme kuruluna dâhil olanlar tarafından imza edilir. 
Hükmün aslının yazılmasında askerî mahkeme kuruluna dâhil olanlardan biri imza edemiyecek du
rumda ise engelin sebebi duruşma hâkimi veya diğer askerî hâkim üye tarafından hükmün altına 
yazılır.. 

Hüküm fıkrası, oturumun tarihini ve bu oturumda bulunan askerî mahkeme kuruluna dâhil olan
ların ve askerî savcı ile tutanak kâtibinin ad ve soyadlarını da gösterir. 

Hükümlerin ikinci nüshaları ve özetleri duruşma hâkimi veya diğer askerî hâkim üye ve tuta
nak kâtibi tarafından imza edilerek askerî mahkemenin mühürü ile mühürlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kayıpların yargılanmaları 

Kayibın tanımı 

MADDE 181. — Konutu bilinmiyen veya yabancı memlekette oturup da askerî mahkemeye ge
tirilmesi mümkün olmıyan veya bu suretle çağrılmasının sonuç vermiyeceği kuvvetle anlaşılan sa
nık kayıp sayılır. 

Kayıp hakkında duruşma açılması 

MADDE 182. — Bir kayibın aleyhinde soruşturmaya konu teşkil eden suç, para cezasını veya 
zoralımı yahut her ikisini gerektirirse duruşma açılabilir. 

tlân yolu ile yapılacak tebliğ 

MADDE 183. — Tebligat Kanununa göre ilân yolu ile yapılacak tebliğ evrakında sanığın adı ve 
soyadı, yaşı, işi ve belli ise ikâmetgâhı ve konutu, isnadolunan suç ve duruşma günü ile saati açık
lanır. Bundan başka sanık Özürü olmaksızın hazır bulunmazsa, duruşmanın yokluğunda yapılacağı 
ihtarı da eklenir. 

Sanık adına duruşmaya kabul edilecek kimseler 

MADDE 184. — Sanık adına bir savunucu duruşmaya gelebilir. Sanığın yakınlarından bir kim
se de kendisinden vekâletname aranmaksızın onu temsil etmek üzere kabul edilir. 

Sanık adına kanun yollarına başvurma 

MADDE 185. — 184 ncü maddede gösterilen kimseler sanık için açık bulunan kanun yollarına 
başvurabilirler. 

Belirli malların haczi 

MADDE 186. — Sanığın, hükmolunabilecek para cezasının en yüksek derecesine yetecek kadar 
belirli malları, gerekirse askerî mahkeme tarafından haczolunabilir. Bu haciz hakkında îcra ve İf
lâs Kanunu hükümleri uygulanır. 

Haczi gerektiren sebepler kalmazsa haciz kaldırılır. 
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Genel haciz 

MADDE 193. — Yukardaki maddeye göre haciz kabil olmaz veya haczolunacak mal yetmezse 
sanığın Türkiye'de elde edilebilecek bütün mallan haczolunabilir. Bu karar gazete ile ve askerî ̂ mah
keme uygun görürse diğer gazetelerle ilân edilir. 

Haciz karannın Resmî Gazete ile birinci ilânından sonra sanığın haczedilen mallar üzerin
deki temliki tasarrufları Devlet Hazinesi hakkında hükümsüzdür. 

Genel haczi gerektiren sebepler kalkar veya 192 nci madde gereğince bir malın haciz sure
tiyle Hazinenin hukuku temin edilirse 'genel haciz kaldınlır. 

Haczin konduğu hangi gazetelerle ilân edilmiş ise kaldırıldığı da o gazetelerde ilân edilir. 

Gaip hakkında yapılacak duruşma, 

MADDE 194. — 188 nci madde hükmü haricinde gaip hakkında kamu dâvası açılamaz. Ha
zırlık soruşturması yapılması ile yetinilir ve deliller toplanır. Sanığın kaybolması müdafiin ka
bulüne mâni değildir. Sanığın kanuni hısımlarından olan kimseler dahi ona bir müdafi tâyin et 
mek hakkını haizdir. Tanıklar ve bilirkişi yeminle dinlenir. Askerî Ceza Kanununun 78 nci mad
desinde yazılı fiilleri işleyenlerin gıyaplannda kamu dâvası açılarak umumi zapt ve hacze hük-
molunur. 

Kovuşturma işlerinden gaibe haber verilip verilmiyeceği 

MADDE 195. — Kaybolan sanık kendisine soruşturma işlerinin cereyanından haber verilme
sini talebedemez. 

Bununla beraber askerî savcı meskeni bilinenve fakat celbi maddeten imkânsız olaıl sanığa 
malûmat verebilir. 

Gaibe ihtar 

MADDE 196. — Meskeni bilinmiyen gaibe ispatı vücut etmesi yahut meskenini bildirmesi 
askerî savcı tarafından gazetelerle ihtar olunur. 

Gaip hakkındaki delillerin ne suretle toplanacağı 

MADDE 197. — Kamu dâvası açıldıktan sonra sanığın gaip olduğu anlaşılırsa toplanması 
icabeden deliller bir naip veya istinabe olunan hâkim vasıtasiyle toplanır. 

Gaip hakkında haciz kararı ve ilânı ve askerlikten tart 

MADDE 198. — Aleyhine kamu dâvası açılması gereken sanık gaip olur ve tutuklama müzek
keresi 'kesilmesini icabettirecek kuvvetli şüpheler altında bulunursa Tür'kiye Cumhuriyeti dahi
lindeki malları haczedilebilir. 

Yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve firar suçlarından gaip sanığın Türkiye Cumhuriyeti dahi
lindeki mallan sanık gelinceye veya tutuluncaya kadar haczolunur. 

Hazarda veya savaş halinde yabancı memlekete veya düşman tarafına kaçanlar, yahut izinsiz 
olarak bu memlekette kalanlar hakkında birinci fıkraya göre verilecek haciz karan ile birlikte 
subay, askerî memur ve asitsubaylann tardına, erbaşların rütbelerinin geri alınmasına karar ve
rilir. 

Tart ve rütbenin geri alınması kararına sebebolan suç için kanunda yazılı dâva zamanaşımı 
geçtikten sonra bu karar katîleşir. 

Bu kararlar askerî savcının talebi üzerine askerî mahkeme tarafından verilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 496) 



- 9 9 — 
Geçici Eo. 

Genel haciz 

MADDE 187. — Yukardaki maddeye göre haczi kabil olmaz veya haczolunacak mal yetmezse, 
sanığın Türkiye'de elde edilebilecek bütün malları haczolunabilir. Bu karar Eesmî Gazete ile ve as
kerî mahkeme uygun görürse diğer gazetelerle ilân edilir. 

Haciz kararının Resmî Gazete ile birinci ilânından sonra sanığın haczedilen mallar üzerindeki 
temliki tasarrufları, Devlet Hazinesi hakkında hükümsüzdür. 

Genel haczi gerektiren sebepler kalkar veya 186 nci madde gereğince bir malın haczi suretiyle 
Hazinenin hukuku sağlanırsa, genel haciz kaldırılır. 

Haczin konduğu hangi gazeteler ile ilân edilmiş ise kaldırıldığı da o gazeteler ilş ilân edilir. 

Gaip hakkında duruşma 

MADDE 188. — Kayıp hakkında 182 nci madde hükmü dışında kamu dâvası açılamaz. Hazırlık 
soruşturması ile yetinilir ve deliller toplanır. Sanığın gaip olması, savunucu kabulüne engel değil
dir. Sanığın kanuni yakınları da ona savunucu tutmak hakkına sahiptir. Tanıklar ve bilirkişi yemin
le dinlenir. Askerî Ceza Kanununun 78 nci maddesinde yazılı eylemleri işliyenlerin yokluklarında 
kamu dâvası açılarak sanığın bütün mallarına el konmasına ve haczine hükmolunur. 

Soruşturma işlerinden kayıba haber verilip verilmiyeceği 

MADDE 189. — Gaip olan sanık, soruşturma işlerinin gidişinden kendisine bilgi verilmesini is-
tiyemez. 

Bununla beraber, askerî savcı konutu bilinen ve fakat çağrılıp getirilmesi imkânsız olan sanığa 
bilgi verebilir. 

Gaibe ihtar 

MADDE 190. — Konutu bilinmiyen kayıba hasır bulunması yahut konutunu bildirmesi askerî 
savcı tarafından gazetelerle ihtar olunur. 

Gaip hakkındaki delillerin toplanması 

MADDE 191. — Kamu dâvası açıldıktan sonra sanığın gaip olduğu anlaşılırsa, toplanması ge
reken deliller bir naip veya istinabe olunan hâkim aracılığı ile toplanır. 

Gaip hakkında haciz kararı ve ilânı ve askerlikten tard 

MADDE 192. — Aleyhine kamu dâvası açılması gereken sanık gaip olur ve tutuklama müzek
keresi kesilmesini gerektirecek kuvvetli şüpheler altında bulunursa Türkiye Cumhuriyeti dahilin
deki malları- haczedilebilir. 

Yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve firar suçlarından kayıp sanığın Türkiye Cumhuriyeti dahi
lindeki malları sanık gelinceye veya tutuluncaya kadar haczolunur. 

Barışta veya savaş halinde yabancı memlekete veya düşman tarafına kaçanlar yahut izinsiz ola
rak yabancı memlekette kalanlar hakkında -birin d fıtoaya göre verilecek haciz kararı ile birlikte 
subay, askerî memur ve astsubayların tardına, erbaşların rütbelerinin geri alınmasına karar verilir. 

Tard ve rütbenin geri alınması kararma sebebolan suç için kanunda yazılı dâva zaman aşımı geç
tikten sonra bu karar kesinleşir. 

Bu kararlar askerî savcının istemi üzerine askerî mahkeme tarafından verilir. 
Bu karar, Resmî Gazete ile, askerî mahkeme uygun görürse diğer gazeteler ile de ilân olunur. 
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Bu karar Resmî Gazete ile ve askerî mahkeme uygun görürse diğer gazetelerde de ilân 
olunur. 

Haczedilen mallar üzerine sanığın tasarrufu 

MADDE 199. — Resmî Gazete ile birinci ilândan sonra sanık haczedilen mallar üzerine ölü
me bağlı tasarruflardan başka tasarruflarda bulunamaz. 

Haciz karan, gaiplerin mallannı idare eden makama tebliğ olunur. Bu makam mallann ida
resini temin için gereken tedbirleri alır. 

Haczin kaldırılması 

MADDE 200. — Haciz sebepleri kalmaz ise aynı usul ile haciz kaldırılır. 
Haczin kaldmldığı haciz konduğu hangi gazeteler ile ilân edilmiş ise o gazetelerde ilân olu

nur ve gaiplerin ortaya çıktıklan da bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kanun yollan 

BtRÎNÜÎ (BÖLÜM 

G-ene] esasfl'ar 

Kanun yolları 

MADDE 201. — Kanun yollan itiraz ve temyizden ibarettir. 

Kanun yollarına müracaat 

MADDE 202. —- Kanun yollan, askerî savcı ve sanık ile nezdinde askerî mahkeme kurulan 
kıta komutan ve askerî kurum emrine açıktır. 

Askerî savcı ile nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri 
sanık lehine de kanun yollanna müracaat edebilir. 

Müdafii, sanığın açık arzusuna muhalif olmamak şartiyle kanun yollarına müracaat edebilir. 
Sanığın kanuni mümessili ve sanık kadın ise kocası sanığa açık olan kanun yollanna müddeti 

içinde kendiliklerinden müracaat edebilirler. Sanığın müracaatına mütaallik kısımlar bunlar ta
rafından yapılacak müracaatlar ve onu takibeden işlemler hakkında dahi uygulanır. 

Kanun yollarına müracaat mercii ve usulü 

MADDE 203. — Kanun yollarına müracaat, bundan feragat veya vazgeçme hakkındaki ta
leplerde merci taarruz edilen karan veren veya bu karara delâlet eden askerî savcılık ve eğer 
taarruz bir mahkeme kararına karşı ise.o mahkemedir. 

Kanun yoluna müracaat dilekçe ile olur. 
Ancak, askerî mahkeme veya savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlemesi için 

yapılacak bir beyan ile de olabilir. Bu tutanak askerî savcı veya kıdemli askerî hâkim tarafın
dan tasdik edilir. 

Asker kişiler tarafından en yakın askerî birlik komutanına veya askerî kurum âmirine bir 
beyanda bulunmak suretiyle de kanun yoluna müracaat edilebilir. Bu hususta bir tutanak düzen* 
lenir. Kanuni mehillere riayet edilmiş olmak için tutanağın bu mehiller içinde düzenlenmiş olması 
gereklidir. 
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Haczedilen mallar üzerinde sanığın tasarrufu 

MADDE 193. — Resmî Gazete ile birinci ilândan sonra sanık haczedilen mallar üzerinde ölüme 
bağlı tasarruflarından başka tasarruflarda bulunamaz. 

Haciz kararı, kayıpların mallarını yöneten makama tebliğ olunur. Bu makam malların yöneti
mini sağlamak için gereken tedbirleri alır. 

*" ' *"""" '' "." 2'' Haczin kaldırılmam 

MADDE 194. — Haciz, sebepleri kalmaz ise aynı usul ile kaldırılır. 
Haczin kaldırıldığı, haciz konduğu hangi gazeteler ile ilân edilmiş ise o gazeteler ile ilân 

olunur ve kayıpların ortaya çıktıklar* da bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kanun yollan 

BÎRİNDİ BÖLÜM 

Genel esaslar 

Kanun yollarına başvurma 

MADDE 195. — Tasarının 201 nci maddesi 195 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 196. — Kanun yollan, askerî savcı ve sanık ile nezdinde askerî mahkeme kurulan 
kıta komutanı ve askerî kurum âmirine açıktır. 

Askerî. savcı ile nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri 
sanık lehine de kanun yollarına başvurabilir. " ~ ^ 3 

Savunucu, sanığın açık istemine karşı olmamak şartiyle kanun yollarına b^aşvurabilir. 
Sanığın kanuni mümessili ve sanık kadın ise kocası sanığa açık olan kanun yollarına sü

resi içinde kendiliklerinden başvurulabilir. Sanığın başvurmasına ilişkin kısımlar bunlar tara
fından yapılacak başvurma ve onu takibeden işlemler hakkında da uygulanır. 

Kanun yollarına başvurma mercii 

MADDE 197. — Kanun yollanna başvurma, bundan feragat veya vazgeçme hakkındaki is
temlerde merci, taarruz edilen karan veren veya bu karara aracılık eden askerî savcılık ve 
eğer taarruz bir mahkeme kararına karşı ise, o mahkemedir. -

Kanun yoluna başvurma dilekçe ile olur. 
Ancak, askerî 'mahkeme veya askerî savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzen

lenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabilir. Bu tutanak aslkerî savcı veya kıdemli askerî 
hâkim tarafından onaylanır. 

Asker kişiler tarafından en yakın askerî birlik komutanına veya askerî kurum âmirine bir 
beyanda bulunmak suretiyle de kanun yoluna başvurulabilir. Bu hususta bir tutanak düzen
lenir. Kanuni mehillere uyulmuş olmak için tutanağın bu mehiller içinde düzenlenmiş olması 
gereklidir. 
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Tutuk olanların Kanun yollarına müracaat usulü 

MADDE 204. — Tutuk olan kişiler askerî ceza ve tutuk evi müdürüne bir beyanda bulunmak 
suretiyle de kanun yollarına müracaat edebilirler. Bu takdirde bir tutanak düzenlenir. Kanuni 
mehillere riayet edilmiş olmak için tutanağın bu mehiller içinde düzenlenmiş olması lâzımdır. 

Kanun yolunun tâyininde h&ta 

MADDE 205. — Kabule şayan bir müracaatta kanun yolunun veya merciinin tâyininde yapı
lan hata, müracaat edenin hukukunu ihlâl etmez. 

Askerî savcı ve nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutam veya askerî kurum âmirinin 
kanun yoluna müracaatı neticesinin şümulü 

MADDE 206. — Askerî savcı ile nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî 
kurum âmiri tarafından aleyhine kanun yoluna müracaat olunan karar veya hüküm, sanığın le
hine bozulabileceği gibi tadil de edilebilir. 

Müraaat hakkından vazgeçilmesi ve etkisi 

MADDE 207. — Kanun yollarına müracaatta bulunmak hakkından feragat edilmesi veya vu
kubulmuş bir müracaattan vazgeçilmesi, bu müracaat için muayyen olan mehlin bitmesinden ön
ce dahi muteber olur. 

Şu kadar ki, askerî savcı ile nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî 
kurum âmiri tarafından sanık lehine vukubulmuş olan müracaat onun rızası olmaksızın geri alı
namaz. 

Müdafiin vukubulmuş bir müracaattan vazgeçmesi, ancak aynca hususi vekâletnameyi haiz 
bulunmasına bağlıdır. 

Yargıtay dairelerinde veya Daireler Kurulunda incelemeye başlandıktan sonra talebin geri 
alınması caiz değildir. 

ÎKÎNÖt ıBÖLÜM 

' îtiraz 

İtiraz olunabilecek kararlar 

MADDE 208. — itiraz, yalnız kararlara karşı yapılır. Ve ancak bu kanunun sarahati olan 
yerlerde kabul olunur. 

Askerî mahkeme kararlarına karşı itiraz olunmaz. Bu kanunda istisna edilen hallerde birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

İtiraz üzerine icranın tehiri 

MADDE 209. — İtiraz, aleyhine itiraz olunan kararın icrasını tehir etmez. 
Ancak, kararına itiraz edilen makam veya b ı itirazı tetkik edecek merci, icranın tehirine ka

rar verebilir. 

İtirazın hasma bildirilmesi ve tahkikat yapılması 

MADDE 210. — İtirazı inceleyecek merci yazı île cevap verebilmesi için itirazı hasma bildi
rebilir. 
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Tutuklu olanların kanun yollarına ba§vurma usulü 

MADDE 198. — Tutuklu olan kişiler askerî ceza ve tutuk evi müdürüne bir beyanda bu
lunmak suretiyle de kanun yollarına başvurabilirler. Bu takdirde bir tutanak düzenlenir. Kanu
ni mehillere uyulmuş olmak için tutanağın bu mehilleri içinde düzenlenmiş olması gerekir. 

Kanun yolunun tâyininde yanılma 

MADDE 199. — Kabule değer bir başvurmada kanun yolunun veya merciinin tâyininde ya
nılma, başvuranın hukukunu bozmaz. 

Askerî savcı ve kıta komutanı veya askerî kurum âmirinin kanun yoluna başvurması 

MADDE 200. — Askerî savcı ile nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya as
kerî kurum âmiri tarafından aleyhine kanun yoluna başvurulan karar veya hüküm, sanığın le
hine bozülabileceği gibi değiştirme de yapılabilir. 

Başvurma hakkından vazgeçilmesi ve etkisi 

MADDE 201. — Kanun yollarına başvurma hakkından veya yapılmış bir Tüaşvurmadan vaz
geçilmesi, bu başvurma için belirli olan mehilin sona ermesinden önce de geçerlidir. 

Şu kadar ki, askerî savcı ile nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî 
-kurum âmiri tarafından sanık lehine yapılmış olan başvurma onun rızası olmaksızın geri alı
namaz. 

Savunucunun yapılmış bir başvurmadan vazgeçmesi, ancak ayrıca özel bir vekâletnameye sa
hip bulunmasına bağlıdır. 

Askerî Yargıtay dairelerinde veya Daireler Kurulunda incelenmeye başlandıktan sonra iste
min geri alınması mümkün değildir. 

İKİNCİ IBÖLÜM 

İtiraz 

İtiraz olunabilecek kararlar 

MADDE 202. — İtiraz, bu kanunda açıkça gösterilen hallerde kararlara veya askerî mahke
me kararlarına karşı yapılabilir. 

Yürütmenin durdurulması 

MADDE 203. — İtiraz, aleyhine itiraz olunan kararın yürütülmesini durdurmaz. 
Ancak, karanna itiraz edilen makam ve askerî mahkeme veya bu itirazı inceliyecek merci yü

rütmenin durdurulmasına karar verebilir. 

t İtirazın karşı tarafa bildirilmesi ve soruşturma yapılması 

MADDE 204. — İtirazı inceliyecek merci, yazı ile cevap verebilmesi için, itirazı karşı tarafa 
bildirebilir. 
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Bu merci, lüzum gördüğü soruşturmayı yaptırabilir veya kendisi yapabilir. 
ttiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. 
ttirazın incelenmesi Askerî Yargıtaya ait isa evvel emirde Askerî Yargıtay Başsavcısının 

mütalâası alınır. 
ttiraz varit görüldüğü takdirde bunu inceleyen merci, aynı zamanda itiraz konusu olan me

sele hakkında da kararını verir, ttiraz üzerine verilecek kararlar kesindir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

'Temyiz 

Temyizi kabil olan ve olmıyan hükümler 

MADDE 211. — Askerî mahkemelerden verilen hükümler temyiz edilebilir. 
A) Ölüm, 15 sene ve ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri re'sen temyize tabi

dir. 
B) 1. Elli liraya kadar hafif para ceza^nna dair olan hükümler, 
2. Yukarı haddi yüz lirayı geçmiyen hafif para cezasını müstelzim suçlardan dolayı verilen 

beraet hükümleri, 
3. Bu kanun ile bair kanunlarda katî olduğu yazılı bulunan hükümler, temyiz olunamaz 

ve bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olamaz. Ancak haklarında 249 ncu madde hüküm-
leıü dairesinde Yargıtaya müracaat olunabilir. 

Hükümden evvelki kararların temyizi 

MADDE 212. — Hükümden evvel verilip hükme esas teşkil eden kararlar dahi hükümle be
raber temyiz olunabilir. 

Temyiz sebepleri 

MADDE 213. — Temyiz kaideten hükmün kanuna aykırılığı sebebine müstenidolur. 
Hukukî bir kaidenin uygulanmaması, yahut yanlış uygulanması kanuna aykırılıktır. 
Aşağıdaki hallerde kanuna mutlaka aykırılık var sayılır. 
1. Askerî mahkemenin kanun dairesinde tevekkül etmemiş olması, 
2. Hâkimlik görevini yapmaktan kanunen me mnu olan bir hâkimin hükme katılması, 
3. Makbul bir şüpheden dolayı hakkında re ' talebi vâki olup da bu talep kabul olunduğu 

halde hâkimin hükme katılması, veyahut bu talebin kanuna aykırı olarak reddolunması sure
tiyle hâkimin hükme iştirak ettirilmesi, 

4. Askerî mahkemenin kanuna aykırı olarak dâvaya bakmaya kendini görevli veya sınıf 
veya rütbe yönünden yetkili görmesi, 

5. Askerî savcı veyahut kanunen bulunması gerekli diğer bir şahsın gıyabında duruşma ya
pılması, 

6. Sözlü duruşma sonucu olarak verilen hükümde duruşmanın açıklığı kuralına uyulmamış 
olması, 

7. Hükmün gerekçe ihtiva etmemesi, 
8. Hüküm için önemli olan noktalarda mahkeme kararı ile savunma hakkının kısıtlanmış 

olması, 
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Bu merci gerekli gördüğü soruşturmayı yaptırabilir veya kendisi yapabilir. 
îtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. 
itirazın incelenmesi Askerî Yargıtaya ait ise ilk önce Başsavcının mütalâası alınır. 
îtiraz yerinde görülürse bunu inceliyen merci, aynı zamanda itiraz konusu olan mesele hakkın

da da kararını verir. îtiraz üzerine verilecek kararlar kesindir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

•Temyiz 

Temyiz edilebilen veya edilemiyen hükümler 

MADDE 205. — Askerî mahkemelerde verilen hükümler temyiz edilebilir. 
A) ölüm, onbeş sene ve ondan yukan hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri kendiliğinden tem

yize tabidir. 
B) Aşağıda yazılı hükümler temyiz olunamaz : 
1. Elli liraya kadar hafif para cezalarına dair olan. hükümler, 
2. Yukan haddi yüz lirayı geçmiyen hafif para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen 

beraet hükümleri, 
S. Bu kanun ile başka kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler. 
Bu hükümler, tekerrüre esas olmaz. Ancak, haklarında 243 ncü madde hükümlerine göre As

kerî Yargıtaya başvurulabilir. 

Hükümden önceki kararların temyizi 

MADDE 206. — Hükümden önce verilip hükme esas alınan kararlar da hükümle beraber tem
yiz olunabilir. 

Temyiz sebepleri 

MADDE 207. — Temyiz, kural olarak hükmün kanuna aykırılığı sebebine dayanır. 
Hukukî bir kuralın uygulanmaması yahut yanlış uygulanması kanuna aykırılıktır. 
Aşağıdaki hallerde kanuna her halde aykınlık var sayılır : 
A) Askeri mahkemenin kanuna uygun olarak kurulmamış olması, 
B) Kanunen dâvayı bakamıyacak bir hâkimin hükme katılması, 
G) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir sebapten dolayı hakkında ret istemi olup da bu istem 

kabul olunduğu halde hâkimin hükme katılması veyahut bu istemin kanuna aykın olarak reddo-
lunması suretiyle hâkimin hükme katılmasının sağlanması, 

D) Askerî mahkemenin kanuna aykın olarak dâvaya bakmaya kendisini görevli veya sınıf ve
ya rütbe yönünden yetkili görmesi, 

E) Askerî savcı veyahut kanunen bulunması gerekli diğer bir kişinin yokluğunda duruşma 
yapılması, 

F) Sözlü duruşma sonucu olarak verilen hükümde duruşmanın açıklığı kuralına uyulmamış 
olması, 

G) Hükmün gerekçeden yoksun olması, 
H) Hüküm için önemli olan noktalarda mahkeme karan ile savunma hakkının kısıtlanmış ol

ması, 
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San\k lehine olan kurallara muhalefet 

MADDE 214. — Sanığın lehine olan hukukî kurallara muhalefet sanığın aleyhine hükmün bo
zulması için askerî savcıya ve nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî ku
rum âmirine bir hak vermez 

Temyiz talebinin müddeti ve §artlan 

MADDE 215. — Temyiz talebi karar veya hükmün tefhiminden, tefhim sanığın gıyabında ya
pılmış ise tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde olur. 

Mahallinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri için temyiz müd
deti hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ tarihinden itibaren bir haftadır. 

s' 

Eski hale getirme müddeti içinde temyiz müddetinin ceryanı 

MADDE 216. — Sanık aleyhine gıyaben verilen hükümlerde eski hale getirme talebinin müd
deti' içinde Temyiz müddeti de cereyan eder. 

Sanık, eski hale getirme talebinde bulunur ise bu talebin reddi ihtimalini nazara alarak müd
deti içinde dilekçe vermek veya tutanak kâtibine bir beyan yapmakla Temyiz talebinde bulunma
lıdır. Asker kişiler hakkında 203 ncü madde hükümleri burada da uygulanır. 

Bu halde temyize tabi işler eski hale getirme talebi hakkında karar verilinceye kadar geri 
bırakılır. 

Eski hale getirme talebinde bulunmaksızın temyiz yoluna gidilmiş ise bu muamele eski hale ge
tirme talebi hakkından vazgeçilmiş olduğunu gösterir. 

Temyiz lâyihası ve ihtiva edeceği noktalar 

MADDE 217. — Temyiz eden taraf hükmün hangi cihetine taarruz ve neden dolayı bozulma
sını talebetmekte olduğunu kaideten temyiz dilekçesinde veya beyanında veyahut lâyihasında gös
terir. Temyiz için ıstinadedilen sebepler de yargılama usulüne mütaallik bir kaideye mi yoksa ka
nuni diğer hükümlere mi muhalefet edilmiş olmasından dolayı müracaat olunduğu gösterilir. Bi
rinci halde kanuna aykırı olan hususlar izah edilir. 

İhtiyari temyiz lâyihası 

MADDE 218. — Temyiz dilekçesinde veya beyanında temyiz sebepleri gösterilmemiş ise tem
yiz dilekçesi için muayyen olan müddetin bitmesinden yahut hükmün gerekçesi henüz tebliğ edil
memiş ise tebliğinden bir hafta içinde hükmü temyiz olunan mahkemeye bu sebepleri ihtiva eden 
bir lâyiha da verilebilir. 

Lâyihanın verilmesinde 208 ve 204 ncü madde hükümleri uygulanır. 

Temyiz inceleme zorunluluğu 

MADDE 219. — Temyiz lâyihasının verilmesi veya beyanda temyiz sebeplerinin gösterilmeme
si temyiz İncelemesi yapılmasına engel değildir. 

Temyiz talebinin hükmü veren askerî mahkemece reddi 

MADDE 220. — Temyiz talebi kanuni süresi geçtikten sonra yapılmış ise hükmüne taarruz 
olunna askerî mahkeme, bir karar ile bu talebin kabule şayan olmamasından dolayı temyiz dilek
çesini veya beyanını reddeder. 
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Sanık lehine olan kurallara aykırılık 

MADDE 208. — Sanığın lehine olan hukukî kurallara aykırılık sanığın aleyhine hükmün bo
zulması için askerî savcıya ve nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî ku
rum âmirine bir hak vermez. 

Temyiz isteminin süresi ve ğartları 

Madde 209. — Temyiz istemi karar veya hükmün tefhiminden, tefhim sanığın yokluğunda ya
pılmış ise tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde olur. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri için temyiz süresi 
hükmün gerekçesiyle birlikte tebliği tarihinden başhyarak bir haftadır. 

Eski hale getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi 

MADDE 210. — Sanığın yokluğunda aleyhine verilen hükümlerde eski hale getirme isteminin 
süresi içinde temyiz süresi de işler. 

Sanık eski hale getirme isteminde bulunur ise bu istemin reddi ihtimalinin göz önüne alınarak 
süresi içinde dilekçe vermek veya tutanak kâtibine bir beyan yapmakla temyiz isteminde bulun
malıdır. Asker kişiler hakkında 197 nci madde hükümleri burada da uygulanır. 

Bu halde temyize ilişkin olan işler eski haile getirme istemi hakkında karar verilinceye kadar 
geri bırakılır. 

Eski hale getirme isteminde bulunmaksızın temyiz yoluna gidilmiş ise bu istem, eski hale 
getirme istemi hakkından vazgeçilmiş olduğunu gösterir. 

Temyiz lâyihası ve içinde bulunması gereken hususlar 

MADDE 211. — Temyiz eden taraf jhükmün hangi yönden ve neden dolayı bozulmasını is
temekte, kural olarak temyiz dilekçesinde veya beyanında veyahut lâyihasında gösterir. Tem
yiz için dayanılan sebeplerde yargılama usulüne ilişkin bir kurala mı yoksa kanuni diğer hü
kümlere mi aykınlık bulunmasından dolayı başvurulduğu gösterilir. Birinci halde kanuna ay
kırı olan hususlar açıklanır. 

İsteme bağlı temyiz lâyihası 

MADDE 212. — Temyiz dilekçesinde veya beyanında temyiz sebepleri gösterilmemiş ise, 
temyiz dilekçesi için belirli olan sürenin bitmesinden veyahut hükmün gerekçesi henüz tebliğ 
edilmemiş ise, tebliğinden bir hafta içinde hükmü temyiz olunan mahkemeye bu nebepleri kap-
şıyan bir lâyiha da verilebilir. 

Lâyihanın verümesüıde 197 ve 198 nci madde hükümleri uygulanır. 

Temyiz incelenmesi 

MADDE 213. — Temyiz lâyihasının verilmemesi veyahut temyiz dilekçesinde veya beya
nında temyiz sebeplerinin gösterilmemesi temyiz incelemesi yapılmasına engel değildir. 

Temyiz isteminin hükmü veren askerî mahkemece reddi 

MADDE 214. — Temyiz istemi, kanuni süresi geçtikten sonra yapılmış ise hükmü temyiz 
olunan askerî mahkeme bir karar ile bu istemin kabule değer olmamasından dolayı temyiz 
dilekçesini veya beyanını reddeder. 
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Temyiz eden taraf bu ret kararının kendisine tebliğinden itibaren bir hafta içinde Askerî Yar-
gıtaydan bu hususta bir karar verilmesini istiyebilir. Bu takdirde dosya Askerî Yargıtaya gön
derilir. Şu kadar ki, bu sebepten dolayı hükmün infazı tehir olunmaz, 

Temyiz dilekçesinin veya beyanının etkisi 

MADDE 221. — Süresi içinde verilen temyiz dilekçesi veya beyanı hükmün kesinleşmesini ön
ler. 

Hüküm, temyiz eden tarafa gerekçesiyle tefhim edilmemiş ise temyiz olunduğuna mahkemenin 
ıttılaından bir hafta içinde tebliğ edilir. Hüküm gerekçesiyle birlikte tefhim olunsa bile talep 
üzerine bir sureti ilgililere verilir. 

Temyiz evrakının sevkı ve iebliğname. 

MADDE 222. — Temyiz dilekçe ve beyanını ve kendiliğinden temyize tabi hükümleri 
askerî savcı dosyaları ile beraber askerî yargıtay Başkanlığına gönderir. Askerî Yargıtay Baş
kanı dâva dosyasını Askerî Yargıtay Başsavcılığına tevdi eder. Başsavcı inceleme sonucu
nu havi bir tebliğname ile evrakı Başkana geri verir. 

Temyiz talebinin Askerî Y argıtayca reddi veya kabulü 

MADDE 223. — Askerî Yargıtay temyiz dilekçe veya beyanının süresinde verilmediğini gö
rürse temyiz talebini reddeder. 

Askerî Yargıtay, gösterilen temyiz sebeplerini kabule şayan görmezse yine reddine karar ve
rir. 

Askerî Yargıitay, temyiz talebini kabule şayan gördüğü takdirde lüzum görür veya diğer 
taraf talep ederse temyiz dilekçe veya beyan ve lâyihalarının birer suretini diğer tarafa teb
liğ eder. Diğer taraf bir hafta zarfında yazı ile cevap verebilir. 

Eğer bu diğer taraf sanık ise 203 ncü madde hükmüne göre yapacağı beyan üzerine düzen
lenen tutanak ile cevap verebilir. , 

Ağır cezalı işlerin incelenmesinde duruşma. 

MADDE 224. — Ağır cezalı işlere mütaallik hükümlerde Askerî Yargıtay incelemesini sa- * 
nığın temyiz dilekçe . veya beyanı veya lâyihasındaki talebi üzerine veya dilerse kendiliğinden 
duruşma icrası suretiyle yapar. Duruşma gününde sanığa veya talebi üzerine müdafiine haber 
verilir. Sanık duruşmada hazır bulunabileceği gibi vekâletnameyi haiz bir veya birkaç mü
dafi ile kendisini temsil ettirebilir. Sanık tutuklu ise bizzat ispatı vücudetmek talebinde bulu
namaz. 

Duruşma usulü 

MADDE 225. — Askerî Yargıtayda duruşma raportör üye tarafından işin izahı ile başlar. Bu 
üyenin duruşmadan önce raporunu düzenlemesi ve imza ile dosyaya koyması lâzımdır. 

Raportör üyenin izahatını mütaakıp Askerî Yargıtay Başsavcısı, sanık ve varsa müdafii id
dialarını beyan ve bunları izah ederler. 

Bunlar arasından temyizi talebetmiş olan taraf, önce dinlenir. Son söz sanığındır. Duruşmada 
135, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 174, 175, 176 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Duruşmalı yapılan incelemelerde karar 180 nci madde gereğince tefhim olunur. 
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Temyiz eden taraf bu ret kararının kendisine tebliğinden başlıyarak bir hafta içinde 
Askerî Yargıtaydan bu hususta bir karar verilmesini istiyebilir. Bu takdirde dosya Askerî 
Yargi'taya gönderilir. Şu kadar isi, bu sebepten dolayı hükmün yerine getirilmesi geri bırakıl
maz. 

Temyiz dilekçesinin veya beyanının etkisi 

MADDE 215. — Süresi içinde verilen temyiz dilekçesi veya beyanı hükmün kesinleşmesini 
önler. 

Hüküm, temyiz eden tarafa gerekçesi ile tebliğ edilmemiş ise, temyiz olunduğunu mahkeme
nin öğrenmesinden itibaren bir hafta içinde tebliğ edilir. 

Temyiz evrakının yollanması 
MADDB 216. — Temyiz dilekçesini ve beyanını ve varsa lâyihasını ve kendiliğinden tem

yize tabi hükümleri, askerî savcıya dosyaları ile beraber Askerî Yargıtay Başkanlığına gön
derir. Askerî Yargıtay Başkanı dâva dosyasını başsavcılığa verir. Başsavcı inceleme sonucu
nu gösteren bir tebliğname ile evrakı başkana geri gönderir. 

Temyiz isteminin kabulü veya reddi 

MADDE 217. — Askerî Yargıtay, temyiz dilekçesinin veya beyanının süresinde verilme
diğini görürse temyiz istemini reddeder. 

Askerî Yargıltay, gösterilen temyiz sebeplerini kabule değer görmezse yine reddine ka
rar verir. 

Askerî Yargıtay, temyiz istemini kabule değer gördüğü takdirde lüzum görür veya karşı, 
taraf isterse temyiz dilekçesinin veya beyanının ve varsa temyiz lâyihasının birer benzerini 
karşı tarafa tebliğ eder, karşı taraf bir hafta zarfında yazı ile cevap verebilir. 

Karşı taraf sanık ise 197 nci madde hükmüne göre yapacağı beyan üzerine düzenlenen 
tutanak ile cevap verebilir. 

Ağır cezalı işlerde duruşma 

MA.DDE 218. — Ağır cezalı işlere ilişkin hükümlerde Askerî Yargıtay incelemesinin, sanığın 
temyiz dilekçesi veya beyanı veya lâyihasmdaki istemi üzerine veya dilerse kendiliğinden duruş-
malı olarak yapar. Duruşma gününden sanığa veya istemi üzerine savunucusuna haber verilir. Sa
nık duruşmada hazır bulunabileceği gibi vekâletnameye sahip bir veya birkaç savunucu ile kendisi
ni temsil ettirebilir. 

Sanık tutuklu ise duruşmada bulunmasını istiyemez, şu kadar ki; 85 nci maddenin son fıkrası 
hükmü saklıdır. 

Duruşma, usulü 

MADDE 219. — Askerî Yargıtayda duruşma, sözcü üye tarafından işin açıklanması ile başlar. 
bu üyenin duruşmadan önce raporunu düzenlemesi ve imza ile dosyaya koyması gerektir. 

Sözcü üyenin açıklamasından sonra, Askerî Yargıtay Başsavcısı, sanık ve varsa savunucu iddi
alarını beyan ve bunları açıklar. 

Bunlar arasında temyizi istemiş olan taraf önce dinlenir. Son söz sanığındır. Duruşmada bu kâ
nunun 123, 130, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 168, 169 ve 170 nci maddeler hükümleri uygulanır. 

Duruşmalı yapılan incelemelerde karar 174 ne i madde gereğince tefhim olunur. 
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Asken Yargıtayca hükmün bozulması ve esasa hükmedilecek haller 

MADDE 226. — Askerî-Yargıtay hükmü bozmuş ise işi yeniden inceleyip sonuçlandırılmak 
üzere dâva dosyasını hükmü bozulan askerî mahkemeye veya diğer bir askerî mahkemeye gönde
rir. Askerî Yargıtay, askerî mahkemenin usulsüz olarak kendisini görevli veya yetkili görmesinden 
dolayı hükmü bozmuş ise aynı zamanda bu işe ait dâva dosyasını görevli veya yetkili mahkemeye 
gönderir. Görev ve yetki hususundaki kararlarına karşı askerî mahkemelerin ısrar hakkı yoktur. 

Askerî Yargıtay kanunun hükme esas olarak tesbit edilen vakalara uygulanmasında hata 
edilmesinden dolayı o hükmü bozmuş ise aşağıda yazılı hallerde bizzat dâvanın esasına hükme
der. 

1. Vakanın daha ziyade aydınlatılmasına hacet kalmaksızın yalnız beraete; veya duruşma
nın tatiline yahut aşağı veya yukarı haddi'olmıyan bir ceza ile mahkûmiyete mütedair bir karar 
verilmesi icabederse, 

2. Askerî Yargıtay Başsavcılığının iddiasına uygun olarak kanunda yazılı cezanın en aşağı 
derecesini uygulamayı uygun görürse, 

3. Ceza kovuşturmasını düşüren sebeplerden biri var ise, 
4. Artırma ve indirme sonunda ceza müddeti veya miktarını tâyinde maddi hata yapılmış 

ise, 
5. Açıkça tesbit edilmiş olan suçlunun doğam ve şuç tarihlerine göre ceza tâyininde gere

ken indirme yapılmamış veya yanlış indirme yapılmış ise, 
6. Hükmedilmiş bir ceza yerine adlî tevbih kararı verilmesi gerekiyorsa, 
7. Cezanın tâyininde cezayı artırıcı veya azaltıcı kanuni sebeplerin uygulanmasında gözetil

mesi gerekli sıraya uyulmamış olması, 
8. Kanunun madde numarası yanlış yazılmış ise, 
9. Harçlar Kanunun hükümlerine aykırı hareket edilmiş ise. 

Askerî Yargıtayca hükmün bozulması 

MADDE 227. — Askerî Yargıtay aleyhine temyiz olunan hükmü hangi sebeplerle kanuna 
muhalif görmüş ise o yönden bozar. 

Hükmün bozulmasına sebebolan kanuna aykırılık hali bu hükme esas olarak tesbit edilen va
kalarda olmuş ise bu muameleler dahi bozulur. 

Askerî Yargıtay incelemelerinin konusu 

Tl AD DE 228. — Askerî Yargıtay temyiz dilekçe, beyan ve lâyihasında ve tebliğnamede ileri 
sürülen hususları ve bunlar dışında hükmün esasına dokunacak derecede kanuna aykırı hallerin 
bulunup bulunmadığını inceler. 

Buruşmasız yapılan incelemeler 

MADDE 229. — Duruşma talebedilmemiş veya kendiliğinden buna lüzum görülmemiş ise 
Askerî Yargıtay tebliğname ve evrak üzerinde tetkikat yapar. 

îtiraz 

MADDE 230. — Askerî Yargıtay Başsavcısı daire kararlarına karşı kararın kendisine tebliği 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Askerî Yargıtay daireler kuruluna itiraz edebilir. 
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Askerî Yargıtayca hükmün bozulması v}e esasa hükmedilecek haller 

MADDE 220. — Askerî Yargıtay hükmü bozmuş ise, işi yeniden inceleyip sonuçlandırmak üzere 
dâva dosyasını hükmü bozulan askerî mahkemeye gönderir. Askerî Yargıtay, askerî mahkemenin 
usulsüz olarak kendisini görevli veya yetkili görmesinden dolayı hükmü bozmuş ise aynı zamanda 
bu işe ait dâva dosyasını görevli veya yetkili mahkemeye gönderir. Görev ve yetki hususundaki ka
rarlarına karşı, askerî mahkemelerin direnme hakları yoktur. 

Askerî Yargıtay, kanunun hükme esas olarak tesbit edilen vakalara uygulanmasında yanlışlık-
yapılmasından dolayı hükmü bozmuş ise aşağıda yazılı hallerde bizzat dâvanın esasına hükmeder. 

A) Vakıanın daha ziyade aydınlatılması gerekli olmaksızın yalnız beraete veya duruşmanın ta
tiline veya aşağı veya yukan haddi olmıyan bir ceza ile hükümlülüğüne karar verilmesi gerekir
se, 

B) Askerî Yargıtay Başsavcılığının iddiasına uygun olarak kanunda yazılı cezanın en aşağı 
haddini uygulamayı uygun görürse, 

G) - Ceza kovuşturmasını düşüren sebeplerden biri var ise, 
D) Artırma ve indirme sonunda ceza süresini veya miktannı tâyinde maddi yanılma olmuş 

ise, 
E) Açıkça tesbit edilmiş olan suçlunun doğum ve suç tarihlerine göre ceza tâyininde gereken 

indirme yapılmamış veya yanlış indirme yapılmış ise, 
P) Hükmedilmiş bir ceza yerine adlî tevbih karan verilmesi gerekiyorsa, 
G) Cezanın tâyininde cezayı artırıcı veya azaltıcı kanuni sebeplerin uygulanmasında gözetil

mesi gerekli sıraya uyulmamış işe, 
H) Kanunun madde numarası yanlış yazılmış ise, >.?." 
t) Harçlar Kanununun hükümlerine aykın hareket edilmiş ise, 

. _ . - . . . ^ - • ' • - -

Askerî Yargıtayca hükmün bozulması 

MADDE 221. — Askerî Yargıtay, aleyhine temyiz olunan hükmü hangi yönden kanuna aykın 
görmüş ise o yönden bozar, 

Hükmün bozulmasına sebebolan kanuna aykırılık hali bu hükme esas olarak tesbit edilen va
kalarda olmuş ise bu işlemlerde bozulur. 

Askerî Yargıtayca incelemelerin konusu 

MADDE 222. — Tasarının 228 nci maddesi 222 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Duruşmasız yapılan incelemeler 

MADDE 223. — Duruşma istenilmemiş veya kendiliğinden buna lüzum görülmemiş ise, Askerî 
Yargıtay, tebliğname ve evrak üzerinde inceleme yapar. 

itiraz 

MADDE 224. — Askerî Yargıtay Başsavcısı, daire kararlarına karşı, kararın kendisine tebliği 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde Askerî Yargıtay Daireler Kuruluna itiraz edebilir. 
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Karar tashihi 

MADDE 231. — Askerî Yargıtay dairelerinin veya daireler kurulunun kararlanna karşı As
kerî Yargıtay Başsavcısı doğrudan doğruya hükmün ve kararın zat ve mahiyetine tesir eden ve 
temyiz dilekçe, beyan ve lâyihasında veya tebliğnamede yazılan bir hususun veya bunlar haricin
de esas hükme müessir noksan ve hatalann temyiz incelenmesinde nazara alınmıyarak meskut ge
çilmiş olması hallerinde karar tashihi talebinde bulunabilir. 

Bu talep üzerine temyiz incelenmesi karan vermiş olan daire veya daireler kurulu tarafından 
yapılır. 

Askerî savcılar, kendiliklerinden veya ilgililerin müracaatlan üzerine Askeri Yargıtay Başsav
cısının bu hususta nazan dikkatini celbederler ve evrakı yollarlar. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı bu müracaatı tashihi gerektirir derecede görmezse, müracaat hük
mün infazının geri bırakılmasına sebep olmaz aksı takdirde infazın geri bırakılmasını derhal ma
halline bildirir. 

Tashihi karar talebi reddedilirse bir daha aynı sebeplerle karar tashihi talebinde bulunula
maz. 

Hükmün bozulmasınm diğer sanıklara tesiri 

MADDE 232. — Hüküm, cezanın uygulanmasında kanuna muhalefet edilmesinden dolayı sa
nık lehine olarak bozulmuş ise, ve bozulan cihetleri temyiz talebinde bulunmamış olan veya baş
ka cihetlerden temyiz eden diğer sanıklara da tatbiki kabil olursa bu sanıklar dahi temyiz tale
binde bulunmuşcasına hükmün bozulmasından faydalanırlar. 

Dâvaya yeniden bakacak askerî mahkemenin yetkileri 

MADDE 233. — Yeniden görülmek ve sonuçlandmlmak üzere dâvanın gönderildiği Askerî 
Mahkeme, Askerî Yargıtay bozma kararına uyar. Ancak duruşmasız tetkikler neticesinde verilen 
bozma karanna askerî mahkemelerin ısrar hakkı vardır. 

Israr üzerine Askerî Yargıtay Daireler Kurulunca verilen kararlara uymak mecburidir. 
Hüküm, yalnız sanık tarafından veya onun lehine askerî savcı veya nezdinde askerî mahkeme 

kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri tarafından temyiz edilmiş ise yeniden verilen 
hüküm evvelki hükümle tâyin edilmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yargılamanın iadesi ve yazılı emir 

Mahkûmun lehine yargılamanın iade sebepleri 

MADDE 234. — Kesinleşen bir hüküm ile sonuçlanmış olan bir dâva aşağıda yazılı hallerde 
mahkûm lehine olarak yargılamanın iadesi yoliyle tekrar görülür. 

1. Duruşmada ihtiyacolunan ve hükme tesir eden bir vesikanın sahteliği anlaşılırsa. 
2. Yemin verilerek dinlenilmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükme müessir olacak suret

te mahkûm aleyhine kasıt veya ihmal ile hakikata aykın tanıklık ettiği veya mütalâa verdiği an
laşılırsa; 

3. Bizzat mahkûm tarafından sebebiyet verilmiş olan kusur müstesna olmak üzere hükme ka
tılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine ceza koğuş turmasını ve kanuni bir ceza ile mahkûmiyeti ge
rektirecek mahiyette olarak görevini yapmada kusur etmiş ise; 

% Meclisi - ; ( S. Sayısı ; 496 ) 



- 113 — 
Geçici Ko. 

Kararın düzeltilmesi 

MADDE 225. — Askerî Yargıtay Dairelerinin veya Daireler Kurulunun kararlarına karşı As
kerî Yargıtay Başsavcısı doğrudan doğruya hükmün veya kararın özüne etkili ve Temyiz dilekçe, 
beyan ve lâyihasında veya tebliğnamede yazılan bir hususun veya bunlar dışında esas hükmü etkili 
olan noksan ve yanlışların Temyiz incelemesinde göz önüne alınmıyarak dokunulmadan geçilmiş 
olması hallerinde karar düzeltilmesi isteminde bulunabilir. 

Bu istem üzerine Temyiz incelemesi, kararı vermiş olan Daire veya Daireler Kurulu tarafından 
yapılır. 

Askerî savcılar kendiliklerinden ve ilgililerin başvurmaları üzerine Askerî Yargıtay Başsavcısı
nın bu hususta dikkatini çekerler ve evrakı yollaılar. 

Askerî Yargıtay Başsavcı» bu başvurmayı, düzeltmeyi gerektirir derecede görmezse, başvurma 
hükmün yerine getirilmesinin geri bırakılmasına sebebolmaz. Aksi takdirde yerine getirilmenin ge
ri bırakılmasını derhal yerine bildirir. 

Kararm düzeltilmesi istemi reddedilirse, bir daha aynı sebeplerle karar düzeltilmesi isteminde 
bulunulamaz. 

Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 

MADDE 226. — Hüküm, cezanın uygulanmasında kanuna aykırılıktan dolayı sanık lehine bozul
muş ise, bozulan kısımların Temyiz isteminde bulunmamış olan veya başka yönlerden Temyiz eden 
öteki sanıklara da uygulanması mümkün olursa, bu sanıklar da Temyiz isteminde bulunmuşcasına 
hükmün bozulmasından yararlanırlar. 

Dâvaya yeniden bakacak askerî mahkemenin yetkisi 

MADDE 227. — Askerî Yargıtay Dairelerince verilen bozma kararlarına askerî mahkemelerin, 
direnme hakları vardır. 

Ancak, direnme üzerine Askerî Yargıtay Daireler Kurulunca verilen kararlara uymak zorunlu
dur. 

Hüküm, yalnız sanık tarafından veya onun lehine askerî savcı veya nezdinde askerî mahkeme 
kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri tarafından Temyiz edilmiş ise, yeniden verilen hü
küm, önceki hükümle tâyin edilmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yargılanmanın yenilenmesi ve yazılı emir 

Hükümlünün lehine yargılamanın yenilenmesi sebepleri 

MADDE 223. — Kesinleşen bir hüküm ile sonuçlanmış olan bir dâva, aşağıda yazılı hallerde 
hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi ile tekrar görülür : 

A) Duruşmada kullanılan ve hükme etkisi olan bir belgenin sahteliği anlaşılırsa, 
B) Yemin verilerek dinlenilmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkiliyecek şekilde hü

kümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçeğe aykırı tanıklık ettiği veya bilgiler verdiği anlaşı
lırsa, , 

C) Hükümlünün kendisi tarafından sebebiyet verilmiş olan kusur dışında hükme katılmış olan 
hâkimlerden biri aleyhine ceza kovuşturmasını ve kanuni bir ceza ile hükümlülüğü gerektirecek 
nitelikte olarak görevini yapmada kusur etmiş ise, 
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4. Ceza hükmü adliye mahkemelerinin bir hükmüne müstenidolup da bu hüküm katileşmiş 
olan diğer bir hüküm ile bozulmuşsa, 

5. Yeni vakalar veya yeni deliller dermeyan edilip de bunlar yalnız başına veya evvelce ira-
dedilen delillerle birlikte nazara alındıkları takdirde mahkûmun beraetini veya daha hafif ceza
yı havi kanun hükmünün uygulanması ile mahkûmiyetini gerektirecek mahiyette olursa; 

Yar <ı il amanın iadesine engel olmıyan haller 

MADDE 235. — Hükmün yerine getirilmiş olması veya mahkûmun ölümü veyahut mahkûmu 
askerî ceza kanunlarına tabi kılan durumun son bulması yargılamanın iadesi talebine engel ola
maz. 

Ölüm halinde ölenin karısı veya kocası, usul ve furuu, erkek ve kız kardeşleri yargılamanın 
iadesi talebinde bulunabilirler. 

Mahkûmun aleyhine yargılamanın iade sebepleri 

MADDE 236 — Kesinleşmiş bir hüküm ile sonuçlanan bir dâva aşağıda yazılı hallerde mah
kûm aleyhine olarak yargılamanın iadesi yolunda tekrar görülür. 

1. Duruşmada mahkûmun lehine ihticacoluuan ve hükme tesir eden bir vesikanın sahteliği 
anlaşılırsa, 

2. Yemin verilerek dinlenilmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükme müessir olacak surette 
mahkûm lehine kasıt veya ihmal ile hakikate aykırı tanıklık ettiği veya mütalâa verdiği anla
şılır ise, 

3. Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine ceza kovuşturmasını ve kanuni bir ceza 
ile mahkûmiyetini icabedecek mahiyette görevini yapmada kusur etmiş ise, 

4. Sanık beraet ettikten sonra suça mütaallik güvenilir bir ikrarda bulunmuş ise. 

Yargılamanın iadesi caiz olmıyan hal 

MADDE 237. — Kanunun aynı maddesinin hududu içinde olmak üzere cezanın değiştirilmesi 
maksadiyle yargılamanın iadesi caiz değildir. 

Yargılamam)) iadesi şartları 

MADDE 238. — Yargılamanın iadesi hakkındaki talep cezayı gerektiren bir fiilin mevcudi
yeti iddiasına dayanıyorsa, bu talep ancak o fiilden dolayı kesinleşmiş bir hüküm verilmiş ol
duğu veyahut delillerin yokluğundan başka sebepler yüzünden ceza, kovuşturmasının yapılması 
veya devamı mümkün olmadığı takdirde kabul olunur. 

Kan ani yollara müracaat 

MADDE 239. — Kanuni yollara müracaat hakkındaki genel hükümler yargılamanın iadesi 
talebi hakkında da uygulanır. 

tade talebinin neler ihtiva edeceği m nasıl yapılacağı 

MADDE 240. — Yargılamanın iadesi talebi, bu talebin kanuni sebepleriyle sübut delillerini 
ihtiva eder. 

Mahkûm veya 235 nci maddenin 2 nci fıkrasında gösterilen kimseler yargılamanın iadesi ta
lebini bir dilekçe pe -veya 203 ncü madde hükümlerine göre yapabilir. 
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D) Ceza hükmü, hukuk mahkemelerinin bir hükmüne dayanmış olup da bu hüküm kesinleşmiş 
olan başka bir hüküm ile bozulmuşsa, 

E) Yeni vakalar veya yeni deliller ileri sürülüp de bunlar yalnız başına veya daha önce ira-
dedilen delillerle birlikte göz önünde tutuldukları takdirde hükümlünün beraetini veya dah 
hafif cezayı gerektiren kanun hükmünün uygulanması ile hükümlülüğü gerektirebilecek nitelikte 
olursa, 

Yargılamanın yenilenmesine engel olmıyan haller 

MADDE 229. — Hükmün yerine getirilmiş olması veya hükümlünün ölümü veyahut hükümlü
yü Askeri Ceza Kanununa tabi kılan durumun aon bulması yargılamanın yenilenmesi istemine en
gel olamaz. 

Ölüm halinde, ölenin eşi, usul ve füruu, erkek ve kız kardeşleri yargılamanın yenilenmesi iste
minde bulunabilirler. 

Aleyhe yargılamanın yenilenmesi 

MADDE 230. — Kesinleşmiş bir hüküm ile sonuçlanan bir dâva aşağıda yazılı hallerde sanık 
veya hükümlü aleyhine olarak yargılamanın yenilenmesi yolu ile tekrar görülür: 

A) Duruşmada hükümlünün lehine kullanılan ve hükme etkisi olan bir belgenin sahteliği an
laşılırsa, 

B) Yemin verilerek dinlenilmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek şekilde sa
nık veya hükümlü lehine kasıt veya ihmal ile gerçeğe aykırı tanıklık ettiği veya bilgiler verdiği 
anlaşılır ise, 

C) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri aleyhine ceza kovuşturmasını ve kanuni bir ceza ile 
hükümlülüğü gerektirecek nitelikte. görevini yapmada kusur etmiş ise, 

D) Sanık beraet ettikten sonra cezayı gerektiren eylem hakkında güvenilir bir ikrarda bu
lunmuş ise, 

Yargılamanın yenilenemiyeceği hal 

MADDE 231. — Kanunun aynı maddesinde yazılı hususların sınırı içinde olmak üzere cezanın 
değiştirilmesi amacı ile yargılama yenilenemez. 

. Yargılamanın yenilenmesi şartlan 

MADDE 232. — Yargılamanın yenilenmesi hakkındaki istem, cezayı gerektiren bir eylemin 
varlığı iddiasına dayanıyorsa, bu istem ancak suçun işlendiğine dair kesinleşmiş bir hüküm veril
miş olduğu yahut delillerin yokluğundan başka sebepler yüzünden soruşturma veya kovuşturması
nın yapılması veya devamı mümkün olmadığı takdirde kabul edilir. 

Yenilenme istemi hakkında uygulanacak hükümler 

MADDE 233. — Kanun yollarına başvurma hakkındaki genel hükümler yargılamanın yeni
lenmesi istemi hakkında da uygulanır. 

Yenilenme isteminin neleri kapsayacağı ve nasıl yapılacağı 

MADDE 234. — Yargılamanın yenilenmesi istemi,bu istemin kanuni sebepleri ile sübut delil
lerini kapsar. 

Hükümlü veya 229 ncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen kimseler yargılamanın yenilen
mesi istemini bir dilekçe ile veya 197 nci madde hükümlerine göre yapabilirler. 
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Yargılamanın iade talebini inceliyecek merci 

MADDE 241. — Talebin kabule şayan olup olmadığına Askerî Yargıtay karar verir. 
Bu husustaki karar Askerî Yargıtay Başsavcılığının tebliğnamesi üzerine duruşma yapılmak

sızın verilir. 
Yargılamanın iadesi talebi hükmün icrasını geri bıraktırmaz. Askerî Yargıtay icranın geri 

bırakılmasına karar verebilir. 

İade talebinin kabul olunması ve kabulü halinde yapılacak işlem 

MADDE 242. — Yargılamanın iadesi talebi kanunda yazılı şekilde dermeyan edilmemiş, ya
hut dilekçede yargılamanın iadesini gerektirecek kanuni hiçbir sebep gösterilmemiş veyahut bu
nu teyidettirebilecek sübüt delilleri beyan olunmamış ise bu talep kabule şayan olmaması nok
tasından reddedilir. 

Aksi takdirde yargılamanın iadesi talebi bir diyeceği varsa bildirmek üzere bir mehil tâyin 
edilerek diğer tarata tebliğ olunur. 

Delillerin toplanması 

MADDE 243. — Askerî Yargıtay yargılamanın iadesi talebini esas itibariyle kabule şayan 
.gördükten sonra gerekirse delillerin toplanmasını, askerî savcıdan ister veya bir naibe veya
hut istinabe olunan hâkime havale eder. Dinlenecek tanıklara ve bilirkişilere yemin verilip 
verilmemesini Askerî Yargıtay takdir eder. 

Delillerin toplanması sırasında ilgililerin hu suruna anütaallik meselelerde hazırlık soruştur» 
masmdaki hükümler uygulanır. Delillerin toplanması bittikten sonra Askerî Yargıtay Başsav
cısı ve sanık tâyin edilecek mehil içinde mütalâa ve mülâhazalarını beyana davet olunurlar. 

Talebin reddi ve kabul olunursa duruşma 

MADDE 244. — Askerî yargitaym soruşturması sonucunda dilekçede yazılan deliller yeter 
derecede gerçekleşmez ise veyahut işin durumuna nazaran 234 ve 236 ncı maddelerin 1 ve 2 nci 
numaralannca yazılı hallerin evvelce verilmiş olan hükme hiçbir tesiri olmadığı anlaşılırsa yar
gılamanın iadesi talebi esassız olması noktasından jreddediılıir. 

Aksi takdirde, Askeri Yargıtay Sargılamanın iadesine ve yeniden duruşmanın açılmasına ka
rar vorir ve duruşmanın hangi askerî mahkemede yapılacağını, tâyin eder. 

Duruşma yapılmaksızın 'yargılamanın iadesi 

MADDE 245. — Mahkum ölmüş ise Askerî Yargıtay, yeniden duruşma yapmaksızın ve fa
kat gerektiğinde lüzumlu delilleri topladıktan sonra ya mahkûmun beraetine veyahut yargıla
manın iadesi talebinin reddine karar verir. Beraet kararı ile beraber evvelce verilen 'hükmün 
iptali de 'karar altına alınır, 

Askerî Mahkemede yeniden duruşmanın neticesinde verilecek hüküm 

MADDE 246. — Yeniden yapılacak duruşma neticesinde askerî mahkeme ya evvelki hükmü 
doğru görerek tasdik eder veya bu hükmün iptali ile yenibaştan hüküm verir. Yargılamanın 
iadesi talebi yalnız mahkûm tarafından olur. Veya mahkûmun lehine olmak üzere Askerî Sav-
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Yargılanmanın yenilenmesi istemini inceliyecek mahkeme 

MADDE 235. — istemin kabule değer olup olmadığına Askerî Yargıtay karar verir. 
Bu husustaki karar Askerî Yargıtay Başsavcılığının tebliğnamesi üzerine duruşma yapılmaksı

zın verilir. 
Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmün yerine getirilmesini geri bıraktırmaz. Askerî Yargı

tay, yerine getirilmenin geri bırakılmasına karar verebilir. 

Yenilenme işleminin kabul olunmaması veya kabulü 

MADDE 236. — Yargılamanın yenilenmesi istemi, kanunda yazıttı şekilde ileri sürülmemiş, 
yargılamanın yenilenmesini gerektirecek kanuni hiçbir sebep gösterilmemiş veyahut bunu doğrula-
yabilecek sübut delilleri beyan olunmamış ise, bu istem, kabule değer olmaması noktasından redde
dilir. 

Aksi takdirde yargılamanın yenilenmesi istemi, bir diyeceği varsa bildirmek üzere, bir mehil tâ
yin edilerek karşı tarafa tebliğ olunur. 

Delillerin toplanması 

MADDE 237. — Askerî Yargıtay yargılamanın yenilenmesi istemini esas olarak kabule değer 
gördükten sonra gerekirse delillerin toplanmasını askerî savcıdan ister veya bir naibe veyahut is
tinabe olunan hâkime gönderir. Dinlenecek tanıklara ve bilirkişilere yemin verilip verilmemesini 
Askerî Yargıtay takdir eder. 

Delillerin toplanması sırasında ilgililerin hazır bulunmalarına Miskin konularda hazırlık soruş-
turmasmdaki hükümler uygulanır. Delillerin toplanması bittikten sonra Askerî Yargıtay, Baş
savcıdan ve sanıktan tâyin edilecek mehil içinde, mütalâa ve düşüncelerini bildirmelerini ister. 

İstemin reddi veya kabulü 

MADDE 238. — Askerî Yargıtaym soruşturması sonucunda yargılamanın yenilenmesi istemin
de yazılan iddialar yeter derecede gerçekleşmez ise veyahut işin durumuna göre 228 ve 230 ncu 
maddenin (A) ve (B) bendlerinde yazılı hallerin önceki hükme hiçbir etkisi olmadığı anlaşılırsa 
yargılamanın yenilenmesi istemi esassız olması noktasından reddedilir. 

Aksi takdirde, Askerî Yargıtay yargıllamanm yenilenmesine ve yeniden duruşmanın açılmasına 
karar verir ve duruşmanın hangi askerî mahkemede yapılacağını gösterir. 

Duruşma yapılmaksızın yargılamanın yenilenmesi 

MADDE 239. — Hükümlü ölmüş ise, Askerî Yargıtay yeniden duruşma yapmaksızın ve fakat 
gerektiğinde lüzumlu delilleri topladıktan sonra hükümlünün beraetine veyahut yargılamanın ye
nilenmesi isteminin reddine karar verir. 

Beraet karan ile beraber önceki hükmün hükümsüz bulunduğuna da karar verilir. 
Başka hallerde de Askerî Yargıtay yeter delil varsa yine, duruşma yapmaksızın hükümlünün 

beraetine karar verir. Şu kadar ki, kovuşturma kamu dâvasının açılması suretiyle olmuş ise bu 
karar Askerî Yargıtay Başsavcısının uygun mütalâası ile verilebilir. 

Yeniden yapılacak duruşma ve hüküm 

MADDE 240. — Yeniden yapılacak duruşma sonucunda, askerî mahkeme ya önceki hükmü doğ
ru görerek onaylar veya bu hükmü hükümsüz kılarak yenibaştan hüküm verir. Yargılama
nın yenilenmesi istemi yalnız hükümlü tarafından olur veya hükümlü lehine olmak üzere askerî 
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cı veya 235 nci maddenin 2 nci fıkrasında gösterilen kimseler /tarafından yapılır ise yeniden ve 
rilecek hüküm, evvelki hüküm ile tâyin edilmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı ihtiva edemez. 

Yargılamanın iadesi talebinin kötü niyet ile yapılması 

MADDE 247. — Yargılamanın iadesi talebinde bulunan mahkum haksız çıkar ve talebi kötü 
niyetli olursa 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

İptal oluna7i hükmün İlânı 

MADDE 248. ı— Yargılamanın iadesini talebeden kimse isterse evvelki hükmün iptali &es-
mî Gazete ile ilân olunur. 

Askerî Mahkeme uygun görürse sair gazetelerle de ilân olunabilir. 

Yazılı emir ile bozar 

MADDE 249. — Askerî mahkemelerden verilen ve Askerî Yargıtayda incelenmeksizin kesin
leşen karar ve hükümlerde kanuna aykırılık bulunduğunu öğrenen Millî Savunma Bakanı o 
kararın veya hükmün bozulması için Askerî Yargıtaya müracaat etmesi hakkında Askerî Yargı
tay Başsavcısına yazılı emir verebilir. 

Bu emirde bozulmayı gerektiren sebepler gösterilir. Askerî Yargıtay Başsavcısı tebliğname-
sine yalnız bu sebepleri yazar ve dosyayı Askerî Yargıtay Başkanlığına verir. 

Askerî Yargıtay dermeyan edilen bu sebepleri varit görülürse karan veya hükmü bozar. 
• Askerî mahkemenin dâvanın esasına da şâmil olarak verdiği hükümlerin bu suretle bozulması 

ilgili kimselerin aleyhine tesir etmez. 
Bozulma bu kimselerin lehine olduğu takdirde aşağıdaki gibi işlem olunur. 
1. Yerinde görülen bozulma sebepleri mahkûm olan kimselerin cezasının tamamiyle kal

dırılmasını gerektiyorsa Askerî Yargıtay evvvelce hükmolunan cezanın çektirilmemesini ka-
rannda ayrıca yazar. 

2. Yerinde görülen bozma sebepleri, mahkûm olan kimsenin cezasının tamamiyle kaldınl-
masını gerektirmeyip daha hafif bir cezanın uygulanmasını gerektiriyorsa Askerî Yargıtay uy
gulanması gereken cezanın neden İbaret olduğunu karannda gösterir. 

Eğer bozma dâvanın esasını halletmiyen kararlara dair ise yeniden yapılacak inceleme ve so
ruşturma sonucuna göre ioabeden karar verilir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Cezalann infazı ve mahkeme masraflan 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Cezaların imıfazı 

HAZARDA 

Ceza ne vakit ve kimin tarafından infaz olunur 

MADDE 250. — Askerî mahkemelerden verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz 
olunamaz. 

Askerî mahkemelerden verilen ve kanun yollarına müracaat imkânı kalmamış olan hüküm-
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savcı veya 229 ncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen kimseler tarafından yapılır ise, yeniden 
verilecek hüküm önceki hükümle tâyin edilmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

Haksız çıkacak olandan alınacak para cezası 

MADDE 241. — Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan hükümlü haksız çıkar ve istemi 
kötü niyetli olursa yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Hükümsüz kılınan hükmün ilânı 

MADDE 242. — Yargılamanın yenilenmesini istiyen kimse dilerse önceki hükmün hükümsüz kı
lındığı, Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Askerî mahkeme uygun görürse başka gazeteler ile de ilân olunabilir. 

Yazılı emir ile bozma 

MADDE 243. — Askerî mahkemelerden verilen ve Askerî Yargıtayda incelenmeksizin kesinle
şen karar ve hükümlerde kanuna aykınHık bulunduğunu öğrenen Millî Savunma Bakanı, o kararın 
veya hükmün bozulması için Askerî Yargıtaya başvurması için Askerî Yargıtay Başsavcısına ya
zılı emir verebilir. Bu emirde bozulmayı gerektiren sebepler gösterilir. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı tebliğnamesine yalnız bu sebepleri yazar ve dosyayı Askerî Yargıtay 
Başkanlığına verir. 

Askerî Yargıtay, ileri sürülen bu sebepleri yerinde görürse kararı veya hükmü bozar. 
Askerî Mahkemenin dâvanın esasını da çözümliyecek şekilde verdiği hükümlerin bu suretle bo

zulması ilgili kimselerin aleyhine etki yapmaz. 
Bozulma bu kimselerin lehine olduğu takdirde aşağıdaki işilem yapılır. 
A) Yerinde görülen bozulma sebepleri hükümlü olan kimselerin cezasını tamamiyle kaldırması 

gerekiyorsa Askerî Yargıtay, önce hükmolunan cezanın çektirilmesini karannda aynca yazar. 
B) Yerinde görülen bozma sebepleri hükümlünün cezasının tamamiyle kaldırılması gerektirme-

yip daha hafif bir cezanın uygulanmasını gerektiriyorsa Askerî Yargıtay uygulanması gereken 
cezanın ne olduğunu karannda gösterir. 

Eğer, bozma dâvanın esasını çözümleme kararlara dair ise yeniden yapılacak inceleme ve soruş
turma sonucuna göre ger*ekli karar verilir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Cezaların yerine getirilmesi ve yargılama giderleri 

BlRÎNCt BÖLÜM 

Cezaların yerine getirilmesi ile ilgili hükümler 

Cezanın ne vakit ve kimin tarafından yerine getirileceği 

MADDE 244. — Askerî mahkemelerce verilen ceza hükümleri, kesinleşmedikçe yerine getiril
mez. 

Askerî mahkemelerden verilen hükümlerin aslına uygun olduğu ve yerine getirilmesi gerektiği 
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leıia aslına uygun olduğu ve infazın gerektiği; askerî mahkeme kıdemli askerî hâkimi tarafın
dan hükmün altına işaret edilmek suretiyle tasdik olunur. 

Hükümlerin infazı dâvayı açan askerî savcıl ir tarafından takibedilir. 
Ölüm cezasının infazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin karanna bağlıdır. 
Askerî kişiler hakkındaki infaz muameleleri nszdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı 

veya askerî kurum âmiri emriyle yerine getirilir. Asker kişi olmıyanlara ait hükümler infaz 
edilmek üzere Cumhuriyet savcılanna gönderilir. 

ölüm cezasının tehiri sebebi ve infazı usulü 

MADDE 251. — Akıl hastalığına tutulanlar iyileşmedikçe haklarmda ölüm cezası infaz olun
maz. Mahkûmun mensubolduğu din ve mezhebin özel günlerinde de icra olunmaz. 

Kurşuna dizmek suretiyle tatbik edilecek ölüm cezası askerî makamlarca yapılır. îcra mahal
linde askerî savcı, tabip ve tutanak kâtibi ile ceza evi idaresi memurlanndan biri ve mümkün 
olduğu takdirde askerî mahkeme heyetinden bir kişi bulunur. 

înfaz yerinde mevcut bulunan kıta silâhsız olarak çıkarılır. 
Mahkûmun mensubolduğu dinin ruhani sıfatını haiz bir kişi ile mahkûmun müdafii dahi 

cezanın infazında hazır bulunabilir. 
Mahkûm silâhlı bir takım muhafazasında ve askerî alâmetlerden yoksun olarak infaz mahalline 

getirilir. Mahkûmiyetine ait hüküm fıkrası ve infazın lüzumunu gösteren tasdik işareti yüksek 
sesle okunduktan sonra gözleri bağlanır. 

Mahkûmun mensubolduğu kıtanın ve bu kıta icra mahallinde bulunuyorsa orada mevcut bulu
nan diğer bir kıtanın en eski erbaş ve erlerinden ve muhtelif bölüklerden seçilmek suretiyle ayrı
lan 12 kişi mensuboldukları taburun nöbetçi subayının el işaraetiyle mahkûmun üzerine ateş eder
ler. 

Mahkûm cenaze töreni yapılmadan askerî makamlarca gömülür veya talebeçlerlerse mirasçıla
rına verilir. 

Ölüm cezasının infazı sureti hakkında bir tutanak tutulur ve orada memur olarak bulunanlar 
ile nöbetçi subayı tarafından imza edilir. 

Diğer bir kısan mahkûmları» infazının İriliri ı>'e sebepleri 

MADDE 252. — Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı kalmak suçlarından dolayı mahkûm olanların 
cezaları emsalleri kadar hizmet ettikten sonra infaz olunur. 

Alal hastalığına tutulan mahkûmlar hakkında hürriyeti bağlayıcı cezanın uygulanması iyileş
tikten sonraya bırakılır. Diğer bir hastalık dahi hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı halinde mah
kûmun hayatı için bir tehlike teşkil ediyorsa bu kabîi mahkûmlar hakkında dahi aynı suretle hare
ket olunur. 

Askerî Ceza Kanununun 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 nci maddelerinde yazılı suçları işleyen er
baş ve erler hakkındaki cezaların infazı, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya as
kerî kurum âmirinin teklifi üzerine emsalleri kadar hizmet gördükten sonraya bırakılabilir. 
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askerî mahkeme kıdemli askerî hâkimi tarafından, hükmün altına işaret edilmek suretiyle onay
lanır. 

ölüm cezasının yerine getirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararma bağlıdır. 
Hükümlerin yerine getirilmesi dâvayı açan askerî savcılar tarafından kovuşturulur. 
Askerî kişiler hakkında yerine getirilme işlemleri askerî savcının istemi üzerine nezdinde askerî 

mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri tarafından yerine getirtilir. 
Asker kişi olmıyanlara ait hükümler yerine getirilmek üzere Cumhuriyet savcılıklarına gön

derilir. 

ölüm cezasının tehiri sebebi ve yerine getirilme usulü 

MADDE 245. — ölüm cezası, akıl hastalığına tutulanlar iyileşmedikçe ve asker kişi olan gebe 
kadınlar doğurmadıkça yerine getirilmez. 

ölüm cezası hükümlünün mensubolduğu din ve mezhebin özel günlerinde de yerine getirilmem. 
Kurşuna dizmek suretiyle uygulanacak ölüm cezası askerî makamlarca yerine getirtilir. 
Yerine getirme sırasında mümkün olduğu takdirde askerî mahkemeden bir üye ile ayrıca as

kerî savcı, tabip ve tutanak kâtibi ve ceza evi idaresi memurlarından biri bulunur. 
Hükümlünün mensubolduğu dinin ruhani sıfatım haiz bir kişi ile savunucusu da hazır buluna

bilir. 
Ayrıca, orada bulunan kıtalar, silâhsız bir halde infaz yerine çıkarıldıktan sonra, hükümlü, si

lâhlı bir takım muhafazasında ve askerî alâmetlerden yoksun olarak getirilir. Hükümlülüğüne ait 
hüküm fıkrası ve yerine getirmenin gerektirdiğini gösteren onaylama yüksek sesle okunduktan 
sonra gözleri bağlanır. 

Hükümlünün bağlı olduğu kıtanın ve bu kıta o yerde bulunmuyorsa oradaki diğer bir kıtanın 
en eski erbaş ve erlerinden ve değişik bölük ve birliklerden seçilmek suretiyle teşkil edilen bir 
manga bağlı oldukları birliğin görevlendirilecek bir subayının el işareti ile hükümlünün üzerine 
ateş ederler. 

Hükümlünün cesedi, tören yapılmadan askerî makamlarca gömülür veya isterlerse mirasçılarına 
verilir. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesi hakkında bir tutanak tutulur ve orada memur olarak bulu
nanlar ile nöbetçi subayı tarafından imza edilir. 

Diğer cezaların yerine getirilmesinde geri bırakma 

MADDE 246. — Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı suçlarından dolayı hükümlü olanların ce
zaları aynı dönemde askere çağırılanlar kadar hizmet ettikten sonra yerine getirilir. 

Akıl hastalığına tutulan hükümlüler hakkında hürriyeti bağlayıcı cezanın uygulanması iyileş
tikten sonraya bırakılır. Diğer bir hastalıkta hürriyeti bağlayıcı bir cezanın yerine getirilmesi ha
linde hükümlünün hayatı için bir tehlike teşkil ediyorsa, bu hükümlüler hakkında da aynı şekilde 
hareket olunur. 

Hürriyeti bağlayıcı bir cezanın yerine getirilmesi gebe olan veya doğum gününden bağlı
yarak altı ay geçmemiş bulunan kadın asker kimiler hakkında da geri bırakılır. Çocuk ölmüş 
veya anasından başka birine verilmiş olursa doğum gününden bağlıyarak İki ayı g-eçince ceza
nın yerine getirilmesine başlanır. 

Askerî Ceza Kanununun 64, 65, 66, 67, 68, 63 ve 70 nci maddelerinde yazılı suçları işliyen 
erbaş ve erler hakkında cezaların yerine getirilmesi, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta 
komutanı veya askerî kurum âmirinin teklifi ürerine, aynı dönemde askere çağırılanlar ka
dar hizmet gördükten sonraya bırakılabilir. 
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Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirince cezanın tehir talebi 

MADDE 253. — Tardı, ihracı, rütbenin geri alınmasını ye askerî öğrencilik hakkının kaybedil
mesini ihtiva eden veya gerektiren cezalar hariç olmak üzere diğer cezalar ile er ve erbaşlar hak
kında verilen altı ay ve daha az hapis cezalarının derhal infazının - tatbikat ve manevra gibi -
önemli bir askerî hizmete zarar vereceği anlaşılırsa nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komu
tanı veya askerî kurum âmirinin talebi üzerine üç ayı geçmemek üzere infaz tehir olunur. 

(Jezasını çekmeye gelmiyen veya kaçacağından şüphe edilen mahkumlara yapılacak işlem 

MADDE 254. — Mahkûm cezasını çekmek üzere yapılan davete icabet etmez veya kaçacağı hak
kında şüphe uyandınrsa veya mahkûm kaçmış veya saklanmış ise askerî savcı bir yakalama mü
zekkeresi verebilir. 

SAVAŞ HALİNDE 

Hükümlerin temyizi ve infazı 

MADDE 255. — Savaşta askerî mahkemelerden verilen hükümler temyiz olunamaz. Ölüm, onbeg 
sene ve ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta 
komutanı veya askerî kurum âmiri tarafından temyiz edilebilir. 

Bu takdirde sanık ve varsa müdafii ile askerî savcıya da bir hafta içinde temyiz sebeplerini bil
dirmeleri için müsaade olunur. 

203 ncü madde hükümleri bu halde de uygulanır, ölüm cezalarını muhtevi hükümlerin tasdiki
ne Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı yetkilidir. 

Tasdik edilen bu hükümler Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmeden yerine getirilir. 
Nezdinde askerî mahkeme bulunan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri hükmü temyiz 

etmediği takdirde dosyayı doğruca Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanına gönderir. 
Türk Silâhlı Kuvvetler Komutanının hükmün verildiği tarihten itibaren bir ay içinde hük

mü temyiz etme yetkisi vardır. 

Savaş halinde infazın tehiri savaş halinin hitamında yapılacak işlem 

MADDE 256. — Savaş halinde askerî mahkemelerden verilen şahsi hürriyeti bağlıyan ceza
ların infazı, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmirinin 
talebi üzerine Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı tarafından savaşın sonuna kadar yeriye bıra
kılabilir. 

Bu tehir müddeti zarfında zamanaşımı işlemez. 
Savaş halinin bitmesinde bu kısımdaki hükümler uygulanmaz. 
Henüz bitmemiş olan işlerler hakkında hazar hükümleri uygulanır. 
Evvelce hüküm verilmiş ve fakat kanunen yetkili merciler tarafından hükmün aslına uy

gun olduğu ve infazı lüzumu işaret edilmek suretiyle tasdik ve imza edilmemiş ise bu takdirde 
keyfiyet sanık ile varsa müdafiine ve askerî savcıya tebliğ edilir. 

Bu tebliğ tarihinden itibaren kanuni mehil içinde sanık ile varsa müdafii, askerî savcı ve nez
dinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri temyiz yoluna gidebi
lirler. 
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Cezasını çekmeye gelmiyen veya kaçacağından şüphe edilen hükümlüye yapılacak işlem 

MADDE 247. — Hükümlü, cezasını çekmek üzere yapılan davete uymaz veya kaçacağı hak
kında şüphe uyandınrsa veya hükümlü kaçmış veya saklanmış ise, askerî savcı bir yaka
lama müzekkeresi verebilir. Yakalama müzekkeresine yakalanacak kişinin mümkün olduğu 
kadar açık kimliği, şekli, cezası ve yakalama sebebiyle nereye gönderileceği yazılır. 

"SAVAŞ IIALlNDE 

Hükümlerin temyizi ve yerine getirilmesi 

MADDE 248. — Savaşta, askerî mahkemelerden verilen hükümler temyiz olunamaz, ölüm, 
onbeş yıl ve bundan yukarı hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri, nezdinde askerî mahkeme 
kurulan kıta komutanı veya askeri kurum âmiri tarafından temyiz edilebilir. 

Bu takdirde sanık ve varsa savunucusu ile askerî savcıya da bir hafta içinde temyiz sebep
lerinin bildirmeleri için müsaade olunur. 

197 ve 198 nci maddeler hükümleri bu halde de uygulanır. 
Ölüm cezalanna dair hükümlerin onaylanmasına Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı yetkili

dir. 
Onaylanan bu hükümler Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı alınmaksızın yerine getirilir. 
Nezdinde askerî mahkeme bulunan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri hükmü temyiz 

etmediği takdirde dosyayı doğruca Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanına gönderir. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanının, hükmün verildiği tarihten itibaren bir ay içinde 

temyiz etme yetkisi vardır. 

Savaş halinde yerine getirmenin tehiri 

MADDE 249. — Savaş halinde, askerî mahkemelerden verilen ve tardı, ihracı, rütbenin geri 
alınmasını veya askerî öğrencilik hakkının kaybedilmesini kapsıyân veya gerektiren cezalar 
haricolmak üzere, diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalann yerine getirilmesi, nezdinde as
kerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmirinin istemi üzerine Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Komutanı veya onun yet M verdiği diğer komutanlar tarafından savaşın 
sonuna kadar geriye bırakılabilir. 

Bu geri bırakma süresi içinde zamanaşımı işlemez. 
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Tutukluluk ve hastalık sürelerinin cezadan mahsubu 

MADDE 257. — Hüküm kesinleşmeden evvel vukubulan tutukluluk müddeti ceza mahkumi
yetlerinden indirilir. 

Cezanın infazı başladıktan sonra hastalık sebebiyle mahkûm ceza evi hastanesinden başka 
bir hastaneye kaldırılmış olsa dahi bu hastanede geçen süre cezadan indirilir. Şu kadarki ceza
nın infazını tatil için mahkûm hastalığı kendisi vücuda getirmiş ise bu hükümden faydalana
maz. 

Bu son halde askerî savcı askerî mahkemeden bir karar almakla mükelleftir. 

Muhtelif hükümlerdeki cezaların içtimai 

MADDE 258. — Bir kimse muhtelif suçlardan dolayı gerek askerî mahkemeler tarafından 
gerek askerî mahkemelerle adliye mahkemeleri tarafından ayrı ayrı mahkûm olursa hükmo-
lunan cezalar hakkında Türk Ceza Kanununda yazılı cezaların içtimai kaidesine tevfikan, 
umumi bir ceza tâyini için karar istenir. Muhtelif hükümler askerî mahkemelerden çıkmış ve 
ceza dereceleri müsavi ise umumi ceza son hükmü veren askerî mahkeme tarafından, eğer ceza 
dereceleri müsavi değilse umumi ceza ağır cezaya hükmeden askerî mahkeme tarafından ve 
eğer muhtelif hükümler adlî ve askerî mahkemelerden çıkmış ise ceza ve mahkemenin derecesi 
ne olursa olsun umumi ceza askerî mahkemeleri tarafından tâyin olunur. 

Hükümlerden biri Askerî Yargıtayca verilmiş ise umumi ceza da oraca verilir. 

Hükümlerin tanzimi 

MADDE 259. — Bir mahkûmiyet hükmünün muhtevasını tâyinde veya tâyin edilen cezanın 
hesabında tereddüt edilirse veya cezanın kısmen veya tamamen infazı lâzımgelmiyeceği iddia 
olunursa bu bapta cezayı veren askerî mahkemeden bir karar istenir. 

Cezaya hükmeden askerî mahkeme lâğvedilmiş ise bu mahkemeye en yakın askerî mahkeme 
karar verir. Bu müracaatler cezanın infazını geri bıraktırmaz. 

Şu kadar ki, askerî mahkeme infazın geri bırakılmasını emredebilir. 

İnfaz sırasında verilecek hararlarda merci ve usulü 

MADDE 260. — Cezanın infazı sırasında askerî mahkemeden alınması lâzımgeîen 257, 258 
ve 259 ncu maddelerde yazılı kararlar duruşma yapılmaksızın verilr. Karar vermeden evvel id
dialarını bildirmek üzere mahkûm ile askerî sav cıya müsaade olunur. 

Bu kararların askerî mahkemelerde verilmesi halinde askerî savcı ve mahkûm (bir hafta 
zarfında) itiraz edebilirler. 

İtiraz üzerine Askerî Yargıtay karar verir. 
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Savaş halinin biliminde yapılacak işlem 

MADDE, 250. —Savaş halinin bitmesinde 248 ve 249 ncu madde hükümleri uygulanmaz. 
Henüz bitmemiş olan işlemler hakkında barış hükümleri uygulanır. 
Önce hüküm verilmiş ve fakat kanunen yetkili merciler tarafından hükmün aslına uygun ol

duğu ve yerine getirmenin gerektiği onaylanmamış ise bu takdirde keyfiyet sanık ve varsa 
savunucusuna ve askerî savcıya tebliğ edilir. 

Bu tebliğ gününden başlıyarak kanuni mehil içinde sanık ve varsa savunucusu ile askerî 
savcı ve nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri temyiz yoluna 
gidebilirler. 

Tutukluluk ve hastalık sürelerinin cezadan indirilmesi 

MADDE 251. — Hüküm kesinleşmeden önceki tutukluluk süresi hükümlülük süresinden indi
rilir. 

Cezanın yerine getirilmesine başlandıktan sonra hastalık sebebiyle hükümlü, ceza evi hasta
nesinden başka bir hastaneye kaldırılmış olsa da bu hastanede geçen süre cezadan indirilir; şu 
kadar ki cezanın yerine getirilmesini durdurmak için hükümlü, hastalığı kendisi meydana getir
miş ise, bu hükümden yararlanamaz. 

Bu son halde askerî savcı askerî mahkemeden bir karar almakla yükümlüdür. 

^Wl^&^^§^^^0^ Değişik hükümle rcl eki cezaların toplanması 

MADDE 252. — Bir kimse değişik suçlardan dolayı gerek askerî mahkemeler tarafından ge
rek askerî mahkemeler ile adliye mahkemeleri tarafından ayrı ayrı hükümlü olursa, hükmolu-
nan cezalar hakkında Türk Ceza Kanununda yazılı cezaların, toplanması kuralına uyularak, genel 
bir ceza tâyini için karar istenir. Değişik hükümler askerî mahkemelerden çıkmış ve ceza dere
celeri eşit ise, genel ceza, son hükmü veren askerî mahkeme tarafından; eğer ceza dereceleri eşit 
değilse, genel ceza, ağır cezaya hükmeden mahkeme tarafından ve eğer değişik hükümler adlî 
ve askerî mahkemelerden çıkmış ise, ceza ve mahkemenin derecesi ne olursa olsun, genel ceza/ 
askerî mahkeme tarafından tâyin olunur. 

Hükümlerden biri Askerî Yargıtayca verilmiş ise, genel ceza da oraca verilir. 

Hiikiimlerin açıklanması 

Madde 253. — Bir hükmün özünün tâyininde veya tâyin edilen cezanın hesabında kararsızlık 
olursa veya cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilmesinin gerekmiyeceği iddia olunursa 
bu konuda cezayı veren askerî mahkemeden bir karar istenir. 

Bu askerî mahkeme kaldırılmış ise ona en ynkın askerî mahkeme karar verir. Bu başvur
malar cezanın yerine getirilmesini geri bıraktırmaz, 

Şu kadar ki askerî mahkeme cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılmasını emredebilir. 

Yerine ç/etirme 

MADDE 254. — Cezaların yerine getirilmesi sırasında askerî mahkemeden alınması icabeden 
251, 252 ve 253 ncü maddelerde yazılı kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. Karar verme
den evvel iddialarını bildirmek üzere hükümlü ile askerî savcıya müsaade olunur. 

Bu kararların askerî mahkemelerden verilmesi hallerinde, askerî savcı ve nezdinde askerî 
mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri ile hükümlü ve varsa savunucusu bir 
hafta içinde itiraz edebilirler. 
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Malî hükümlerin infazı 

MADDE 261. — Askerî mahkemelerinin haciz, istirdat ve tazminata dâhil hükümleri maliye 
dairelerine bildirilerek âmme alacaklarının tahsiline dair olan kanuna göre infaz olunur. 

Asker kişiler hakkında verilen para cezasına dair hükümler askerî savcılarca infaz olunur. 

ÎKlNOl (BÖLÜM 

Malhkemc mas rafları 

Mahkeme masrafları 

MADDE 262. — Askerî mahkemelerde görülecek dâvaların ve askerî makamlar vasıtasiyle 
uygulanacak cezalann masrafları Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

ALTINCI KISIM 

Müdahale yoliyle dâva, şahsi dâva ve memnu hakların iadesi 

Genel olarak müdahale yoliyle dâva ve şahsi dâva 

MADDE 263. — Askerî mahkemelerde 203 ve 204 ncü maddelerdeki şartlar dairesinde müda
hale yoliyle dâva olunabileceği gibi askerî mahkemelerde görülen suçlardan mağdur olanlar 
şahsi dâva açabilirler. Bu bapta Ceza M. U. K. nu hükümleri tatbik olunur. 

Bu müracaatler üzerine askerî mahkemenin vereceği kararlar temyiz olunabilir. 

Genel olarak memnu hakların iadesi 

MADDE 264. — Askerî mahkemelerden verilen hükümler üzerine, memnu hakların iadesine 
dair vâki olacak müracaatler 203 ve 204 ncü maddelerdeki şartlar diaresinde bağlı olduğu bir
lik veya askerî kurumun tabi olduğu askerî mahkemeye veya böyle bir bağlılık yoksa ikamet
gâhının bulunduğu mahaldeki ve yoksa en yakınındaki askerî mahkemeye yapılır. 

Bu müracaatler hakkında bu kanun ile As. C.K. nundaki hükümler mahfuz kalmak şartiyle Ce
za M. U. K. nunda yazılı hükümler tatbik olunur. 

Bu müracaatler hakkında askerî mahkemenin vermiş olduğu hükümler temyiz olunabilir. 

YEDİNCİ KISIM 

Son hükümler 

Kaldırılan ve değiştirilen kanunlar 

MADDE 265. — 22 . 5 . 1930 tarih ve ve 1631 sayılı Askerî Mahkeme Usulü Kanunu ile ek ve 
tadilleri ve 1706 sayılı Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «şu ka-
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197 ve 198 nci. maddeler hükümleri burada da uygulanır. 
İtiraz üzerine Askerî Yargıtay karar verir. 

Malî hükümlerin yerine getirilmesi 

MADDE 255. — Askerî mahkemelerin haciz, istirdat ve tazminata dair hükümleri maliye 
dairelerine bildirilerek kamu alacaklarının alınmasına dair olan 6183 sayılı Kanuna göre yerine 
getirilir. 

Asker kişiler hakkında verilen para cezasına dair hükümler askerî savcılarca yerine getirilir. 
Asker kişi olmıyanlar hakkında verilen para cezasına dair hükümler Cumhuriyet savcıların

ca genel hükümlere göre yerine getirilir. 

\K\NOl BÖLÜM 

Yangılanın giderleri 

Yargılama giderleri 

MADDE 256. — Askerî mahkemelerde görülecek dâvaların ve askerî makamlar aracılığı ile 
uygulanacak cezalann giderleri, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

ALTINCI KISIM 

Katılma yolu ile dâva, şahsi dâva ve yasaklanmış hakların geriverilmesi 

Katılma yolu ile dâva ve şahsi dâva 

MADDE 257. — Askerî mahkemelerde 197 vo 198 nci maddelerdeki şartlar dairesinde katıl
ma yolu ile dâva olunabileceği gibi şahsi dâva da açılabilir. Bu hallerde Ceza muhakeme usulü 
Kanununun hükümleri tatbik olunur. 

Bu başvurmalar üzerine askerî mahkemenin vereceği kararlar temyiz olunabilir. 

Yasaklan mis hakların geri verilmesi 

MADDE 258. — Askerî mahkemelerden verilen hükümler üzerinde yasaklanmış hakların ge-
riverilmesine dair başvurmalar 197 ve 198 nci maddelerdeki şartlar dairesinde bağlı olduğu 
birlik veya askerî kurumun tabi olduğu askerî mahkemeye veya böyle bir bağlılık yoksa, ikamet
gâhının bulunduğu yerdeki ve bu da yoksa en yakın askerî mahkemeye yapılır. 

Bu başvurmalar hakkında bu kanun ile Askerî Ceza Kanunundaki hükümler saklı kalmak 
şartiyle, Ceza muhakeme usulü Kanununda yazılı hükümler uygulanır. 

Bu başvurmalar hakkında askerî mahkemenin vermiş olduğu hükümler temyiz olunabilir. 

YEDİNCİ KISIM 

Son hükümler 

Kaldırılan ve değiştirilen kanunlar 

MADDE 259. — 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1631 sayılı Askerî muhakeme usulü Kanunu ile ek 
ve tadilleri ve 10 Haziran 1930 tarihli ve 1706 rayılı Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin 
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dar kî, bunların muhakemesinde bir jandarma subayı âza olarak bulunur» hükmü ve As. C. K. 
nun 5 nci ve 72 nci maddesinin 1 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici hükümler 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Bu kanuna göre kurulacak Askerî Mahkemeler Kanununun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde kurulur. 

Bu mahkemelerin kurulmasiyle mevcut adlî amirlik ve askerî mahkemelerin görev ve yetkisi 
kendiliğinden sona erer. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte nezdinde askerî mahkeme ku-
rujmıyan adlî amirlikler ile askerî mahkemelerde bulunan dâva dosyalarından : 

Disiplin mahkemelerinin görevi içine girenler nezdinde disiplin mahkemesi kurulan kıta 
komutanı veya askerî kurum âmirine, 

Askerî Yargıtay Dairesinin görevine girenler Askerî Yargıtay Başsavcılığına, 
Askerî mahkemenin görevi içinde kalanlar nezdinde askerî mahkeme kurulan yetkili kıta 

komutanı veya askerî Ikurum âmirine, 
Görevsizlik kararı ile gönderilir. 
Duruşma safhasında olan dosyalar için yeniden iddianame düzenlenmeden dâva dosyası görevli 

mahkemeye verilir. 
Nezdinde askerî mahkeme kurulan kata komutanlığı veya askerî kurum âmiri ile askerî mah

kemece de yukardaki fıkra hükümleri uygulanır. 

Yürürl ilk tarihi 

MADDE 266. — Bu-kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 267. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
î. înönü 

Devlet, Balkanı 
V. Pirinççioğlu 

Millî Savuımıa! Balkanı 
/. Hancar 

Millî Eğiitüm Balkanı 
î. Öktem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayii Bakana 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakama ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Dovl'eıt Balkanı 

R. Aylar 
içişleri Bakanı 
H. O. Behata 

Bayındırlık Bakamı 
1 Seçkin 

Tamın Balkanı 
M. îzmen 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

N. ÖUen 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
Ticaret Bakanı V. 

N. Ardıçoğlu 
Ulaştırma Bakamı 

/. S. Dura 

17 .9 .1963 
Devlet Bakanı ve 
Başlb. Yardıımıeısı 

T. Feyzioğlu 
Adalet Balkanı V. 

H. Dinçer 
Ma%e Bakanı 

F. Melen 
Sa. ve So. Y. Bakam 

Y. Azizoğlu 
Çalışma 'Baıkajnı 

B. Eçevit 
Turizm, ve Tattiıtaa Balkanı 

İV. Ardıçoğlu 
imar ve İskân Balkanı 

F. K. Gökay 
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birinci fıkrasındaki «şu kadar ki bunların muhakemesinde bir jandarma subayı âza olarak bu
lunur» hükmü ve Askerî Ceza Kanununun 5 nci maddesiyle 72 nci maddesinin birinci fıkrası bu *• 
kanuna göre kurulacak askerî mahkemelerin fiiİen göreve başladıkları tarihten itibaren yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Geçici hükümler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanuna göre kurulacak askerî mahkemeler kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde kurulur. 

Bu mahkemelerin kurulması ile mevcut adlî amirliklerin ve askerî mahkemelerin görev ve 
yetkileri kendiliğinden sona erer. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanuna göre kurulan askerî mahkemeler fiilen göreve başladıkları 
tarihte nezdinde askerî mahkeme kurulnuyan adlî amirlikler ile askerî mahkemelerde bulunan 
dâva dosyalarından: 

Disiplin mahkemelerinin görevi içine girenler nezdinde disiplin mahkemesi kurulan kıta ko
mutanı veya askerî kurum âmirine, 

Askerî Yargıtay Dairesinin görevi içine girenler, Askerî Yargıtay Başsavcısına, 
Askerî Mahkemenin görevi içinde kalanlar nezdinde askerî mahkeme kurulan yetliki kıta 

komutanı veya askerî kurum âmirine; 
Görevsizlik kararı ile gönderilir. 
Duruşma safhasında olan dosyalar için yeniden iddianame düzenlenmeden, dâva dosyası gö

revli mahkemeye verilir. 
Nezdmde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri ile askerî mahke

mece de yukardaki fıkra hükümleri uygulanır. 

MADDE 260. — Bu kanunun kuruluşa dair hükümleri ile geçici birinci maddesi yayımı tari
hinde; usule dair ve diğer hükümleri ise bu kanuna göre kurulacak askerî mahkemelerin fiilen 
göreve başladıkları tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 261. — Tasarının 167 nci maddesi 261 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

"•» *»-—-—«e» > t» < ıss*~ •*- * * 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ ELLİBEŞÎNCÎ BİRLEŞİM 

22.10.1963 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Amerika'dan ithal edilecek 33 dizeİ -
elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi 
edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzü
ğün 177 nci maddesi gereğince kurulan Araştır
ma Komisyonu raporu (5/66) (S. Sayısı : 494) 
[Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

2. — Gaziantep Milletvekili AJli İhsan Gö-
ğüş'ün, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi (10/14) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 

Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

2. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
mn Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçjci veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yu için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nıın, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

10. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

12. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sofusu 
(6/618) 

13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 



kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

14. — İstanbul Milletvekili Saadet Evrenin, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rm tam olarak uygulanmasını sağlamak bata
nımdan tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

15. — Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

17. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
;6/623) 

18. — Siirt Milletvekili Sürejrya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ısttahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
am ve Ticaret Bakandarmdan sözlü sorusu 
(6/625) 

20. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

21. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanavi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

22. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

23. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
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sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

24. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

25. —- Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - tğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağlna dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

31. — Eskişehir Milletvekili Delâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

32. — Kırşehir Milletvekili Halil özmenln, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

33. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
I Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
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ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

34. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

35. — tsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

36. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

S7. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

38. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) ı 

39. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

40. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

41. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

42. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

44. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl

makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

45. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin 
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alınan ücretlere dair ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

48. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözli; so
rusu (6/655) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyleine gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

50. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

51. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

52. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

53. -<- Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

54. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

55. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'm gö-
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revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka- I 
nından sözlü sorusu (6/663) 

56. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

58. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

59. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 

60. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğru'-
nun, Meriç nehri ürerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

61. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu, 
(6/669) 

62. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

63. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım. Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

65. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

66. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap I 

hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler almağım dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

67. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğhı'nnn, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

68. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

69. — Niğde Milletvekilli Mehmet Altınsoy'-
un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satınalınmasına karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

70. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

71. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzah-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

72. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara, kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

73. — BaJîıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasmın düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

74. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
{edbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Çriritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/683) 



73. — âivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

77. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

78. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

79. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

80. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşüniüüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından, sözlü sorusu (6/688) 

81. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

82. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılma verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

83. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

84. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

85. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

86. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

87. — İzmir Milletvekilli Mustafa Uyar'ın, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

88. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağlan âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

90. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde Hinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

91. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile îl Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

92. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

93. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

94. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

95. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/708) 



96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, îkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve îmar ve iskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

99. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına Îkizdere Hidro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
îmar ve iskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

100. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

101. — İsparta Milletvekili AJli ihsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve içişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

102. — Ankara Milletvekili ibrahim îmirza-
lıoğlu'nun, Devüet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

103. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçlan hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

104. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

105. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

106. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 
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I 107. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ-
I de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son-
I daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanm-
I dan sözlü sorusu (6/716) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ-
I de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine dair 

Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 
109 — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ

de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
I durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
I sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ-
I lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 

(6/718) 
110. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ-

I de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
I hamamlarının modern bir kaplıca haline geti-
I rilmesine dair imar ve iskân Bakanından sözlü 

sorusu (6/719) 
I 111. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
I Büyük Ata'nm ismi ortaya konularak yapılan 
I maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
I dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

112. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
I bar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı-
I nın partizanca tutumuna dair içişleri Bakanın-
I dan sözlü sorusu (6/721) 

113. — Çorum Milletvekili Abzdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve Içiş-

I leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 
114. — Antalya Milletvekilli ihsan Ataöv'ün, 

I Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı-
I lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
I durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
I sorusu. (6/723) 

115. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
} nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
I yasak bölge karannm kaldınlması hususunda 
I ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
I içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

116. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku-

I rulmasmm düşünülüp düşünülmediğine dair, 
I Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

117. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum ili ve dolaylanndaki yolların ne za-

I man karayolları programına alınacağına dair, 
I Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 



118. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

119. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

120. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin sûresine dair, Mil
let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

121. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

122. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su işleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

123. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve iç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

124. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

125. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

126. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

127. — Toka,t Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin ingiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sef aretoine yazı yazıludığı hususundaki söy-
1 ntilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

128. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü .müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 

129. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSt içme suları, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

130. — Aydın Milletvekili M. Şürk Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER ^ . 
X I . — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 

Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmeğine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih özfakih ve Edime Milletvekili II-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413., 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1963] 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve .yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 



4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE IJH DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 .1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'm, Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20 . 8.1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 

2 . 9 . 1963] 
4. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-

ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1933] 

5. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
İhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nev-/ 
zat özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 

muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
eK kanun teidüı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari-
hi : 3 . 9 .1963] 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5 . 9 .1963] 

7. — Temsilciler Meclisi eski Üvesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve İçişleri Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14.9.1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

10. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân Komisyonları raporiarı (2/148) 
(S. Sayısı : 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmac ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 



12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268) 
(S. Sayısı: 394) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı: 395) [Dağıtma 
tarihi : 14.9.1963] 

14. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı: 396) 
[Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bpzealı'nın, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
ııın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
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Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı i 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

19. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di 
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı: 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı: 405) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 
1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi: 18.9.1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi 
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli.Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; C. Senatosu 
4/42) (S. Sayısı : 407) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı
sı :408) [Dağıtma tarihi: 18.9 1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genal Kurulda görüşül* 



meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı : 409) [Dağıtma tarihi : 
18 . 9 .1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülme&ine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Karârın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
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Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Merid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lun (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 
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37. — Maliye Bakanı Perid Melen ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tariflıi: 20 . 9 . 1963] 

39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

40. _ Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

41. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun. Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

42. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

43. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 

Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve DileKçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Salısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

44.' — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

45. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

46. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları-(M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa-
yisı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

47. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

48. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

49. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
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tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

50. —̂  Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe" Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

51. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

52. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma JSomisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

53. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu' Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

54. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

55. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-

nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanım teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

56. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Araai ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı ; 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Sayhan ve üç arkaadşımn, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanım 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Huri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9. 1963] 

58. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

59. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

60. — Giresun Milletvekili Ali Cüceöğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
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hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

62. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

63. Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

64. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. Sa
yısı : 485) [Dağıtma tarihi: 24.9 .1963] 

65. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletve
kili Güner Sansözen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifinin C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 313 e 2 nci ek, C. Sena
tosu S. Sayısı : 170) (S. Sayısı : 313 e 3 ncü 
ek) [Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963] 

X 66. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 5 .10 . 
1963] 

67. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

68. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

69. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 .10 .1963] 

70. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc-
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reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

71. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

72. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963] 

73. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (Gün-
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

74. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi: 4 .10 .1963] 

75. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

76. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, içişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

77. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 28 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma

liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S, Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

X 78. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı (3/516, 1/127) (S. Sa
yısı : 476) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 79. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü-
1959 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 80. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/542, C. 
Senatosu 1/306) (S. Sayısı : 485) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963] 

X 81. — Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/529, C. Senatosu 1/304) 
(S. Sayısı : 486) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 82. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/523, C. Senato
su 1/305) (S. Sayısı : 487) [Dağıtma tarihi: 
7 . 10 . 1963] 

83. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sayı
sı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

84. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen 
ve Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet 



Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komis
yon metinleri (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 
1/256) (S. Sayısı : 204 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 9.10.1963] 

X 35. — îstanbull Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı kesinhesabma ait ve ek uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
leri ile îstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/112, 3/113, 1/57) (S. Sayısı : 
478) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

X 86. îstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
istanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı Kesinhe-
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/133, 1/69) (S. Sayısı : 479) [Dağıt
ma tarihi : 7.10 .1963] 

X 87. — îstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
îstanbul Üniversitesi 1958 yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/171, .1/339) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma ta
rihi : 8 .10 .1963] 

X 88. — îstanbul Üniversitesi 1959 yılı kesin
hesabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile îstan
bul Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/78, 1/153) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma tari
hi : 8 .10 .1963] 

X 89. — îstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile îs
tanbul Üniversitesinin. 1960 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu ra-
raporu (3/592, 1/163) (S. Sayısı: 482) [Dağıt
ma tarihi: 9.10.1963] 

90. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu 
've 5 arkadaşının, 4792 sayılı îşçi Sigortaları Ku
rumu Kanununun 8 . 3 . 1961 tarih ve 344 sayı
lı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma ve : Plân komisyonları râporlan 
(2/396) (S. Sayısı: 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1983] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X 1. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın .3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 2. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta 
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö-' 
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme, tarihi: 27.6.1963] 

X 3. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge» 
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları râ
porlan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

4. — Hmıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu BeHasa,'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasma çarptınlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

5. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasma 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

6. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sa/ısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27. 6.1963] 

7. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
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doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .19631 

8. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

9. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmauoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 10. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun taşansı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 11. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 12. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarıs: ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin^ 
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 13.. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sansı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı :'216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

14. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263) 

(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
nsı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

2. — İ3tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Eeden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

4. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporlan (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

5. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve ,459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 .1963] 

6. — Karacabey ilçesi Sanbey islâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu. Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi* 
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 253) [Dağıtma tarihi: 18.6.1963] 

X 7. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
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Turhangil, Erzurum Milletvekili Oıyasettin Ka 
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı-' 
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

3. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18.6.1963] 

9. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 264) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

10. —- Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

11. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

12.. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü 
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi . 
25 . 6 .1963] 

14. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonlan raporlan (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

15. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurula kanuna 

tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26. 6.1963] 

16. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

17. - - Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27.6.1963] 

X 18. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

X 19. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/304) (S. Sayı*». 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S.'Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

22. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 



Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma, tarihi : 1 . 7 . 1963] 

23. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 24. —- La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta 
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 25. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

26. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
madcfesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

28. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
* oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Oeza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 .'7-, 1963] 

X 30. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne muta-

I allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 31. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 32. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraf lan ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 33. —Teşhis ve tedavi maksadiyle saağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanım tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 34. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav" 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ye Dışişle
ri ve Plân komisyonlan raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 35. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 . 1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta-

I rihi : 11. 7 .1963] 
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37. — İmar ve tskân Bakanlığı kuruluş ve 

vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

38. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunim 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi ; 
11.7.1963] 

39. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde ınen'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonlan raporları (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1983] 

41. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine man 
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 19G3] 

42. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma), den doğma 26. 8 .1936 doğumlu Ha
san Şentürk'üıı ölüm cezasına çarptınlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Dn 
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

X 43. — Aydın Milletvekili İsmet Sesgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanıta 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

44. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 .1963] 

45. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporlan. 

(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . S . 1963] 

46. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1983] 

X 47. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi încesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı : 370) [Dağıtma tarihi : 
20 . 8 .1963] 

X 48. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okullan mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
lan (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 49. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Arı'nm, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa-
yilı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963] 

50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlan raporlan (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

51. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
mın tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı : 380) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

52. — Nakdi Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
içişleri ve Plân komisyonlan raporları (1/440) 
(S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 6.9.1963] 



53. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

54. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

55. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

56. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17. 9 .1963] 

58. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi : 17. 9.1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının silin
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair Anaya
sa Komisyonunun mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 
266 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 20. 9.1963] 

X 60. —-16 Ağustos 1960 tarihinde Lef koşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
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| Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı

rallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-. 
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanm II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbns Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmm uygulanması için imza edilen And
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonlan raporlan (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

i 61. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporlan (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

62. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X63. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
j gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M.> Meclisi 

üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Bukanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka-

j nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
(Yüz Ellibeşinci Birleşim) 
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Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, .2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 64. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 .1963] 

X 65. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 .9 .1963] 

66. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
G570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
sine s iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye-
nidüü tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

67. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23.10 .1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

68. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : 460) 
[Dağıtma tarihi : 1.10.1963] 

69. — 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 5 . 
10 . 1963] 

70. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

71. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak

kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa* 
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi Ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 475) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

72. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nüfu
sa kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Eliften doğma 
21.4.1928 doğumlu Kadir Ceylân'ın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/713) (S. 
Sayısı : 488) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

73. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) 
(S. Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

74. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 
sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Maliye Vekâleti kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 
6347 sayılı Kanunun ikinci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 
yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
tadili ile bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesindeki nisbetlerin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/496, 2/358, ,2/517) (S. Sayı
sı : 483) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

75. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhba enstitülerinde çalışmakta 



olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına Ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'ın, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8 .10 .1963] 

76. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin, yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 

ve Plân komisyonları raporları (1/481, 2/278) 
(S. Sayısı : 491) [Dağıtma tarihi : 9.10.1963] 

77. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

X 78. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ve C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpis-
kender'in, hususi eğitim ve öğretim müesseseleri 
kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen beşer üyeden kurulan Geçi
ci Komisyon raporu (1/539, 2/581) (S. Sayısı : 
495) [Dağıtma tarihi : 9 . 10 . 1963] 

.V „««*!, ><R> < £»£»> <. 

(Yüz Ellibeşinci Birleşim) 



Toplu* : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ 5. Sayısı : 

Askerî hâkimler ve askerî savcılar kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1 /550) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 9 ; 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 2102/4408 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 17 . 9 .1963 tarihînâe kararlaştırılan «Askerî hâkimler ve askerî savcılar kanunu tasa
rısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet İnönü 

. . . . . ' ' ' * Başbakan 

Askerî hâkimler ve askerî savcılar kanun tasarısı gerekçesi 

Anayasanın yargı bölümüne ait genel hükümleri, askerî mahkemeler ve askerî hâkimıer de 
dâhil olmak üzere bütün yargı organlarını kapsamaktadır. Bu bölüme dâhil bulunan 138 nei mad
dede, askerî yargı organlarının kuruluşu ve işleyişinin ve askerî hâkimlerin özlük işlerinin, mah
kemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetinin gereklerine göre özel kanunla 
düzenleneceği belirtilmektedir. Bu itibarla askerî hâkimlerin özlük işlerinin bu üç esas prensibe; 
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetinin gereklerine göre düzenlene
ceği bir Anayasa hükmü olarak gerekli bulunmaktadır. 

Askerî hâkimlerin özlük işlerine ait kanunun hazırlanmasında, mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı yönünden umumi adlî hâkimler hakkındaki kanuna uygunluk sağlanması, ka
nun tekniği ve yargı politikasının tümlüğü düşüncesiyle faydalı görülmüştür. Esasen halen yürür
lükte bulunan 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununda yer alan askerî hâkimliğe kabul, 
yükselme şartları, askerî hâkimlerin vazifeleri ve hukukuna ait maddeler bu konularda Hâkimler 
Kanununu 'esas almakta veva ona atıfta bulunmaktadır. 

Bu itibarla askerî hâkim ve askerî savcı olmak için genel şartlar ve özlük hakları bakımından 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun hazırlanmasındaki esaslar; göz önünde tutulmuştur. 

Askerî hâkimlerin yargı; itibariyle hâkimlik ve savcılık görevlerini ifa etmeleri sebebiyle As
kerî hâkimler ve askerî savcılar Kanunu adiyle düzenlenen tasarının birinci kısmı üç bölümü kap
samaktadır. Birinci -bölümde genel hükümler bahsinde askerî hâkim ve-askerî savcı olmak için ge
nel şartlar ve yetişme kaynaklarına ait maddeler bulunmaktadır. Askerî hâkim ve askerî savcı ye
tiştirilmesinde üe kaynak kabul edilmiş ve bunlardan hangisinden faydalanılacağı hususunun i es
inti Millî Savunma Bakanına bırakılmıştır. 

Staja ait hükümler ikinci bölümde ifade edilmiş ve staj süresi bir yıl olarak kabul edilmiştir. 
Üçüncü bölüm askerî hâkimlik ve askerî savcıhk yardımcısıhğma ait bulunmaktadır. Yardım

cılıkta bekleme süresi üç yıldır. Başarısızlık halinde hâkimlikle ilgi kesilerek personel sınıfına ge
çirme esası kabul edilmiştir. 
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özlük işlerine ayrılan ikinci kısmın birinci bölümü yükselme işlerini düzenlemektedir. Askerî 

hâkim ve yardımcılarının yükselmelerinde askerî Yargıtaydan verilen notlarla birlikte kıdemli 
hâkimin ve nezdinde mahkeme kurulan komutanın idari bakımdan verecekleri siciller de değerlen
dirilmeye esas alınmakta, askerî savcılar ile yardımcıları için ayrıca teftiş raporları yükselmeye 
esas olan kaynaklardan birini teşkil etmektedir. 

Yer değiştirme işlerine ayrılan ikinci bölümde askerî hâkimler, askerî savcılar ve yardımcıları 
ile idari görevlerde bulunanların nakil ve tâyinleri subayların bağlı oldukları kanun hükümleri
ne göre düzenlenmiş, farklı olarak üçüncü coğrafi bölgede üç yıl, diğer bölgelerde dört yıldan ence 
yer değiştirilemiyeceği kaideten kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm özlük haklarına ayrılmış ve askerî hâkimler ile askerî savcılar ve yardımcıları
nın maaş ve diğer malî hakları subayların tabi olduğu kanunlara hâkim ödenekleri ise Hâkimler 
Kanununa atıfta bulunmak suretiyle düzenlenmiştir. 

Dördüncü bölümü teşkil eden izin, istifa, yaş haddi ve emeklilik konuları Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının tabi oldukları hükümlere bağlanmıştır. 

Disiplin cezaları ve soruşturma - kovuşturma işlemleri beşinci bölümü teşkil etmiştir. 
Altıncı bölüm Askerî Yargıtay üyeleri hakkındaki özel hükümleri kapsamaktadır. 
Bunların haricinde kalan çeşitli hükümler dördüncü kısımda tesbit edilmiştir. 

Askerî hâkimler ve askerî savcılar kanun tasarısının madde gerekçesi 

1 nci maddede askerî savcı ve askerî hâkimlik meslekine kabul için lüzumlu bulunan genel 
şartlar gösterilmiştir. Askerî hâkim ve askerî savcıların subay statüsüne tabi olmaları ve diğer 
silâhlı kuvvetler mensupları ile aynı görev şart1 arı içinde olmaları sebebiyle mesleke kabulde 
sağlık durumları, subay olmava .engel, bir halleri bulunmaması şartına bağlanmıştır. 

İfa edecekleri görevin mahiyeti icabı her hangi bir suçtan mahkûm olmamış bulunmak ve eeaa 
tatbikatında bulunmamak esas kabul edilmiştir. 

(Keza sosyal ve askerî bünye içerisindeki mevkileri gözetilerek sarhoşluk, kumar oynamayı adet 
haline getirmiş veva kumar oynatmış yahut hâkimliğe yaraşmıyacak kötü şöhret sahibi olmama
ları gerekli görülmüştür. 

2 nci maddede, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin askerî hâkim ve askerî savcı ihtiyacının karşılan
masında 3 kavnak tesbit edilmiştir. (Bu suretle ihtivac durumuna ve bu kaynakların o ıgün için 
arz ettikleri özelliklere göre. hangisinden ve ne şekilde faydalanılacağı hususu, Yüksek Askerî 
Şûranın mütalâası alınarak Millî Savunma Bakanlığınca kararlaştırılmakla, ihtiyacın en iyi şekilde 
karşılanmasını temin etmek 'gayesi güdülmüştür. 

Madde 3 de, askerî hâkim ve askerî savcı ihtiyacının muvazzaf subaylardan sağlanması 
takdirinde, muharip sınıfa mensubolm'a kaydı konularak kıtayı en iyi şekilde tanımış olma hali 
gözetilmiştir. Ancak askerî hâkim ve askerî savcı sınıfına geçdikten sonra bu şahıstan daha uzun 
bir süre bu sıfatla istifade edebilmek ve meslek değişikliğinin fikren ve bedenen daha enerjik bir 
çağda olmasındaki fayda da düşünülmek suretiyle hukuk öğrenimine gönderilecek subayların, 
üsteğmenlik rütbesinin en çok ikinci yılında bulunmaları şartı konulmuştur. 

Bu subayların diğer niteliklerinin ve seçim usullerinin tesbiti zamana, istekli miktarına ve 
ihtivaca ıgöre sık sık değişme istidadı gösterildiğinden elastikiyetin temini için bu konunun bir 
yönetmelikle düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 4. — Askerî hâkim ve askerî savcı yetiştirilmek üzere hukuk fakültelerine gönderile
cek olan subayların kıtaları ile fiilen ilgilerinin kesilerek öğrenimleri süresince izinli sayılmaları, 
buna rağmen subaylık sıfatı ile haklarının devam etmesi sebebiyle dört yıllık hukuk öğrenimini 
en çok beş öğrenim yılı içinde bitirmeleri esas kabul edilmiştir. 
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Hukuk öğrenimini beş öğrenim yılı içinde bitaremiyen veya başarısızlık ve diğer sebeplerle bir 

defadan fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bitirmelerine imkân olmıyanların izinleri 
kaldırılmakta ve kıtalarına iadeleri kabul edilmektedir. 

Madde 5. — Hukuk öğrenimine gönderilen subaylara tanınan imkânlar, Devletçe masraf ya
pılması ve uzun bir süre* izinli sayılmaları sebebiyle, istifa sürelerinin fakültelerde okudukları süre 
kadar artırılması esası vaz'edümiştir. 

Madde 6. — Hukuk öğrenimi sırasında terfi veya terfih durumuna giren subaylar hakkında, 
Terfi Kanununa atıfta bulunmak suretiyle madde düzenlenmiştir. 

Madde 7 . — Askerî hâkim ve askerî savcı ihtiyacının askerî öğrencilerle karşılanması halinde, 
kısmen muvazzaf subaylar hakkındaki özel şartlar göz önünde bulundurularak bu madde hazır
lanmıştır. 

Madde 8. — Askerî hâkim ve askerî savcı ihtiyacının hukuk mezunu yedek subaylardan kar
şılanması halindeki özel şartlar tesbit olunmuştur. Adaylık süresinin bir yıl olması 9 ncu maddede 
ifade edilmiştir. 

Adaylar hâkimlik teminatına haiz olmadıkları ve esasen hâkimlik hizmeti görmedikleri için 
adaylıkta geçen süre askerî hâkimlik ve askerî savcılık hizmetlerinden sayılmamıştır. 

Değişen ihtiyaçları en uygun şekilde karşılıyabilmek ve elastikiyeti temin edebilmek için 
adaylık konusunda bir yönetmelik yapılması esası kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Adaylık süresini başarı ile bitirenlerin askerî hâkim veya askerî savcı yardımcı
lıklarına ayrılmalarında, kabiliyetleri ve istekleri kıstas kabul edilmiştir. 

Adaylıkta başarı gösteremiyenler veya yardımcılığa geçirilmeye engel halleri görülenler hakkın
da her üç kaynağın özellikleri göz önünde tutularak özel hükümler konulmuştur. 

Madde 11. — Askerî hâkim ve askerî savcı yardımcılığı üç yıllık hizmet ve deneme süresine 
bağlanmıştır. Bu süre içinde basan gösterenler askerî hâkimliğe veya askerî savcılığa geçirilmek
te, başarı gösteremiyenler ise yardımcılıkta bir yıl daha denenmektedirler. 

Yukarı maddelerde mecburi hizmet hakkında konulan esaslar ve Devletçe masraf yapılmış olma
sı muvacehesinde adaylıkta başarı gösteremiyenler personel sınıfına geçirilmektedirler. 

Madde 12. — Yükselme işlemlerini düzenliyen bu madde 4 kategoriyi kapsamaktadır. Mahke
melerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı yanında yer alan askerlik hizmetlerinin gerekleri de göz 
önünde tutularak askerî hâkimlerin yükselmeleri, Askerî Yargıtayca verilecek notlar ile idari üst
ler tarafından düzenlenecek sicillere göre yapılacaktır. 

Askerî savcılar ve yardımcılarının yükselmelerinde ayrıca askeri adalet müfettişlerince düzen
lenecek raporlar bu konuda üçüncü bir kaynak olmaktadır. 

Askerî yargı ile ilgili idari kadrolarda bulunanların yükselmeleri, görmekte oldukları hizmetin 
mahiyeti icabı yalnızca idari üstlerince düzenlenecek sicillere bağlı olmaktadır. 

Adlî müşavirlerin yükselmelerinde idari sicillerle beraber askerî adalet müfettişlerinin raporla
rı da esas kabul edilmiş ve bu suretle hem ifa ettikleri görevin yargı ile ilgili yönünün denetlen
mesi ve hem de meslekî ehliyetlerinin, askerî adalet müfettişlerince tesbit edilmesi gayesi gözetil-
miştir. 

Madde 13. — îdari sicil üstlerinin yetkileri bu madde ile tâyin ve takyidedilmiş, idari üstler-
ce askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcıları hakkında münhasıran disiplin yönünden hal ve gidiş
lerine bağlı kalmak üzere sicil düzenlenmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Meslekî ehliyetin tesbitinde, bir kaynak olarak kabul edilen Askeri Yargıtay not
larının mahiyeti ve notun ne şekilde verileceği konusunda adliye hâkimleri hakkındaki mevzuat 
hükümleri askerî hâkim ve askerî savcılarla yardımcıları hakkında da prens'ibolarak kabul edil
miştir. 

Madde 15. — Meslekî ehliyetin tesbitinde bir başka kaynak olarak kabul edilen askerî adalet 
müfettişlerinin raporları bu madde ile düzenlenmiştir. 

Yer değiştirme işleri tasarının 16 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Askerî hâkimlerle askerî savcıla
rın tâyin ve nakilleri kaideten Silâhlı Kuvvetler mensuplarının tâyin ve nakilleri hakkındaki Ka-
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nun hükümlerine bağlanmış, fakat muvafakatleri alınmadıkça 3 ncü coğrafi bölgede üç yıldan, diğer 
coğrafi bölgelerden dört yıldan önce başka bir yere veya göreve atanamıyacakları esası kabul edil
mek suretiyle, hem hizmetin bölgeler itibariyle ilgililer arasında aynı şartlarla taksimi ve hem de 
yer itibariyle teminat gayesi* güdülmüştür. 

Madde 17. — Askerî hâkim ve askerî savcıların görev alacakları bâzı kadroların özellikleri' se
bebiyle bu yerlere yapılacak atanmalar hakkında özel hükümler konulmak yoluna gidilmiştir. 

Madde 18. — Askerî hâkim ve askerî savcılarla yardımcıları, adlî müşavirler ve bunlardan as
kerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların subay olmaları dolayısiyle maaş ve diğer özlük 
haklarını, subaylar hakkındaki kanunlara tabi olduğu gösterilerek o kanunlara atıfta bulunul
muştur. • - • 

Bu madde hükmü ile, subaylık sıfatından doğan her türlü malî ve aynî haklara ait kanunlar
dan bunların da faydalanacağı gösterilmek suretiyle, özlük işleri ve özlük hakları bünyesinde top-
lıyan bu özel kanunla hem Anayasanın 134 ve 138 nci maddeleri1 hükmü yerine getirilmiş ve hem de 
diğer kanunlara atıfta bulunulmak ,suretiyle pratik bir tedvin yoluna gidilmiştir. 

Keza hâkim ödenekleri mevzuunda adliye hâkimleri ve savcıları hakkında uygulanmakta olan 
Kanuna atıfta bulunmak suretiyle aynı gayenin sağlanması hedef tutulmuştur. Askerî hâkim, as
kerî savcı, adlî müşavirler ve askerî yargı ile ilgili idari kadrolarda görevli bulunanların hâkim 
ödeneklerinin miktarının tesbitinde, bunların almakta oldukları maaşın tekabül ettiği sınıf ve dere
cede bulunan adliye hâkim ve savcılarına verilen ödenek miktarının esas olacağı maddede beyan 
olunmuştur. Bu suretle adliye hâkimleri ve savcıları ile askerî hâkimler ve askerî savcılar arasım
da ödenek bakımından bir ayniyet olacağı ve tek bir kanuna göre ödenek alacaMan esası kabuî 
edilmiştir. 

îzin, istifa, yaş haddi ve emeklilikle, meslekten çıkarılmaya dair 19, 20, 21 ve 22 nci maddeler 
diğer subaylar hakkındaki kanunlara atıfta bulunulmak suretiyle düzenlenmiştir. 

Madde 23. — Soruşturma ve kovuşturmaya ait bölüme dâhil bulunan bu maddeden askerî hâ
kim ve askerî savcılarla yardımcıları, adlî müşavirler ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bu
lunanların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçları veya »sıfat veya gö
revlerinin gereklerine uymıyan hal veya 'eylemleri yahut .askerî yargıya tabi ışaJhsi suçlarının özel 
bir tahkik usulüne 'bağlı olacağı belirtilerek Anayasanın hâkim teminatına ait hükümleri gerçe'k-
leşitirilmek istenilmiştir. 

Bunların umumi yargıya tabi sııçlarınm genel usullere bağlı olacağı esasından harefcet edile
rek şahsi suçları hakkında ayrıca bir hüküm sevk edilmesi yoluna igidilmemiştir. 

Maldde 24. — Yukarı maddede ya'zılı haillerde inceleme yapmaya ibtir askerî adalet müfettişi 
memur edildiği takdirde bunun yetkilerinin nelerden ibaret olacağı hususu 24 ncü madde ile 
'gösterilmiştir. 

Yapılan bu inceleme sonucundaki işlemler ve soruşturma izni veri'ld'iği takdirde ne yapıla
cağı ve sonucu 25, 2!6, '27 ve 218 nci maddelerde teslbit olunmuştur. 

Askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcılarına, adlî •müşavirlere ve askerî yargı ile ilgili idari 
kadrolardan görevlendirileceklere verilecek dfeiplin cefalar konusunda, umumi adliye hâkimleri 
ve savcıları hakkındaki hükümlere uygunluk sağlanmaya çalıişılmış ve 'bunlara yalnızca disiplin ve 
haysıiyet kurulları tarafından disiplin cezası verilelbileceği, bu cezaların nev'i itibariyle, ihtar, 
tevbih" ve yer değiştirmeden ibaret olacağı 29, 30 ve 1131 nci maddelerle 'gösterilmiştir. 

03, 34, 36, 36 ve 37 nci maddeler Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri ha'kkıudakii özel hüküm
lere ayrılmıştır. Bu maddelerde daha ziyade Anayasa ile düzenlenen ilkeler ifade edilmiş ve ted
vin itibariyle Yargıtay üyeleri hakkındaki hükümlere uygunluk sağlamak yoluna gidilmiştir. 

Çeşitli hükümlere ayrılan 39, 40, 41 ve 42 nci maddelerde yükardâki maddelerle düzenlienen-
lerin dışında kalan hususlar ele alınmıştır. 41 mc i maddede ıgörev yerleri ve Ikadrolan ,gösiterilmiş, 
buralarda geçen hizmetlerin 'hâkimlik hizmetinden sayılacağı kabul »edilmiştir. 

îsminden de anlaşılacağı üzere kânun tasarısı askerî hâkim ve askerî savcıları ifade 
etmekte olduğundan birçok maddelerde kısaca bu ftalbMer kulla<nılmııştır. Bu tâlbirl erden mak-
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şadın,, Askeri Yargıtay. Ba§lşa» ve, üyeliğini, Başsavcılığım ve Adlî. Müşavirlik sıfatı ile, askerî 
yangı ile ilgili idari ıgörevlerde "bulunanları ifade etmek olduğu, askerî 'hâkim ve askerî savcı 
ibaresinin özlük işleri ve iözlük Ulakları yönümden 'bunları ifade edeceği belirtilmiştir. 

43 ncü maddede geçici yetki verilmesi konusu düzenlenmiştir. Geçici birinci madde, intikal 
devresi zarfında tâyin ve nakillerin ne şekilde yapılacağı hususunu düzenlemektedir. 

Geçici ükimci madde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bulunan askerî hâkimlerle, 
ıhi'zmet kadrolarının karşılanmaması İhalini derpiş etmekte ve böyle «bir ihtimale imtkân sağlamak 
için hüküm vaz'etmektedir. 

44 ncü madde ile yürürlükten 'kaldırılan kanunlar sayılmış askerî hâkim ve askerî savcıların 
ödenekleri adliye hâkimleri ve savcıların Ihakkındaki Kanuna bağlandığından 6775 ve 7281 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmiştir. 

45 ve 46 ncı maddeler yürüdük maddelerini tesbit etmektedir. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 19 . 10 . 1963 
Esas No. : 1/550 , 

Karar No. : 7 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasamızın geçici 7 inci maddesine göre iki yıl içersinde çıkarılması gereken kanunlardan 
Askerî hâkimler ve askerî savcılar hakkındaki kanun tasarısını incelemekle .görevlendirilen. Geçi
ci Komisyonumuz Millî Savunma Bakanlığınca h azırlanıp BaJkanlar Kurulu tarafından tetkik olu
nan ve 'Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli yazı ile gönderilen tasarıyı ilgili 
bakanlıklar temsUcileriniin de iştirakiyle görüştü':. 

Anayasamızın ıifei yıl içinde (kabul edilmesini öngördüğü kanunları tesbit eden Komisyon as
kerî yargı ile ilgili bir kanunu zikretmişti, bu kanun Askerî mankemeler ve disiplin mahkeme
leri Kanunu şeklinde ifade edilmişti. 

Millî Savunma Bakanlığı bu konuda birbirinden ayrı üç kanun tasarısı hazırlamış ve bu ta
sarılar Hükümetin tetkikinden geçtikten sonra Başbakanlıkça Millet Meclisi Başkanlığına gön
derilmiş ve Yüksek Meclisçe her üçü de Geçiei Komisyonumuza Ihavale buyurulmuştu. 

Komisyonumuzda kabul edilen Askerî mahkemelerin kuruluşu • ve yargılama usulü hakkında
ki kanun tasarısının "253 ncü maddesi (Hükümet tasarısının 259 ncu maddesi) ile 22 Mayıs 19'30 
tarihli ve 1631 sayılı Askerî muhakeme usulü Kanunu ilga edilmiştir. 

1631 sayılı Askerî muftıakeme usulü Kanununun üç vasfı olduğu ıtesbit olunmuştur. Bu vasıflar 
şunlardır : 

Askerî muhakeme usulü Kanunu: 
A)! Bir teşkilât kanunudur. 
B) Bir yargılama usulü kanunudur, 

; O)1 Askerî hâkimler konusunda bir statü kanunudur. 
Komisyonumuzca, kabul edilen Askerî mahke meler kuruluş ve yargılama usulü kanunu tasa

rısı, 1631 sayılı Kanununun baştan iki özelliğine ait hükümleri getirmiş ve ancak askerî hâkim
ler konusunda bir hüküm sevk etmediği görülmüştür. 

Ayrıca yeni Anayasamız askerî savcılık görevini düzenlemiştir. 
Gerek Anayasadaki askerî savcılık hizmetinin görülmesi ve gerekse Askerî mahkemelerin ku

ruluşu ye yargılama usulü kanunu tasarısı ile ilga edilmek istenen 1631 sayılı Askerî muhakeme 
usulü Kanununun askerî hâkimlerle ilgili hükümlerinin, Anayasanın ışığı altında yeniden düzen
lenip meriyete konuknası ve bu ikanunun da Askerî mahkemeler kuruluşu ve yargılama usulü 
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Kanunu ve Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezalan hakkın
daki Kanun ile birlikte yürürlüğe konulması ve esasen her üç tasarının biribirinden ayrı zaman
larda kabulü mümkün olmıyan kanunlar olduğu tesbit edilmiştir. - • 

Filhakika askerî hâkimler ve savcılar (hakkındaki tasarı kanunlaşmadan diğer iki tasarının 
getirdiği hükümler tatbik edilemiyecektir. Bu itibarla tasarının tümü görüşülmüş, komisyonu
muzca kabul edilerek maddelere geçilmiştir. Her maddede yapılan değişikliğin gerekçesi, aşağıda 
madde numaraları altında zikredilmiştir. 

Maddelerin gerekçesi : 
Madde 1. — Hükümet tasarısının 1 nci maddesinde aşağıda gösterilen sebeplerden dolayı bâ

zı değişiklikler yapılmış ve bu suretle meydana igetirilen metin 1 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Maddemin ilk fıkrasındaki (veya) deyimi, askerî hâkimlikle askerî savcılık aynı sınıf olduğu 
düşüncesiyle (ve) şeklinde değiştirilmiş ve keza bu fıkradaki (meslekine) deyimi de Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanunundaki 'hükümlere uygun alarak (sınıfına) şekline getirilmiştir. 

Maddenin (A) bendindeki sağlık durumunun (subay olmaya) deyimi, askerî hâkim ve savcı
ların görevleri göz önünde bulundurularak ve Silâhlı Kuvvetler 'Beden Kabiliyeti Yönetmeliği 
hükümleri düşünülerek (askerî hâkini olmaya) peklinde değiştirilmiştir. 

(B) bendi hükmünün en küçük mahkûmiyetlerin ve meselâ hafif para cezalarının bile bu sınıfa gir
meye mâni olacağı düşünülerek ve esasen Hâkimler Kanununda bir sınır içinde bâzı mahkûmiyetle
rin hâkimlik meslekine engel olmaması itibariyle bu hükme uygun olarak (suçtan) deyimi (cürüm
den) şeklinde değiştirilerek ve kabahatlerde de iki aydan ziyade hüküm giymemiş olma şartı ara
nıp, bend buna göre yeniden yazılmıştır. 

(C) bendinde kötü hale dair olan subaylık ve hakimlik şerefi ile uygun olmıyacak bâzı vasıfları bu
lunanların sınıfa alınmaması için yakın akrabalarının (Ana, baba ve varsa eş) kötü halleri olma
masının da aranacağı hükmü ilâve edilip, bend bu fikrin ışığı altında yeniden yazılmıştır. 

Birinci maddenin son fıkrası da (B) bendinde yapılan değişikliğe uygun bir tarzda değiştiril
miş ve bu suretle madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Askerî hâkim ve askerî savcıların kaynaklarına ilişkin bu madde, öğrenci ile üniver
siteler arasındaki münasebeti düzenlediğinden, öğrenci alma konusunda halen üniversiteler test im
tihanı veya sınavına tâbi tutulduklarından ve ileride bu usulün kaldırılabileceği de düşünülmüş (üni
versitelerce aranıyorsa) ibaresi fıkralara eklenmiş ayrıca maddede dil değişikliği yapılmıştır. 

Madde 3. — Muvazzaf subayların hukuk fakültelerine gönderilmelerine dair olan bu maddede de 
ikinci maddedeki (üniversitelerce aranıyorsa) deyimi ilâve edilmiş, tekil olarak ifade olunan hukuk 
fakültesi, memleketimizde halen birden ziyade1 oljnası ve ileride başka fakültelerin de açılabileceği 
düşünülerek çoğul hale getirilmiştir. 

Madde 4. — Başarısızlık haline dair bu madde iki bakımdan noksan görülerek bu noksanlar ta
mamlanmıştır. 

a) öğrencilikle ilişiğin kesilmesi tasarıda tek taraflı düşünülmüş ve bir yıldan ziyade sınıfta 
kalma haline inhisar ettirilmiştir. 

Halbuki gerek üniversitelerin ve gerekse fakültelerin yönetmeliklerinde bâzı haller öğrencilikle 
ilişiğin kesilmesini gerektirebilir, bu hal de maddeye dâhil edilmiştir. 

B) Başarısızlık her zaman sınavlara girip muvaffak olamama şeklinde tezahür etanyefoilir, 
meselâ bir öğrenci tam sınav zamanında hastalanmak, kaza geçirmek gibi mücbir sebeplerle sınav
lara katılamamış olabilir, bu öğrenci subayın izni geri alınması ve-kıtasına iadesi uygun ise de 
terfiinden bir sene kaybetmesi, eylemde kendi kusura bulunmadığından doğru görülmemiş ve bu 
halde (mücbir sebeplerle imtihana ıgironemek suretiyle başarısızlık halinde) terfünden geri bırak
ma hükmünün uygulanmıyacağı prensibi getirilerek madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesinde mânaya açıklık verilebilmek için bir redaksiyon ya
pılıp beşinci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 6. — Tasarının altıncı maddesi bir redaksiyona tabi tutulup 6 ncı madde olarak kabul 

edilmiştir. 
Madde 7. — Bu maddeye de 4 ncü maddeye yapılan (üniversiteler yönetmeliklerine göre fa

kültelerden çıkarılanlar) deyimi eklenerek subay öğrencilerle askerî öğrenciler arasjnda uygun
luk temin edilmiş ve'madde bu değişiklikle 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Yedek subaylardan alınacak askerî hâkim ve savcılara dair olan hüküm mâna 
itibariyle değişmedıen 2 nci fıkrası yeniden yazılmış ve hukuk fakültelerini pekiyi ve iyi derece
de bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar arasında, ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı tak
dirde pekiyi ve iyi dereceliler imtihansız olarak, artan kontenjan için de orta dereceliler arasın
da sınav yapılarak alınmalarına ait hükme açıklık verilip meydana gelen metin 8 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Tasarıda (staj) deyimi adaylık olarak değiştirilmiştir. Bu itibarla 9 ncu madde
deki staj kelimeleri adaylık haline getirilmiş ve adayların göreve bağlılıklarından başka aranan 
(ahlâkî gidişleri) kapalı görüldüğünden, (bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı diğer nitelikleri) 
şeklinde ifade edilerek mânaya açıklık verilmesi temin edilip meyd&na gelen metin 9 ncu madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 2 nci bölümün matlabı adaylık olduğuna, 10 ncu maddede adaylıktan başka as
kerî hâkim ve askerî savcı yardımcılıkları statüleri düzenlendiği göz önünde tutularak 10 ncu 
maddeye yeni bir şekil verilmiş ve ilgisi sebebiyle tasarının 11 nci maddesinin ilk fıkrası 10 ncu 
maddeye ilk fıkra olarak alınıp kanunda sıranın gelişimi temin edilmiştir. 11 nci maddenin bö
lüm matlabı da. aidiyeti dolayısiyle 10 ncu madde başına alınmıştır. 

Maddenin (O) fıkrasında yedek subaylıktan askerî hâkim veya askerî .savcı yetiştirilecek olan
ların adaylıkta muvaffak olamamaları halinde istifa etmiş sayılabilmeleri hükmü, diğer Devlet 
memuriyetlerinde çalışmalarına mâni olmaması itibariyle kabule değer .görülmüş ve aynen muha
faza edilmiştir. 

Madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Madde 11. — Tasarının 11 nci maddesinin ilk fıkrası 10 ncu maddeye nakledildiğinden 11 nci 

maddenin 2 nci fıkrası başına (askerî hâkim ve askerî savcı) ibaresi eklenmiş ve buna göre 2 nci 
fıkranın ilk kalimesi (yardımcılıklarında) şekline getirilip 11 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Yükselme esaslanna ait tasarının 12 nci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 ncü fıkraları 
aynen kahul edilmiş ve ancak diğer hükümlerde askerî hâkim, askerî savcı adlî müşavir, ve diğer 
kadrolar yazıldığından bunlar ilâve edilmiş ancak fıkraların yeri değiştirilerek askerî hâkimlik, 
askerî savcılık, adlî müşavirlik, askerî yargı ile ilgili idari görevler sırası takibedilmiştir. Bu su
retle meydana getirilen metin 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesinin son fıkrasında bulunan değerlendirme kuruluna ait hüküm çı
karılmıştır. Gerçekten böyle bir kurula lüzum ve zaruret yoktur. Esasen adlı müşavirler ve as
kerî yargı ile idari ilgili idari yerlerde görevlendirilenler ve Millî Savunma Bakanlığı Askerî 
Adalet İşleri ve Teftiş Kurulu Başkanlıklarında bulunan askerî hâkimler hakkında Askerî Yargı
tay notu bulunmıyacağı gibi askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcıları için de notu veren 
makamın başında bulunan Askerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısının bu notları ayrıca değerlen
dirmeleri düşünülemez. Bu kurula dâhil diğer yüksek rütbeli hâkimler (Askerî Adalet İşleri Baş
kanı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı Adlî Müşaviri) ise Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyelerinde olduğu gibi doğruca yargı görevinde bulunmayıp dolayısiyle yargı 
ile ilgili görevlerde bulunduklarından fiilen yargı gçrevinde bulunanlar hakkında verilen notları 
değerlendirmeleri hâkimlik teminatı ile kabili telif görülmemiştir. Bu itibarla değerlendirme ku
ruluna ait hüküm tasarıdan çıkarılarak diğer hükümler 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Tasarının 13 ncü maddesi mânaya açıklık verilmesini temin maksadı ile bir re
daksiyona tabi tutulup 13 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 14. — Tasarının 14 ncü maddesi son fıkrasına kadar dil değişikliğine tabi tutulmuş ve 
rakamlanan bendler harflere çevrilmiştir. 

Askerî savcı ve yardımcılarının not almalarına dair son fıkra hükmü kapalı görüldüğünden 
askerî savcılara ve yardımcılara hangi makamın not vereceği zikredilmiştir. Esasen Hâkimler 
Kanunundaki hükme göre savcılara Yargıtay Başsavcısının not verdiği göz önünde bulundurularak 
Askerî Yargıtay Başsavcısının da askerî savcılarla yardımcılarına not vermesi ön görülmüş ve 
fıkra bu esasa göre yeniden yazılıp meydana gelen metin 14 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde .1.5. —• Tasarının 15 nci maddesi mânaya açıklık verilebilmesini temin maksadı ile ve-
dakte edilip 15 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Hükümet tasarısının 16 nci maddesi askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcılarına 
da yer teminatı tanıdığı görülmüştür. Gerek Hâkimler Kanunundaki hükme uygun olarak ye ge
rekse Anayasanın 138 nci maddesinin son fıkrasındaki askerî hizmet icapları gez önünde bulundu
rularak (yardımcılar) yer teminatından çıkarılmış ve madde bir redaksiyona tabi tutulup 16 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Tasarının 17 nci maddesi: görevlerin önemi nazara alınarak bir redaksiyona tabi 
tutulup meydana getirilen metin 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Askerî hâkim sınıfından bulunanların özlük, işlerine dair olan bu madde hükmü 
prensibolarak kabul edilmiş ve ancak bu kanunla ilga edilen 7281 sayılı Kanunun getirdiği mük
tesep hakların ihlâl edilmemesine dikkat edilmiştir. Gerçekten 7281 sayılı Kanunun meriyetine 
kadar subayların istifade ettiği haklardan yararlanan askerî hâkimlerin bu kanun ile bütün 
Silâhlı Kuvvetler mensuplarına verilmekte olan taym bedelinden yoksun kılındıkları, Silâhlı Kuv
vetlerde maaştan gayrı tazminat ve tahsisat alan çeşitli sınıfların bulunduğu ezcümle uçucuların, 
denizaltıeı ve dalgıçlarla kurbağa adamların, mühendislerin, Gülhane Tıp Akademisi profesör, do
çent ve asistanlarının ve makam işgal eden komutanların tazminat ve tahsisatlarla birlikte değişik 
gayeler için verilen tayın bedelinden mahrum edilmedikleri tesbit edildiğinden tasarının 18 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası mâna değişmeden redaksiyona tabi tutulmuş, askerî hâkim sınıfından bu
lunanların maaş ve diğer özlük hakları mevzuunda (taym bedeli, emireri tazminatı giyecek istih
kakı gibi) subaylar- hakkındaki hükümlerden faydalanmaları ön görülmüştür. 

Hâkim ödeneği mevzuunda sevk edilen 2 nci fıkra hükmünün müktesep hakları ihlâl edici ma
hiyette olduğu neticesine varıldığından durum düzeltilmiştir. Şöyle ki, 7281 sayılı Kanuna göre 
Askerî Yargıtay Başkanı, II nci Başkanı, üyeleri, Başsavcısı ve Millî Savunma Bakanlığı Askerî 
Adalet işleri Başkanı, Teftiş Kurulu Başkam ve Genelkurmay Adlî Müşaviri, Yargıtay Başkan 
ve üyeleri gibi ödeneğe müstahak oldukları halde tasarıda bu hususun ikmal edildiği görüldü
ğünden durum düzeltilerek yeni bir fıkra yazılmıştır'. Ayrıca 7281 sayılı Kanun stajını tamamlayıp 
yargı ile ilgili görevlere tâyin edilen askerî hâkim veya askerî «avcı teğmenlere ödenek verdiği 
göz önünde bulundu raim uş olup keza tasarıda adliye hâkim ve savcılarının aldıkları ödeneklere 
atıf yapılmak suretiyle meselenin halli cihetine gidildiği görülmüş, ıbu prensip-kabul edilmekle 
beraber teğmenlerin maaş derecelerinin 11 nci dereceye tekabül ettiği ve adliye hâkim ve savcıların 
da 11 nci derecede yargı ıgörevmde hâkim ve savcı bulunmadığı nazara alındığından askerî hâkim 
sınıfından teğmenlere stajlarından sonra olmak üzere ödenek almalarımı temin mıaiksadı ile bir 
hükmün getirilmesinde zaruret görülmüştür. 

Tasamda askerî hâıkiım ve askerî savcılarla yardımcılarından başka dolayısiyle yargı görevine 
iştirak eden -asken hâkimlerle askerî yangı ile ilgili idari görevlerde bulunan askerî hâkimler 
zikre d ildiğinden bunların da ödenekten istifadelerini temin gayesiyle bir son fıkra yazılması uy
gun görülmüş ve bu suretle meydana getirilen metin 18 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Tasarının 19 neu maddesi prensibolarak kabul edilmiş ve ancak askerî hâkim
ler ve askerî savcılardan gayrı diğer yerlerde görevli bulunanlar evvelki maddelerde zikredildi-
ğinden bu maddeye de ilâve edilerek meydana gelen metin 19 neu madde olarak kabul edil
miştir. 
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• Madde 20. — Tasarının 20 nei maddesi prensibi kabul edilmiş, diğer maddelerde askerî hâıMm 

ve askerî savcılardan gayri görevlerde de bulunanlar sayıldığından bu maddede de sayılıp 
meydana gelen metin 20 nei nıladde olaralk kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Tasarının 21 nei maddesi hükmü prensibolarak benimsenmiş, ve ancak evvelki 
maddelerde askerî hâkim ve askerî savcılardan başka görevlerde bulunanla nti sayılması yoluna 
gidilmiş, meydana gelen metin 21 nei madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Tasarının 21 nei maddesi hükmü prensibolarak benimsenmiş ve ancak evvelki 
maddelerde .askerî hâkim ve askerî savcılardan başka (görevlerde bulunanların sayılması yoluna 
gidilmiş, meydana gelen metin 22 nei madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Tasarının 23 ncü maddesinde askerî hâkim, laskerî savcı, ve yardımcıları ile adlî 
müşavirler ve askerî yargı ile ilgili idari kadrolarda görevlendirilenlerin ihbar ve şikâyet edil
meleri halinde yapılacak usulü muameleye ilişkin bulunan bu madde 'bumdan evvelki maddelerde 
olduğu ıgiıbi kadrolar ve görevler sayılarak mıaddeye yeni ibir şekil verilmiş ve meydana gelen 
metin 23 ncü madde olarak kahul edilmiştir. 

Madde 24. — Tasarının (24 ncü maddesi prensibolarak benimsenmiş ve mânaya açıcım vere
bilmek için metin yeniden yazılmış ve 24 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Disiplin ve haysiyet kurulu ile ilgili hükümler tasarıdan çıkarılmıştır. Gerçek
ten mer'i Askerî Muhakeme Usulü Kanununa ıgöre Millî ıSavunmâ Bakanına ait bulunan salâhi
yetlerin bir kurulla verilmesi ve Millî Savunma Bakanının bu kurulda sadece (Başkan olarak rey 
sahibi olması askerî ieaplıarla bağldaşmıyaeağı neticesine varıldığından disiplin ve haysiyet kurulu 
salâhiyetleri Millî Savunma (Bakamına verilmesi kabul edilmiş ve madde buna ıgöre yazılıp 25 nei 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Tasarının 23 - 32 nei maddeleri 'bölüm olıarak ve bir bütün halinde gözden 'ge
çirilmiş ve 25 nei madde gerekçesinde zikredilidiği üzere, disiplin ve haysiyet kurulu kaldırılmış 
re tasarıdan bu kurula tanınan yetkiler Millî 'Savununa 'Bakanına intikal ettirildiğinden, 26 ncı 
maddede soruşturma sonucuna mütaiallik hükümler getirilmiştir. 

Madde 27. — Tasarının soruşturana süresine dair 28 nei maddesi prensipleri kabul edilmiş, ve 
dil değiışikldği ile 27 nei madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 28. -— Tasarıda askerî hâkim sınıfından olanların genel yargıya tâbi suçlarına ait bir hü
küm sevkedilmediğinden bu maddede adliye hâkimleri hakkındaki hükümlere uygun olarak genel yar
gıya tabi suçlan hakkında yapüaeak işleme ait hüküm Komisyonumuzca meydana getirilmiş ve 28 
nei madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Tasarının 29 ncu maddesinde disiplin ve haysiyet kuruluna tanınan askerî hâkim 
ve-, askerî savcılara verilecek disiplin cezaları Millî Savunma Bakanına ihtikal ettirilerek metin bu
na; göire düzeltilmiş ve 29 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Tasarısının ihtar cezasının tarifine dair olan 30 ncu maddesi aynen 30 ncu madde 
olaratefeabıa.1 edilmiştir. 

Madde 31. — Tasarının tevbih cezasının tarifine dair olan 31 nei maddesi 31 nei madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Tasarının disiplin cezasına dair olan ve disiplin ve haysiyet kuruluna tanınan bu 
hak disiplin ve Haysiyet Kurulu kaldırıldığından madde yeniden yazılmış ve rakamla gösterilen 
bentler harflerle ifade edilip meydana gelen metin 32 nei madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Maddenin Kısım matlabmda manâya açıklık vermek için redaksiyon yapılmış ve 
maddede mâna değiştirilmeden redaksiyon yapılarak meydana getirilen metin 33 ncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Tasarının 34 ncü maddesine bir kenar başlık yapılmış ve dil değişikliği ile 34 ncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 514 ) 
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Madde 35. — Tasarının 35 nci maddesi prensibi benimsenmiş ve mânaya açıklık verilmek için 

metin yeniden yazılıp 35 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 36. — Tasarısının 36 nci maddesi prensibi benimsenmiş maddeye bir kenar başlık yapıl

mış ve Askerî Yargıtaydaki bu Divana Hakimler Kanununun 96 neı maddesindeki hükme uygun ola
rak Askerî Yargıtay Başsavcısı da dâhil edilmiştir. 

Madde 37. — Tasarının 37 nci maddesi prensibi benimsenmiş dil değişikliği ve küçük redaksi
yonlarla metin yeniden yazılıp 37 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Hükümet tasarısında 37 nci maddeden sonra madde numarası atladığı ve 38 nci 
maddenin bulunmadığı görüldüğünden tasarının 39 ncu maddesi mânası değiştirilmeden dil değişik
liğine ve bir redaksiyona tabi tutulup meydana gelen metin 38 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Madde 39. — Kifayete aidolan tasarının 40 neı maddesine kenar başlık yapılmış ve madde metni 
aynen 39 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Tasarının 41 nci maddesi prensibi benimsenmiş ancak Milli Savunma Bakanlığı 
Askerî Adalet işleri Başkanlığı kadroları, dolayısiyle yargı görevi ile ilgili kabul edildiğinden, as
kerî yargı ile ilgili idari görev kadrolarından çıkarılmıştır. Ayrıca disiplin mahkemelerindeki di
siplin subaylığı askerî hâkimler, tarafından yapıldıkları sırada bu görev tamamen askerî yargı gö
revi bulunması nazara alınarak üç numaralı bend tasarıdan çıkarılmış ve maddeye yeni bir şekil 
verilerek 40 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Tasarının 42 nci maddesd askerî hâkim deyiminin kimleri kapsadığını saydığın
dan ve bundan evvelki maddelerde askerî hâkim ve askerî savcı sınıfında bulunanlar görevlerine 
göre sayıldığından metin fazla görülmüş ve bu itibarla tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasarının 43 ncü maddesi (geçici yetki) matlabı altında benimsenmiş ve küçük redaksiyonla 41 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Tasarının geçici 1 npi maddesi prensibolarak benimsenmiş ve evvelki mad
delerde sayıldığı üzere askerî hâkim ve askerî savcılardan ve yardımcılarından başka diğer görevler
de bulunanlar da zikredilerek mânaya açıklık verilmiştir. Ayrıca hizmet atanmalarının yapılma 
müddetini gösteren 2 nci bir fıkra ile halen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bulunan askerî 
adlî hâkimler; bu Komutanlık askerî yargı yönünden Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde düşünül
düğü ve askerî mahkemelerle disiplin mahkemelerinin kurulması Kuvvet komutanlıklarının teklif
leri veya Genelkurmay Başkanlığının re'sen göreceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanlığınca 
kurulması prensibi diğer iki tasarıda benimsenmiş olduğundan Jandarma Genel Komutanlığının bir 
askerî hâkim ve savcı kadrosu olmaması gerekçesiyle bu komutanlık mensubu ve bağlısı askerî ad
lî hâkimlerin de Millî Savunma Bakanlığı emrine nakledilmeleri uygun görüldüğünden buna ait 
geçici 1 nci maddeye bir fıkra eklenmiş ve meydana gelen metin geçici birinci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi prensibi benimsenmiş ve ancak ihtiyacın kar
şılanmasını temin maksadiyle konulan bu hükme açıklık verilerek metin yeniden yazılmış ve geçi
ci 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Tasarının 44 ncü maddesi benimsenmiş ancak, ilga hükümleri arasında yedek su
bayların askerî adlî hâkim olabilmelerine dair 4497 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de buı kanuna 
göre meriyette kalamıyacağı düşünülerek yürürlükten kaldırılması için maddeye ilâve edilip meyda
na gelen metin 42 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Kanunun yürürlük tarihine dair olan bu madde askerî mahkemeler kuruluncaya ka
dar bâzı ihtilâfları önlemek için bu kanunun hükümleri ikiye ayrılmış askerî hâkim ve savcıların ko
mutanlarla münasebetlerine ve geçici yetkiye dair hükümlerin özel kanunlarına göre askerî mahke
meler ve disiplin mahkemelerinin kurulup hizmet atanmaları tamamladığı tarihte ve diğer hükümle
rinin, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi uygun görülerek meydana getirilen metin 43 ncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 514 ) 



— 11 — 
Madde 44. — Tasarının 46 ncı maddesi 44 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Anayasamızın geçici 7 nci maddesine göre 2 yıl içinde çıkarılması gereken kanunlardan olması se

bebiyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baaşkanlığa sunul
masına karar verilmiştir. 

Başkan 
Ordu 

F. GüLey 

Amasya 
Muhalifim söz 

hakkım mahfuzdur. 
/. Sarıgöz 

Bu Rapor Sözcüsü 
Artvin 

S. Eminağaoğln 

Ankara 
Muhalifim 
H. Ataman 

S, 

Sözcü 
istanbul 

S. Vardarlı 

îçel 
M. Ankan 

Kars 
. öktem 

Kâtip 
Kayseri 

M. Göker 

Kayseı i 
Muhalifim söz 

hakkım mahfuzdur, 
A. Araş 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 514 ) 



— 12 — 
HÜKÜMETİN TKKI/tFİ 

Askerî hâkimler ve askerî savcılar kanunu tasarı*ı 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Mesleke giriş 

BtBlNOt BÖLÜM 

Genel liüikü'Uer 

Askerî hâkim ve askerî savcı olmak için genel şartlar 

MADDE 1. — Askerî hâkim veya askerî savcılık meslekine kabul olunabilmek için; 
A) Sağlık durumları itibariyle subay olmağa engel bir hali bulunmamak, 
B) Her hangi bir suçtan mahkûm olmamak ve ceza takibi altında bulunmamak, 
C) Sarhoşluğu, kumar oynamağı âdet edinmiş, kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe 

yaraşmıyacak bir hal ile dile gelmemiş olmak, 
Şarttır. 
(B) Bendinde yazılı mahkûmiyetin affa veya zamanaşımına uğraması, yahut cezanın ertelen

mesi hallerinde de mesleke kabul kararı verilemez. 

Kaynakla/r 

MADDE 2. — Askerî hâkim ve askerî savcı ihtiyacı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlana
bilir. 

A) Muvazzaf subaylardan istekli olanlar arasında Hukuk Fakültesi giriş testlerini kazanan-
laıdan Hukuk Fakültesine gönderilen ve bu öğrenimi basan ile bitirenler. 

B) Askerî liselerden mezun olarak Harb Okuluna kabul olunan isteklilerden Hukuk Fakül
tesi giriş testlerini kazananlardan Hukuk Fakültesine gönderilen ve bu öğrenimi başarı ile biti
renler. 

0) Kıtada basan göstermiş Hukuk Fakültesi mezunu yedek subaylardan askerlik görevleri 
sırasında istekte bulunanlar. 

Bu kaynakların hangisinden ve ne şekilde faydalanacağı hususu Yüksek Askerî Şûranın 
mütalâası alınarak Millî Savunma Bakanlığınca tesbit edilir. 

' " '" ' v "' Muvazzaf subaylar hakkında özel şartlar 

MADDE 3. — Üsteğmenlik rütbesinin en çok ikinci yılında bulunan ve kıtada en az iki yıl 
hizmet görmüş muharip sınıf subaylardan istekli bulunanlar, Hukuk Fakültesi giriş testlerini 
kazandıkları takdirde en çok beş yıl süre ile izinli sayılarak hukuk öğrenimi yapmak üzere hukuk 
fakültelerine gönderilirler.. Savaş halinde bu izin geri alınabilir. 

Bü subayların diğer nitelikleri, seçimlerin ne şekilde yapılacağı ve seçilenlerin hukuk fakülte
lerindeki öğrenimleri sırasında tabi olacaklan şartlar Millî Savunma Bakanlığınca düzenlenecek 
bir yönetmelikle belirtilir. 

Basansızhk 

MADDE 4. — Hukuk Fakültesindeki dör yıllık öğrenimi beş öğrenim yılı içinde bitiremiyen, 
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MÎLLET MECLÎSİ GEÇÎCÎ KOMİSYONU DEĞÎŞT'ÎRÎŞÎ 

Askerî hâkimler ve askerî savcılar kanun tasarısı 

BÎEÎNOÎ KISIM 

Mesleke giriş 

BİHÎNCİ BÖLÜM 

Genel 'hükümler 

Askerî hâkim ve askerî savcı olmak için genel şartlar 

MADDE 1. — Askerî hâkim ve askerî savcılık sınıfına kabul olunabümek için : 
A) Sağlık durumları itibariyle askerî hâkim olmaya engel bir hali bulunmaması, 
B) Her hangi bir cürümden hükümlü olmaması ve ceza kovuşturması altında bulunmaması 

yahut kabahat suçlarından iki aydan fazla hüküm giymemiş olması, 
C) Sarhoğluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş veya kumar oynatmış olmaması; yahut kendi

sinin veya ana ve babasının ve varışa eşinin ahlâk yönünden kötü hali bulunmadığının yaptırılacak 
araştırma sonunda anlaşılmış olması, 

Şarttır. 
(B) bendinde yazılı cürümlerden verilen cezaların affa veya zamanaşımına uğraması yahut 

ertelenmesi hallerinde de mesleke kabul karan verilmez. 

Kaynaklar 

MADDE 2. — Askerî hâkim ve askerî savcı ihtiyacı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanır: 
A) Muvazzaf subay olan isteklilerden, üniversitelerce aranıyorsa, hukuk fakültelerine giriş 

sınavlarını veya testlerini kazananlardan bu fakültelere gönderilip öğrenimi başarı ile bitirenler, 
B) Askerî liseleri bitirerek harb okullarına kabul olunan isteklilerden, üniversitelerce aranı

yorsa, hukuk fakültelerinin giriş sınıvlannı veya testlerini kazananlardan bu fakültelere gön
derilip öğrenimlerini başarı ile bitirenler, 

0)' Kıtada başarılı hukuk olan ve bir fakültesini bitirmiş bulunan yedek subaylardan asker
lik görevleri sırasında istemde bulunanlar. 

Bu kaynakların hangisinden ve ne şekilde faydalanılacağı hususu Yüksek Askerî Şûranın mü
talâası alınarak Millî Savunma Bakanlığınca tes bit edilir. 

Muvazzaf subaylar hakkında özel şartlar 

MADDE 3. — Üsteğmenlik rütbesinin en çok ikinci yılında bulunan ve kıtada en az iki yıl 
hizmet görmüş olan muharip sınıf subaylarından istekli bulunanlar, üniversitelerce aranıyorsa, hu
kuk fakültelerinin giriş sınavlanm veya testlerini kazandıkları takdirde, en çok beş yıl süre ile 
izinli sayılarak hukuk öğrenimini yapmak üzere bu fakültelere gönderilirler. 

Savaş hâlinde bu izin geri alınabilir. 
Bu subayların diğer nitelikleri, seçimlerinin ne şekilde yapılacağı ve seçilenlerin hukuk fakül

telerindeki öğrenimleri sırasında tabi olacaklan şartlar Millî Savunma Bakanlığınca düzenlene
cek bir yönetmelikte belirtilir. 

Başarısızlık 

MADDE 4. — Hükiık fakültelerindeki dört yıllık öğrenimi beş öğrenim yılı içinde bitiremiyen 
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veya başarısızlık ve diğer sebeplerle bir defadan fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bi
tirmelerine imkân olmıyan subayların izinleri kaldırılır ve kıtalarına iade edilirler. Başarısızlık 
sebebiyle kıtalarına iade edilenlerin yükselmeleri emsallerine göre bir yıl geriye bırakılır. 

Mecburi hizmet 

MADDE 5. — Hukuk öğrenimine gönderilen subayların istifa süreleri, ba$arı veya başarısızlık 
hallerinde, fakültede okudukları süre kadar uzatılır. 

Hukuk öğrenimi şurasında terfi 

MADDE 6. — Hukuk öğrenimi süresi içinde üst rütbeye veya kıdemliliğe yükselme sırası gelen 
subaylar hakkında Subay Terfi Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır. 

Askerî öğrenci olarak öğrenim yapanlar hakkında özel §artlar 

MADDE 7. — Harb okullarına kabul ve askerî hâkim yetiştirilmek üzere hukuk fakültelerine 
gönderilen öğrenciler öğrenim süresi itibariyle 4 ncü madde hükmüne bağlıdırlar. 

Bunlardan başarı gösteremiyenlerin askerî öğrencilikle ilişikleri kesilir ve haklarında askerî öğ
renciler hakkındaki özel Kânun hükümleri uygulanır. 

Basan gösterenler subay terfi kanunu gereğince subaylığa nasbolunur. 

Yedek subaylar hakkında özel şartlar 
MADDE 8. — Hukuk fakültesini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve yirmiyedi yaşını geçme

miş olan yedek subaylardan istekli olanlar/ sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil almak şartı ile ye
dek subaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa geçirilerek adaylığa kabul olunurlar. 

İstekli sayısının ihtiyaçtan fazla olması halinde ve£a pekiyi ve iyi derece ile mezun olan, istek
lilerle ihtiyaç sağlanamazsa orta derece ile mezun olan istekliler arasında seçme sınavı yapılır. 

Bunların muvazzaf subaylığa nakilleri ve intibaî&arı subay terfi Kanunundaki hükümlere tabi
dir. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 

Staj 

Staj süresi ; 

MADDE 9. — Staj süresi bir yıl olup bu hizmet askerî hâkimlik ve askerî savcılık hizmetlerin 
den sayılmaz. 

Adayların göreve bağlılık dereceleri ile ahlâki gidişlerinin ne suretle denetleneceği, sicil işleri 
ve nerelerde görevlendirilecekleri ve stajla ilgili diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığınca yapıla
cak yönetmelikle düzenlenir. 
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Oeçici Komisyonun deği^tirişi 

veya başarısızlık veya diğer sebeplerle bir defadan fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde 
bitirmelerine imkân olmıyan veyahut üniversiteler yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişiği ke
silen subayların izinleri kaldırılır ve kıtalarına gönderilirler. 

Başarısızlık veya üniversitelerin yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişiklerinin kesilmeleri se
bebi ile kıtalarına gönderilenlerin yükselmeleri emsallerine göre bir yıl geriye bırakılır. Şu ka
dar ki, iznin kaldırılmasını gerektiren başansızlık mücbir sebeplere dayanıyorsa bu fıkra hükmü 
uygulanmaz, 

Mecburi hizmet 

MADDE 5. — Hukuk öğrenimine gönderilen subayların, istifa süreleri, basan veya başansız
lık hallerinde, izinli olarak fakültelerde bulundukları süre kadar uzatılır. 

Hukuk öğrenimi sırasında terfi 

MADDE 6. — Hukuk öğrenimi süresi içinde üst rütbeye veya kıdemliliğe yükselme sırası ge
len subaylar hakkında Subaylar heyetine mahsus terfi Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır. 

Askerî öğrenci olarak öğrenim yapanlar hakkında özel şartlar 

MADDE 7. — Harb okullanna kabul ve askerî hâMm yetiştirilmek üzere hukuk fakülteleri
ne gönderilen askerî öğrencjler, öğrenim süresi itibariyle 4 ncü madde hükmüne bağlıdırlar. 

Bunlardan basan gösteremiyenler ile üniversiteler yönetmeliklerine göre fakültelerden çıkan-
lanların askerî öğrencilikle ilişikleri kesilir ve haklarında askerî öğrencilere ait özel kanun hüküm
leri uygulanır. 

Basan gösterenler Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununa göre subaylığa nasbolunurlar. 

Yedek subaylar hakkında özel şartlar 

MADDE 8. — Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve yirmiyedi yaşını geç
memiş olan yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil almak şıartı ile 
yedek subaylık süresi'sonunda muvazzaf sınıfa geçirilerek staj görmek üzere adaylığa kabul olu 
nurlar. 

Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar 
arasından, ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı takdirde orta derece ile bitirenler arasından, sı
navla alınır. 

Bunlann muvazzaf subaylığa geçirilmeleri ve kıdem uygulamalan Subaylar heyetine mahsus 
terfi Kanunundaki hükümlere göre yapılır. 

ÎKÎNÖÎ ıBÖLÜM 

Adaylık 

Adaylık süresi 

MADDE 9. — Adaylık süresi bir yıl olup bu hizmet askerî hakimlik ve askerî savcılık hizmet
lerinden sayılmaz. 

Adayların göreve bağlılık dereceleri ile bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı diğer niteliklerinin 
ne suretle denetleneceği, sicil işleri, nerelerde görevlendirilecekleri ve adaylıkla ilgili diğer husus
lar Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Stajda başarısızlık 

MADDE 10. — Askerî hâkim veya askerî savcı yardımcılıklarına atanmaya engel halleri görü
lenlerin adaylıklarına son verilir. 

Bunlardan; 
A) Öğrenimlerini muvazzaf subay olarak yapmış olanlar eski sınıflarına iade edilirler. 
B) öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar personel sınıfına geçirilirler. 
C) Muvazzaf subaylığa geçirilmiş olan yedek subaylardan istekli olanlar personel sınıfına ge

çirilir. İstekli olmıyanlar müstafi sayılır. 

ÜÇÜN.OÜ BÖLÜM 

Askerî hâkimlik ve askerî savcılık yardımcılığı 

Süre 

MADDE 11. — Adaylıkta başarı gösterenler staj süresinde tesbit edilen istidatları ve kendi di
lekleri de göz önünde tutularak askerî hâkim yardımcılığına veya askerî savcı yardımcılığına geçi
rilirler. 

Yardımcılıkta bekleme süresi üç yıldır. Bu süre sonunda askerî hâkimliğe ve askerî savcılığa 
geçirilmeye yeterli görülen yardımcılar askerî hâkim veya askerî savcılığa geçirilirler. Yeterli gö-
rüllmiyenler yardımcılıkta bir yıl daha denenirler. Bu süre sonunda,da yükselme yeterliği göstere-
miyenler personel sınıfına geçirilirler. 

ÎKÎNOt KISIM 

özlük İşleri 

nîttlNOİ HOLÜM 

Yükseline 

Yükselme esasları 

MADDE 12. — Askerî hâkim ve yardımcılarının yükselmeleri Askerî Yargıtayca verilecek not
lar ile idari üstler tarafından düzenlenecek sicillere; 

Askerî savcı ve yardımcılarının yükselmeleri Askerî Yargıtayca verilecek notlar ile askerî ada
let müfettişlerinin raporları ve idari üstler tarafından düzenlenecek sicillere; 

Askerî yargı ide ilgili idari görevlerde bulunanların yükselmeleri idari üstleri tarafından dü
zenlenecek sicillere; 

Adlî müşavirlik görevinde bulunanların yükselmeleri askerî adalet müfettişlerince düzenlenecek 
raporlara ve idari üstler tarafından düzenlenecek sicillere göre subaylar hakkındaki Terfi Kanunu 
esasları dâhilinde yapılır. 
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ÜÇÜNGÜ BÖLÜM 3 

Askerî hâkim yardımcılığı ve askerî savcı yardımcılığı 

Adaylıkta başarı 

MADDE 10. — Adaylıkta basan gösterenler, adaylık süresince tesbit edilen istidatları ve kendi 
dilekleri de göz önünde tutularak askerî hâkim yardımcılığına veya askerî savcı yardımcılığına ge
çirilirler. 

Askerî hâkim veya askerî savcı yardımcılıklanna atanmaya engel halleri görülenlerin adaylık
larına son verilir. 

Bunlardan : 
A) öğrenimlerini muvazzaf subay olarak yapmış olanlar eski smıflanna iade edilirler. 
B) öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar personel sınıfına geçirilirler. 
C) Muvazzaf subaylığa geçirilmiş olan yedek subaylardan istekli olanlar personel sınıfına ge

çirilirler. istekli olmıyanlar istifa etmiş sayılırlar. 

Yardımcılık süresi 

MADDE 11. — Askerî hâkim ve askerî savcı yardımcılıklarında bekleme süresi üç yıldır. Bu sü
re sonunda askerî hâkimliğe veya askerî savcılığa geçirilmeye yeterli görülen yardımcılar askerî 
hâkim veya askerî savcılığa geçirilirler. Yeterli görülmiyenler, yardımcılıkta bir yıl daha denenir
ler. Bu süre sonunda da yükselme yeterliği gösteremiyenler personel sınıfına geçirilirler. 

tKÎNCÎ KISIM 

. ' ' ' Özlük İşleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yükselme 

Yükselme esasları 

MADDE 12. — Askerî hâkim ve yardımcılarının yükselmeleri Askerî Yargıtay Dairelennce ve 
Daireler Kurulunca verilecek notlar ile idari üstler tarafından düzenlenecek sicillere, 

Askerî savcı ve yarduncılannın yükselmeleri Askerî Yargıtay Başsavcılığınca verilecek notlar 
ile askerî adalet müfettişlerinin raporlan ve idari üstler tarafından düzenlenecek sicillere, 

Adlî müşavirlik görevinde bulunanlann yükselmeleri askerî adalet müfettişlerince düzenlenecek 
raporlara ve idari üstler tarafından düzenlenecek sicillere, 

Askerî Adalet İşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve as
kerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların yükselmeleri idari üstler tarafından düzenlenecek 
sicillere; 

Göre, Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu esasları dâhilinde yapılır. 
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Ancak, bunların meslekî notlarının değerlendirilmesi; Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, As
kerî Adalet-İşleri Başkanı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanı ve Genelkurmay adlî müşavi
rinden müteşekkil Kurul tarafından belgelere dayanılarak düzenlenecek kanaat raporlarına göre 
yapılır. Bu Kurulun toplanma tarihi ve yeri ile çalışma usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

tdari sicil üstlerinin yetkileri 

MADDE 13. — Askerî hâkim ve askerî savcılar ile yardımcıları hakkında, subaylık nitelikleri 
itibariyle disiplin yönünden hal ve gidişlerine bağlı kalmak şartı ile idari üstleri tarafından su
baylar hakkındaki hükümlere uygun şekMe sicil düzenlenir, tdari üstlerin kimler olacağı, sicilin 
ne şekilde düzenleneceği, adlî müşavirlikler ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların 
sicil üstleri yönetmelikle gösterilir. 

Askerî Yargıtayca verilecek notlar 

MADDE 14. — Askerî Yargıtay daireleri veya Daireler Kurulunca yapılan temyiz tetkikatı sı
rasında, hükmü veya kararı veren askerî hâkim veya askerî hâkim yardımcılarına ilmî yeterlikle
rini tesbit etmek üzere not verilir. 

Bu notlar mesleki sicil niteliğinde olup askerî adalet müfettişlerince verilen raporlar ve idari 
sicil üstlerince düzenlenen sicillerle beraber yükselme işlemlerine esas olur. 

Notun takdirinde : 
1. Hükmün esasında isabet temin edilip edilmediği, 
2. Delillerin tahlil ve münakaşasında ve izhar olunan kanaat ve içtihadını gerekçelerinin izha

rında başarrgösterilip gösterilmediği. 
3. Dâvanın kanuni sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı, 
4. Tahkikat ve muhakemenin sevk ve idaresinde hata edilip edilmediği, 
5. Hükmün ilişkin bulunduğu işin nev'i ye mahiyeti, 
6. Dâvaya konu olan iş hakkındaki içtihatlarda değişiklik bulunup bulunmadığı göz önünde 

bulundurulur. 
Hükmün bozulması, onanması, ıslah veya tadil edilmesi mutlak surette aleyhe veya lehe not 

verilmesi için sebep teşkil etmez. 
Leh ve aleyhte kanaat getirilmesine müsaidolmıyan işler için not verilmez. 
Askerî savcı ve yardımcılarına da tahkikat ve duruşma sırasında gösterdikleri ehliyet ve liya-

kata göre yukardaki esaslara göre not verilir. 

Müfettiş raporları 

MADDE 15. — Askerî adalet müfettişlerinin, işlemlerini denetledikleri askerî savcılar ve yar
dımcıları ile adlî müşavirliklerde bulunanlar hakkında belgelere dayanarak düzenledikleri rapor 
ve hal kâğıtları ilgililerin yükselmelerinde değerlendirilmek üzere ilgili kuvvet komutanlıklarının 
personel başkanlıklarına ve Askerî Adalet işleri Başkanlığına gönderilir. 
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idari sicil üstlerinin yetkileri 

MADDE 13. — Askeri hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcıları hakkında, subaylık nitelikle
ri itibariyle disiplin yönünden hal ve gidişlerine bağlı kalmak şartı ile idari üstleri tarafından 
subaylar hakkındaki hükümlere uyg-un şekilde sicil düzenlenir, idari üstlerin kimler olacağı, sicilin 
ne şekilde düzenleneceği, adlî müşavirlikler Askerî Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş 
Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların sicil işleri 
Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

Askerî Yargttayca verilecek notlar 

MADDE 14. — Askerî Yargıtay Daireleri veya Daireler Kurulunca yapılan temyiz incelemesi sı
rasında, hükmü veya kararı veren askerî hâkim veya askerî hâkim yardımcılarına ilmî yeterlikle
rini tesbit etmek üzere not verilir. 

Notun verilmesinde : 
A) Hükmün esasında isabet sağlanıp sağlanmadığı, 
B) Delillerin tahlili ve tartışmasında ve belirtilen kanaat ve içtihadın gerekçelerinin açıklanma

sında başarı gösterilip gösterilmediği, 
O) Dâvanın kanuni sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı, * 
D) Soruşturma ve yargılamanın sevk ve yönetiminde hata edilip edilmediği, 
E) Hükmün ilişkin bulunduğu işin nev'i ve mahiyeti, 
F) Dâvaya konu olan iş hakkındaki içtihatlarda değişiklik bulunup bulunmadığı, 
Göz göz önünde bulundurulur. 
Hükmün bozulması, onanması, düzeltilerek veya değiştirilerek onanması, kesin olarak aleyhe ve 

lehe not verilmesi için sebep teşkil etmez, 
Leh ve aleyhte kanaat getirilmesine müsaidolmıyan işler için not verilmez. 
Askerî savcı ve yardımcılarına da, soruşturma ve duruşma sırasında gösterdikleri ehliyet ve li-

yakata göre yukardaki esaslar içinde ve Askerî Yargıtay incelemeleri sonucu da göz önünde bulun
durularak Askerî Yargıtay Başsavcılığınca not verilir. 

Askerî Yargıtay Daireleri ve Daireler Kurulu ile Askeri Yargıtay Başsavcılığınca verilen not
lar meslekî sicil niteliğinde olup askerî adalet müfettişlerince verilen raporlar ve idari sicil üstlerin-
ce düzenlenen sicillerle beraber yükselme işlemlerine esas olur. 

" Müfettiş raporları 

MADDE 15. — Askerî adalet müfettişlerinin, işlemlerini denetledikleri askerî savcılar ve yar
dımcıları ile adlî müşavirler hakkında belgelere dayanarak düzenledikleri rapor ve iyi hal kâğıt
ları, bunların yükselmelerinde değerlendirilmek üzede ilgili kuvvet komutanlıklarının personel 
başkanlıklarına ve Askerî Adalet İşleri Başkanlığına gönderilir, 
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ÎKÎNCÎ BÖLÜM 
Yer değiştirme 

Yer değiştirme esasları 
MADDE 16. — Askerî hâkim ve savcılar ile yardımcılarının tâyin ve nakilleri Silâhlı Kuv

vetler mensuplarının tâyin ve nakilleri hakkındaki Kanun hükümleri esas alınarak millî irade ile 
yapılır ve Resmî Gazete ile yayınlanır. Bunların muvafakatleri alınmadıkça üçüncü coğrafi böl
gede üç yıldan, diğer bölgelerde dört yıldan önce başka bir yere veya göreve atanamazlar. Ancak, 
bir mahkemenin lağvı, bir kadronun kaldırılması, nezdinde mahkeme kurulan birliğin yer değiş
tirmesi veya yükselme sebebiyle' aynı kadroda kalmalarına imkân olmıyanlann yahut üçüncü 
coğrafi bölgeye atanma sırası gelenlerle sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemelerine atananla
rın muvafakatleri şartı aranmaz. 

Askerî Yargıtay üyeliklerine, Daire Başkanlıklarına, Askerî Yargıtay II nci Başkanlığına, As
kerî Yargıtay Başkanlığına ve Askerî Yargıtay Başsavcılığına seçilen askerî hâkim ve askerî 
savcıların atanmaları millî irade ile yapılır ve Resmî Gazete ile yayınlanır. Bunlar başka bir gö
reve atanamazlar. Ancak, kendi muvafakatleri alınmak ve Askerî Yargıtay üyelik hukukundan 
feragat etmek şartı ile başka bir göreve atanabilirler. 

Askerî hâkimlik görevine veya yardımcılığına, askerî savcılık görevine veya yardımcılığına adlî 
müşavirlik görevine ve askerî yargı ile ilgili görevlere yapılacak atanmalarda, yukarı fıkralarda
ki hükümler saklı kalmak şartı ile Askerî Yargıtay notları, müfettiş raporları ve idari üstlerce 
düzenlenen siciller göz önüne alınarak işlem yapılır. Bu görevlerden birinden diğerine yapılacak 
atanmalar ya ilgilinin muvafakati veya bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın hâkimliğin 
gerektirdiği şeref ve tarafsızlıkla görev yapamıyacakları yahut bulunduklan yerlerde kalmalan 
memuriyetlerinin nüfuz ve itibarını zedeliyeceği veya işlerin çokluğuna ve çeşidine göre görevde 
gereken başanyı gösteremedikleri soruşturma ve belgelerle anlaşılmasına yahut kadro ve hizmetin 
böyle bir atanmayı zorunlu kılması haline bağlıdır. 

Adlî müşavirliklerde ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların atanmalannda 
müddet ve muvafakat şartı aranmaksızın subaylar hakkındaki genel hükümler uygulanır. 

£ • > : • ; : • • • • ' • • • ' . ' • 

özel atanma şartları 
MADDE 17. — Askerî Yargıtay Başsavcı yardımcılıklarına, Askerî Adalet Başkanlığı kadro

larına ve Askerî Adalet müfettişliklerine yapılacak atanmalar, bu hizmetlerin gereklerine uygun 
tecrübe ve nitelikteki kimseler arasından yapılır. 
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ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Yer değiştirme 

Yer değiştirme esasları 

MADDE 16..— Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılarının, adlî müşavirlerin, As
kerî Adalet îşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askerî 
yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askerî hâkimlerin atanmaları bu kanun hükümleri saklı 
kalmak şartiyle Silâhlı Kuvvetler mensuplannm nakil ve tâyinleri hakkındaki hükümler esas 
alınarak Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanının ona
yına sunulur ve Resmî Gazete ile yayınlanır. 

Askerî hâkim ve askerî savcılar, muvafakatleri alınmadıkça üçüncü coğrafi bölgede uy yû-
dan, diğer bölgelerde dört yıldan önce başka bir yere veya göreve atanamazlar. Ancak bir mah
kemenin veya kadronun kaldırılması, nezdinde mahkeme kurulan birliğin yer değiştirmesi ve
ya yükselme sebebiyle aynı kadroda kalmalarına imkân olmıyanlarm yahut üçüncü coğrafi böl
geye atanma sırası gelenlerle sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemelerine atanmalarda mu
vafakat şartı aranmaz. 

Askerî hâkimlik, askerî hâkim yardımcılığı, askerî savcılık, askerî savcı yardımcılığı görev
lerine ve adlî müşavirliklere, Askerî Adalet îşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu 
Başkanlığı kadrolarına ve askerî yargı ile ilgili idari görevlere yapılacak atanmalarda yukarda-
ki fıkralar hükümleri saklı kalmak şartiyle, Askerî Yargıtay notlan, müfettiş raporlan ve idari 
üstlerce düzenlenen siciller göz önünde tutularak işlem yapılır. 

Bu görevlerden birinden diğerine yapılacak atanmalar ya ilgilinin muvafakati veya bulun
duklan yerde kendi kusurları olmaksızın hâkimliğin gerektirdiği şeref ve tarafsızlıkla görev 
yapamıyacaklan yahut bulunduklan yerlerde kalmalan memuriyetlerinin nüfuz ve itibannı 
zedeleyici veya işlerin çokluğuna ve çeşidine göre görevde gereken başarıyı göstermedikleri so
ruşturma ve belgelerle anlaşılmasına yahut kadro ve hizmetin böyle bir atanmayı zorunlu kıl
ması haline bağlıdır. 

Askerî Yargıtay Başkanlığına, İkinci Başkanlığına, Daire Başkanlıklarına, Üyeliklerine ve 
Başsavcılığına seçilen askerî hâkim ve askerî savcılann atanmaları 1 nci fıkrada olduğu gibi 
kararname ile yapılır ve yayınlanır. Bunlar başka bir göreve atanamazlar. Ancak, muvafakat
leri alınmak ve Askerî Yargıtay üyeliği hukukundan feragat etmek şartı ile başka bir göreve 
atanabilirler. 

Adlî müşavirliklerde, Askerî Adalet îşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Baş
kanlığı kadrolannda ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askerî hâkimlerin atan
malarında süre ve muvafakat şartı aranmaksızın subaylar hakkndaki genel hükümler uygulanır. 

özel atanma şartları 

MADDE 17. — Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Başkanlığı kadrolarına, Millî 
Savunma Bakanlığı Askerî Adalet müfettişliklerine, Genel Kurmay Başkanlığı Adlî Müşavir
liği kadrolarına ve Askerî Yargıtay Başsavcı yardımcılıklarına yapılacak atanmalarda bu hiz
metlerin gereklerine uygun tecrübe ve nitelik aranır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özlük haklar 

Özlük haklar 

MADDE 18. — Askerî hâkim ve askerî savcılar ile yardımcılarının, adlî müşavirlerin ve as
kerî yargı ile ilgili görevlerde bulunanların ve adayların maaş dereceleri, maaş yükselmeleri ve 
diğer malî ve aynî hakları subaylar hakkındaki kanun hükümlerine tabidir. 

Askerî hâkim ve askerî savcılar ile yardımcılarının, adlî müşavirlerin ve bunlardan askerî yargı 
ile ilgili idari görevlerde bulunanların hâkim ödenekleri, aynı maaş derecesinde bulunan adliye hâ
kim ve savcıları ile yardımcılarının almakta oldukları ödenek miktarı esas olmak üzere adliya hâ
kim ve savcıları hakkındaki kanun hükümlerine tabidir. Ödeneğin kesilmesi ve verilme şekli aynı 
kanun esasları dâhilinde uygulanır. 

Askerî hâkimler ve askerî savcılar veya yardımcıları görevli bulundukları mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması sebebiyle aylıklarından mahrum edilemezler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İzin, istifa, yaş haddi, ve emeklilik, meslekten çıkarılma 

İzin 

MADDE 19. — Askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcılarına Askerî îzin Kanunu esaslarına 
göre izin verilir. 

İstifa 

MADDE 20. — Askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcılarının istifaları, Subaylar hakkındaki 
Kanun hükümlerine tabidir. 

Yaş haddi ve emeklilik 

MADDE 21. — Askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcılarının emeklilik yaş haddi eşit rütbe
deki subaylar gibidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

özlük hakları 

özlük haklan 

MADDE 18. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılarının ve adayların maaş dere
celeri, maaş yükselmeleri ve diğer özlük hakları Subaylar hakkındaki Kanun hükümlerine tabi
dir, 

Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılanna, almakta oldukları maaş derecesinin te
kabül ettiği sınıf ve derecede bulunan adlî hâkim ve savcıları ile yardımcılanna verilen ödenek 
miktarı esas olmak üzere adlî hâkim ve savcılar hakkındaki Kanun hükümleri gereğince hâkim 
ödeneği verilir. 

Adaylığını tamamlıyan askerî hâkim sınıfından teğmenler, askerî hâkim veya askerî savcı yar
dımcılığı görevine başladıkları tarihi takibeden aybaşından itibaren 10 ncu derece adliye hâkim 
ve savcılan gibi ödenek alırlar. 

Askerî Yargıtay Başkanı, II nci Başkanı, daire başkanlan ve üyeleriyle Askerî Yargıtay Baş
savcısı, Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet işleri Başkanı, Askerî Adalet Teftiş, Kurulu Baş
kanı ve Genelkurmay Adlî Müşavirine aynı kanun hükümlerine göre Yargıtay Başkan ve üyele
rine verilen ödenek miktannea ödenek verilir. 

ödeneğin verilmesi ve kesilmesinde aynı kanun esasları uygulanır. 
Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılan görevli bulundukları mahkemenin veya kad

ronun kaldmlması sebebiyle maaşlanndan yoksun kılınamazlar. 
Adlî müşavirlikler ile Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet işleri Başkanlığı, Askerî Adalet 

Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolannda ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askerî 
hâkimler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

îzin, istifa, yaş haddi ve emeklilik, meslekten çıkarılma 

îzin 

MADDE 19. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılanna, adlî müşavirlere, Askerî 
Adalet işleri Başkanlığı ile Askerî Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askerî yargı ile ilgili 
idari görevlerde bulunanlara ve adaylara Askerî İzin Kanunu esaslarına göre izin verilir. 

Askerî Yargıtay kuruluşu hakkındaki 127 sayılı Kanunun bu konudaki hükümleri saklıdır. 

istifa 

MADDE 20. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılannın, adlî müşavirlerin, Aske
ri Adalet işleri Başkanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askerî yar
gı ile ilgili idari görevlerde bulunanların istifalan, bu kanundaki özel hükümler saklı kalmak 
şartı ile Subaylar hakkındaki Kanun hükümlerine tabidir. 

Yaş haddi ve emeklilik 

, MADDE 21. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılarının ve adlî müşavirlerin, As
kerî Adalet işleri Başkanlığı ile Askerî Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askerî yargı ile 
ilgili idari görevlerde bulunan askerî hâkimlerin emeklilik yaş haddi eşit rütbedeki subaylar gi
bidir. 
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Meslekten çıkarılma 

MADDE 22. — Askerî Hâkim, Askerî savcı ve yardımcılannm meslekten çıkanlmalan, diğer 
sınıf subaylan hakkındaki genel hükümlere bağlıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

" Soruşturma ve kovuşturma 

thbar ve şikâyet 

MADDE 23. — Askerî Hâkim ve Askerî Savcılar ile yardımcılannm, adlî müşavirlerin ve as
kerî yargı ile ilgili idarî kadrolarda görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suç
lan veya sıfat ve görevlerinin gereklerine uymayan hal veya eylemleri yahut askerî yargıya tâbi 
şahsi suçları şikâyet ve ihbar edilir veya cereyan eden işlemlerden öğrenilirse soruşturma izni ve
rilmesine lüzum olup olmadığının tesbiti için Millî Savunma Bakanı tarafından ilgili şahıstan kı
demli bir Askerî Adalet Müfettişi görevlendirilir. 

Askerî Adalet Müfettişi tarafından yapılan inceleme sonunda düzenlenecek evrak soruşturma 
izni verilip verilmemesinin değerlendirilmesi için. 

Askerî Adalet İşleri Başkanı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanı, Genelkurmay Adlî Mü
şaviri ve ilgili şahsın mensup olduğu kuvvet adlî müşavirinden müteşekkil Disiplin Haysiyet Ku
rulunca incelenir. ^ 

Milli Savunma Bakanı bu kurulun tabiî başkanıdır. 
Millî Savunma Bakanı kurula katılmadığı zamanlar en kıdemli üye kurula başkanlık eder. 
Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde başkanın katıldığı rey geçerlidir. 

. Şikâyet veya ihbar incelemeyi gerektiren belli bir sebebi kapsamaz veya gerçek kimlik ve doğ
ru adres gösterilerek yapılmazsa evrak işlemden kaldırılır. 

Askerî adalet müfettişinin yetkileri 

MADDE 24. — İnceleme yapmaya memur askerî adalet müfettişi lüzumlu gördüğü kimseleri 
yeminle dinliyebilir, subut delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve kurumlardan doğrudan 
doğruya topluyabilir. Askerî adalet müfettişince yapılacak bu işlemlerde Devlet organlan ve ku
rumlan ile diğer gerçek ve tüzel kişiler yönetilen sorulara hemen karşılık vermek ve istekleri der-

/ hal yerine getirmek zorundadırlar. 
Askerî Adalet Müfettişi bu inceleme sırasında arama, tevkif ve diğer tedbirler hakkında karar 

verilmesi için en yakın askerî mahkeme ve diğer yargı organlanndan talepte bulunabilir. 

inceleme sonucu >. 

MADDE 25. — Disiplin ve Haysiyet Kurulu, inceleme yapmaya memur edilen askerî adalet 
müfettişince düzenlenen ve düşüncesini de kapsıyan evrakı inceler. Gerekirse incelemenin derinleş-
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Meslekten çıkarılma 

MADDE 22. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılarının adlî müşavirlerin, Askerî 
Adalet işleri Başkanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolannda ve askerî yargı 
ile ilgili idari görevlerde bulunanlann meslekten çıkarılmaları, diğer sınıf subayîan hakkındaki 
genel hükümlere tabidir. 

BEŞINCI BÖLÜM 

Soruşturma ve kovuşturma 

İhbar ve §ikâyet 

MADDE 23. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılarının, adlî müşavirlerin, As
kerî Adalet İşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığının kadrolarında bulu
nan askerî hâkimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçlan veya sıfat 
ve görevlerinin gereklerine uymıyan hal veya. eylemleri yahut Askerî Yargıtaya tabi şahsi suçları 
şikâyet ve ihbar edilir veya cereyan eden işlemlerden öğrenilirse soruşturma izni verilmesine lü
zum olup olmadığının tesbiti için Millî Savunma Bakanı tarafından ilgili şahıstan kıdemli bir as
kerî adalet müfettişi görevlendirilir. Zorunlu hallerde bu görev en kıdemli askerî adalet müfettişi 
tarafından yerine getirilir. 

Şikâyet veya ihbar incelemeyi gerektiren belli bir sebebi kapsamaz veya gerçek kimlik ve doğ
ru adres gösterilerek yapılmazsa evrak işlemden kaldınlır. 

Askerî adalet müfettiğinin yetkileri 

MADDE 24. — Millî Savunma Bakanı tarafından görevlendirilen askerî adalet müfettişi lü
zumlu gördüğü kimseleri yeminle dinleyebilir. Sübut delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve 
kurumlardan doğrudan doğruya toplayabilir. Askerî adalet müfettişince yapılacak bu işlemlerde 
Devlet organlan ve kurumları ile diğer gerçek vedadırlar. 
vermek ve istekleri derhal yerine getirmek zorun tüzel kişiler, yönetilen sorulara hemen karşılık 

Askerî adalet müfettişi bu soruşturma sırasında arama, tutuklama ve diğer tedbirler hakkında 
karar verilmesi için en yakın askerî mahkeme ve diğer yargı organlanndan istemde bulunabilir. 

Hakkında işlem yapılan kişinin görevine devamının, soruşturmanın selâmetine yahut yargı er
kinin nüfuz ve itibanna zarar vereceğine kanaat getirilirse geçici bir tedbir olarak işten el çek
tirilmesi hususunda askerî adalet müfettişince Millî Savunma Bakanından istemde bulunulur. 
Millî Savunma Bakanı tarafından yerine getirilen işten el çektirme işlemi, mahiyet ve sonuçlan 
itibariyle Askerî mahkemeleri kuruluşu ve yargılama usulü Kanunundaki hükümlere tabidir. 

Soruşturma 

MADDE 25. — Millî Savunma Bakanı, soruşturma yapmaya memur edilen Askerî Adalet 
müfettişince düzenlenen ve düşüncesini de kap siyan evrakı inceler, elde edilen sonuca göre 
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tirilmesini ister. Elde edilen sonuca göre soruşturma izni verilmesine, evrakın işlemden kaldırıl
masına veya disiplin cezası tâyinine karar verir. 

Bir suçtan dolayı yapılacak ceza soruşturması disiplin cezası uygulanmasına engel olmaz. 

Soruşturma izni 

MADDE 26. — Disiplin ve Haysiyet Kurulu tarafından verilecek karar üzerine Millî Savun
ma Bakanınca, soruşturma açılmasına izin verilir. Düzenlenmiş olan evrak gereği yapılmak üzere 
ilgilinin görevli bulunduğu en yakın Askerî Mahkemenin Savcısına gönderilir. 

Soruşturma sonucu 

MADDE 27. — İnceleme evrakı kendisine gönderilen Askerî Savcı Askerî Muhakeme Usulü 
Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemi yapar. 

Askerî Adalet Müfettişince yapılan inceleme evrakı hazırlık soruşturması olarak kabul edile
bilir. 

Soruşturma süresi 

MADDE 28. — Askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcıları hakkındaki dâvalar diğer dâvalara 
göre öne alınarak görülür. Kanuni zaruretlerden doğan engeller olmadıkça bu dâvalar üç aydan 
fazla uzayamaz. 

DisipUn cezalan 
MADDE 20. — Askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcılarına, adlî müşavirlere ve askerî yar

gı ile ilgili idari kadrolarda görevlendirilenlere disiplin ve haysiyet kurulu tarafından aşağıdaki 
disiplin cezalan verilebilir. 

1. İhtar 
2. Tevbib 
3. Yer değiştirmek 
Savunma alınmadan disiplin cezası uygulanmaz. 
Disiplin cezalarına ait kararlar ilgilinin sicil dosyasına konur. 
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hazırlık soruşturması yapılması için izin verilmesine veya disiplin cezası tâyinine, yahut kovuş
turma yapılmasına lüzum görmezse evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir. 

Millî Savunma Bakanınca hazırlık soruşturması açılmasına izin verildiği takdirde düzenlen
miş odan evrak gereği yapılmak üzere ilgilinin görevli bulunduğu yere en yakın askerî mahke
menin savcısına gönderilir. 

Bir suçtan dolayı yapılacak ceza soruşturması uisiplin cezası uygulanmasına engel olmaz. 

8ovuşturma sonucu 

MADDE 26. — Askerî Adalet müfettişince düzenlenen evrak kendisine gönderilen askerî 
savcı, suç, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalan hak
kındaki Kanunda yazılı olsa bile, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hü
kümlerine göre gerekli işlemi yapar. Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disip
lin Suç ve Cezaları hakkındaki Kanunun 2 nci kısmında yer alan disiplin suç ve cezalarına 
ait hükümler askerî mahkemeler tarafından da uygulanır. 

Askerî Adalef müfettişince yapılan soruşturma hazırlık soruşturması olarak kabul edilebilir. 

Soruşturma süresi 

MADDİ! 27. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar üe yardımcıları hakkındaki dâvalar, diğer 
dâvalara göre öne alllnarak görülür. Kanuni zorunluklardan doğan engeller olmadıkça bu dâvalar 
üç aydan fazla uzay ama z. 

Genel yargıya tabi şahsi suçlar 

MADDE 28. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılarının, adlî müşavirlerin, 
Askerî Adalet İşleri Başkanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve aske
rî yargı üe ilgili idari görevlerde bulunan askerî hâkimlerin genel yargıya tâbi şahsi suçları hak
kında genel hükümler uygulanır. 

Ancak soruşturma ve kovuşturma o yer ağır ceza mahkemesi savcılığı ve sorgu hâkimliğince, 
son soruşturma ise ağır ceza mahkemesince yapılır. 

Disiplin cezaları 

MADDE 29. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcılarına, adlî müşavirlere, Askerî 
Adalet İşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında görevli askerî 
hâkimlere Millî Savunma Bakanı tarafından aşağıdaki disiplin cezaları verilebilir. Bu kararlar 
kesindir. 

A) thtar, 
B) Tevbih, 
0) Yer değiştirme, 
Savunma alınmadan disiplin cezası, uygulanmaz. 
Disiplin cezalarına alt kararlar ilgilinin sicil dosyasına konur. 
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.., İhtar cezası 

MADDE 30. — İhtar, görevde dikkati çekmek veya bir eylem ve tutumundan dolayı ilgiliyi 
uyarmaktır. 

Tevbih cezası 

MADDE 31. — Tavbih, belli bir eylem veya tutumdan dolayı onu işliyenin kınanmasıdır. 

Yer değiştirme cezası 

MADDE 32. — Yer değiştirme cezası: 
1. Kusurlu ve uygunsuz hareket ve münasebetleri ile meslekin şeref ve nüfuzunu veya şahsi 

onur ve itibarını kıranlar. 
2. Yaptıkları işler ve davranışları ile görevini doğru ve tarafsız yapamıyacağı kanaatini 

uyandıranlar. 
3. Hatır ve gönüle bakarak veya şahsi duygulara kapılarak görev yaptığı şayi olanlar. 
4. Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı arkadaşları ile geçimsiz ve dir

liksiz olanlar hakkında uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Askerî Yargıtay Başkanı Başsavcı ve üyeleri hakkında özel hükümler 

MADDE 33. — Askerî Yargıtay Başkanı, İkinci Başkanı ve daire başkanları ile başsavcı ve 
üyelerinin görevleri ile ilgili suçlan için soruşturma açılması Askerî Yargıtay Genel Kurulunun 
kararına bağlıdır. 

Genel Kurul önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için gerekli ince
lemeyi yapmak üzere hazır bulunanlar arasından ad çekmek suretiyle bir üye seçer. Bu üye ince
lemesini yaptıktan sonra düşüncesini belirtmeksizin durumu bir raporla başkanlığa bildirir. Bu 
rapor üzerine Genel Kurulda yapılacak görüşme sonunda soruşturma açılmasına yer olmadığına 
karar verildiği takdirde karann bir örneği ilgili üyeye ve bir örneği de ihbar ve şikâyette bu
lunana tebliğ olunur. 

Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı Askerî Muhakeme Usulü 
Kanununa göre yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendirilir. Bu kurula üyelerden en kıdemlisi 
başkanlık eder. 

Bu kurul 25 nci maddede belirtilen yetkileri haizdir. 
İmzasız veya adressiz yahut takma adla yapılan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. 

MADDE 34. — Soruşturmaya memur kurul yaptığı soruşturma neticesini bir raporla tesbit ve 
Genel Kurula arz eder. 

Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma evrakı Yüce Di
vana tevdi edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 
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İhtar cezası 

MADDE 80. — Tasarının 30 ncu maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
;'"• %**&&?''-'•' " y :•: ] ^ , x ^ İ ^ , ^ L . " .'••••I* 

Tevbih cezası 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yer değiştirme cezası 

MADDE 32. — Yer değiştirme cezası : 
A) Kusurlu ve uygunsuz hareket ve münasebetleri ile meslekin şeref ve nüfuzunu veya 

şahsi onur ve itibarını kıranlar. 
B) Tutumları ve davranışları ile görevini doğru ve tarafsız yapmıyacağı kanaatini uyandı

ranları 
0) Hatır ve gönüle bakarak veya şahsi duygulara kapılarak görev yaptığı şayi olanlar, 
D) Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı arkadaşları île geçimsiz ve 

dirliksiz olanlar, 
Hakkında uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Askerî Yargıtay Başkanları ve üyeleri ile Başsavcısı hakkında özel hükümler 

ISoru§turma açılması 

MADDE 33. — Askerî Yargıtay Başkanı, II nci Başkanı, Daire Başkanlarının, üyelerinin ve 
Başsavcısının görevleri ile ilgili suçlan için soruşturma açılması Askerî Yargıtay Genel Kuru
lunun kararma bağlıdır. 

Genel Kurul, önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için gerekli 
incelemeyi yapmak üzere hazır bulunanlar arasından ad çekmek suretiyle bir üye seçer. Bu 
üye incelemesini yaptıktan sonra düşüncesini belirtmeksizin durumu bir raporla Başkanlığa bil
dirir. Bu rapor üzerine Genel Kurulda yapılacak görüşme sonunda soruşturma açılmasına yer 
olmadığına karar verildiği takdirde kararın bir örneği ilgili üyeye ve bir örneği de ihbar ve
ya şikâyette bulunana tebliğ olunur. 

Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa göre yapmak üzere, gizli oyla üç; üye görevlendirilir. 
Bu kurula üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. 

Bu kurul 24 ncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetkilere sahiptir. 
îmzasız veya adressiz yahut takma adla yapılan ihbar veya şikâyetler işleme konulmaz. 

•Soruşturma sonucu 

MADDE 34. — Soruşturma ile görevli kurul, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tesbit 
ve Genel Kurula arz eder. 

Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma evrakı Yüce 
Divana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 
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MADDE 35. — Askerî Yargıtay Başkan, Başsavcı ve üyelerinin askerî yargıya tabi âdi ve 
şahsi suçlarından yargılamaları yukardaM maddeler gereğince yapılacak soruşturmayı mütaakıp 
Genel Kurulca varılacak karar üzerine Askerî Yargıtay dairelerince yapılır. 

Gerek bu daireye ve gerekse temyizen inceleme yapılacak daireler kuruluna soruşturma yap
mış olan üyeler katılmazlar. 

Askerî Yargıtay Başkan, Başsavcı ve üyelerinin genel yargıya tabi suçlarının yargılamasında 
yargıtay başkan, başsavcı ve üyeleri hakkındaki hükümler uygulanır, 

MADDE 36. — Askerî Yargıtay ikinci Başkanı ile daire başkanları ve üyelerinin hâkimlik 
vakar ve şerefine ve şahsi haysiyetlerine dokunan veya görevleri icaplanna uyımyan ihtiyari 
fiil ve hareketlerinden dolayı Askerî Yargıtay Başkanının başkanlığı altında daire başkanlan 
ve her daire adına kur'a ile tâyin edilecek bir üyeden kurulacak disiplin kurulu tarafından hakla
rında yer değiştirme hariç disiplin cezaları uygulanır. Kurulun bu kararları kesindir. 

MADDE 37. — 36 ncı maddede yazılı fiil ve hareketlerin vukuunda keyfiyet Askerî Yargı 
tay Başkanı, İkinci Başkanı, daire başkanları veya üyelerden her hangi birinin yazılı müra 
caatı üzerine disiplin kuruluna intikal ettirilebileceği gibi Millî Savunma Bakanı da bu gib: 
fiil ve hareketlerin vukuuna her hangi bir suretle muttali olduğunda işin disiplin kurulunda gö 
rüşülmesini istiyebilir. Bu takdirde kurul başkanı tarafından yazılacak bir tezkere ile hareke 
tinden şikâyet olunan hâkimden durum sorulup savunması alınır. Savunma bizzat hazır bulu 
narak veya vekil göndererek yapılır. Disiplin kurulunun kararlan üçte iki çoğunlukla verilir 
Bu kararlar kesindir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 39. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı ve üyelerinin Yüksek Mahkeme hâkim-
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Hah si suçlar 

MADDE 35. — Askerî Yargıtay Başkanı, II nci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri ile Baş
savcısının askerî yargıya tabi şahsi suçlardan dolayı haklarında soruşturma açılmasına ve
ya kovuşturmaya yer olmadığına yahut dâva açılmasına karar verilmesi Askerî Yargıtay Genel 
Kurulunca, hazır bulunanlar arasından ad çekmek suretiyle seçilecek üç kişilik bir kurula 
aittir. 

En kıdemli üye kurula başkanlık eder. Bu kurulca dâva açılmasına karar verildiği takdirde 
evrak, sonraki kanuni işlemlerin yapılması için Askerî Yargıtay Başsavcısına verilir. 

Yargılama, Askerî Yargıtay Başkanının gösterdiği Askerî Yargıtay dairesinde yapılır. 
Gerek bu daireye, gerekse temyiz yolu ile inceleme yapacak daireler kuruluna soruşturma yap

mış üyeler katılmazlar. 
Askerî Yargıtay Başsavcısı hakkındaki yargılamada, Başsavcılık görevi Millî Savunma Baka

nının göstereceği Askerî Yargıtay daire başkanlarından biri tarafından yapılır. 
Askerî Yargıtay Başkanı, II nci Başkanı, daire başkanları ve üyeleriyle Başsavcısının genel 

yargıya tabi şahsi suçlarının kovuşturuUmasında Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Baş
savcısının şahsi suçlarının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

Haysiyet divanı 

MADDE 36. — Askerî Yargıtay Başkanı, II nci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Askerî 
Yargıtay Başsavcısının hâkimlik vakar ve şerefine ve şahsi haysiyetlerine dokunan veya görevleri 
gereklerine uymıyan ihtiyari eylem ve tutumlarından dolayı haklarında yer değiştirme hariç, 
29 ncu maddede yazılı disiplin cezalarını uygulamak üzere Askerî Yargıtay Başkanının başkan
lığı altında Askerî Yargıtay Başsavcısı, daire başkanları ve her daireden adçekmek suretiyle se
çilen birer üyeden müteşekkil bir haysiyet divanı kurulur. 

Soruşturma ve sonuca 

MADDE 37. — Askerî Yargıtay Başkanı, 36 ncı maddede yazılı asker kişilerin aynı madde
deki eylem ve hareketlerin oluşunu doğrudan doğruya veya Askerî Yargıtay II nci Başkanı, daire 
başkanları ve üyeleri ile Askerî Yargıtay Başsavcısı tarafından yazılı olarak başvurulması sure
tiyle öğrenirse işi haysiyet divanına sevk eder. 

Millî Savunma Bakanı da bu gibi eylem ve hareketlerin oluşunu her hangi bir surette öğ
rendiği takdirde işin haysiyet divanında görüşülmesini istiyebilir. 

Bu hallerde Başkan tarafından haysiyet divanına şevkine lüzum görülenlerden durum sorulup 
savunması alınır. Savunma bizzat hazır bulunarak veya vekil göndererek yapılır. Haysiyet di
vanının kararlan üçte iki çoğunlukla verilir. 

Bu kararlar kesindir. 
Askerî Yargıtay Başkanı hakkındaki ihbar ve şikâyetlerde bu maddede yazılı görevler, Askerî 

Yargıtay II nci Başkanı tarafından yerine getirilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Generalliğe ve amiralliğe yükselme 

MADDE 38. — Askerî Yargıtay Başkanı, II nci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Baş-
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leri olarak Anayasa ile belirtilen hakları saklıdır. Ancak bunların yükselme sırası gelenlerin 
general veya amiralliğe yükselmeleri subaylar hakkındaki Terfi Kanunu hükümlerine uygun 
olarak yapılır. 

MADDE 40. — Askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcıları duruşma hâkimliği ve savcılık gö
revlerini yaparken eşidi adliye hâkim ve savcılarının özel kıyafetini taşırlar. 

MADDE 41. — Askerî hâkimler ve askerî savcıların, askerî mahkemelerdeki askerî hâkimlik 
ve askerî savcılık kadrolarında geçen hizmet sürelerinden başka adlî müşavirlik ve askerî yargı ile 
idari görev kadrolarında geçen hizmet süreleri de hâkimlik hizmetlerinden sayılır. 

Askerî yargı ile ilgili idari görev kadroları şunlardır. 
1. Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet işleri Başkanlığı kadroları, Millî Savunma Bakanlığı 

Askerî Adalet Teftiş Kurulu^Başkanlığı kadroları, Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Ka
rarlar Daire Başkanlığı kadroları, Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadroları. 

2. Genelkurmay Başkanlığı Hukuk Dairesi ve Kuvvet Komutanlıklarındaki (Jandarma Genel 
Komutanlığı dâhil) Hukuk tşleri Müdürlüğü kadroları. 

3. Disiplin mahkemelerindeki disiplin subaylığı kadroları. 

MADDE 42. — Bu kanunun uygulanmasında askerî hâkim ibaresi, Askerî Yargıtay Başkanı, 
İkinci Başkan daire başkanları ve üeyleri ile* askerî mahkemelerde görevli askerî hâkimler ve yardım
cılarını; askerî savcı ibaresi ise Askeri Yargıtay Başsavcısı ile başyardımcısını ve yardımcı
larını, askerî mahkemelerde görevli askerî savcı ve yardımcılarını adlî müşavirleri ve bunlar
dan askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanları ifade eder. 

MADDE 43. — Askerî mahkemelerde görevli kıdemli askerî hâkim veya askerî savcıların 
teklifi üzerine Millî Savunma Bakanı askerî hâkim ve yardımcıları ile askerî savcı ve yar
dımcılarına, asıl görevlerine ek olmak ve üç ayı geçmemek üzere; izin hastalık veya diğer 
sebeplerle boş bulunan aynı yerdeki veya başka bir yargı çevresindeki aynı nevi hizmete 
ait kadro görevini yapmak üzere geçici yetki verebilir. 

Askerî hâkim yardımcıları kendilerine Millî Savunma Bakanı tarafından geçici yetki ve
rilmesi halinde veya bulundukları mahkemenin kıdemli hâkimi tarafından kendilerine veri
len işlerde askerî hâkimlerin bütün görev ve yetkilerine haizdirler. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerî adlî hâkim sınıfında bu
lunanlar hizmet süreleri, sicil durumlan, kuvvet intisabı ve kadro zorunlulukları esas alınarak 
askerî hâkimliğe, askerî savcılığa, adlî müşavirliğe ve* askerî yargı ile ilgili idari görevlere ata
nırlar. 
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savcısının yüksek mahkeme hâkimleri olarak Anayasa ile belirtilen haklan saklıdır. Ancak, bun
lardan yükselme sırası gelenlerin general veya amiralliğe yükselmeleri Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun hükümlerine göre yapılır. 

Kıyafet , • • 

MADDE 39. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yardımcıları duruşma hâkimliği ve sav
cılık görevlerini yaparlarken eşiti adliye hâkimlerinin ve savcıların özel kıyafetini taşırlar. 

Hâkimlik hizmeti 

MADDE 40. — Askerî hâkimlerin ve askerî savcıların askerî mahkemelerdeki askerî hâkim
lik ve askerî savcılık kadrolarında geçen hizmet sürelerinden başka adlî müşavirliklerde, Askerî 
Adalet Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolannda ve askerî yargı ile 
ilgili idari görev kadrolarında geçen hizmet süreleri de hâkimlik hizmetlerinden sayılır. 

Askerî yargı ile ilgili idari görev kadroları şunlardır. 
A) Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı kadrodan, 
B) Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadrolân, 
O) Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklanndaki (Jandarma Genel Komutanlığı 

dâhil) Hukuk işleri Müdürlüğü kadroları. 

Geçici yetki 

MADDE 41. — Askerî mahkemelerde görevli kıdemli askerî hâkimlerin veya askerî savcıların 
teklifi üzerine Millî Savunma Bakanı askerî • hâkim ve yardımcıları ile askerî savcı ve yardımcı-
lanna asıl görevlerine ek olmak ve üç ayı geçmemek üzere; izin, hastalık veya diğer sebeplerle 
boş bulunan aynı yerdeki veya başka bir yargı çevresindeki aynı nev'i hizmete ait kadro görevini 
yapmak için geçici yetki verebilir. 

Askerî hâkim yardımcıları, kendilerine Millî Savunma Bakanı tarafından geçici yetki verilmesi 
halinde Veya bulunduklan mahkemenin kıdemli hâkimi tarafından kendilerine verilen işlerde as
kerî hâkimlerin bütün görev ve yetkilerine sahiptirler. 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerî adlî hâkim sınıfında bulu
nanlar hizmet süreleri, sicil durumları, kuvvet bağlılıkları ve kadro zorunluklan esas alınarak 
askerî hâkimlliğe, askerî savcılığa, adlî müşavirliğe, Askerî Adalet İşleri Başkanlığı ile Askerî Ada
let Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarına ve askerî yargı ile ilgili idari görevlere atanırlar. 

Bu kanuna göre yapılacak hizmet atanma işlemleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baş-
lıyarak en geç üç ay içinde bitirilir. 

Hizmet atanmaları yapılıncaya kadar askerî adlî hâkim deyimi, askerî hâkim, askerî savcı ile 
yardımcılarını, adlî müşavirlere, Askerî Adalet İşleri Başkanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulu 
Başkanlığı kadrolarında ve askerî yargı ile ilgili idari kadrolarda bulunanları ve adaylan kap
sar. 

Halen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ve mensubolan askerî adlî hâkimler, bu kanunun 
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GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut askerî adlî hâkim miktarı 
kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde asli kaynaklardan yeteri personel yetiştirilinceye kadar 
yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlardan, hâkimlik görevinden sayılan hizmetlerde bulun
muş veya avukatlık yapmış olan Hukuk Fakültesi mezunları askerî hâkim ve askerî savcıların 
atanma usullerine uygun olarak bu kanunda yazılı görevlerde kullanılabilirler. Bu görevlerde 
geçen süreler askerlik hizmetlerinden sayılır. Bunlar askerî hâkim ve askerî savcıların hukukunu 
ve yetkilerini haizdirler. 

Bu geçici madde hükmü savaş halinde de uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan konumlar 
MADDE 44. — 6775 ve 7281 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 
4273 sayılı Kanunun ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri askerî hâkimler, askerî 

savcılar ve yardımcıları hakkında uygulanmaz. 

MADDE 45. — Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 46. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
t. öktem 

Güm. ve Tekel Ba'kam 
O. öztrak 

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı 

B. Aybar 
İçişleri Bakanı 

//. O. licl-ato 
Bayındırlık Bakanı 

1. Seçkin 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
Ticaret Bakanı V. 

N. Ardıçoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

î. Ş. Dura 

17 . 9 . 1963 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlıt 
Adalet Bakanı V. 

H. Dinçer 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
Turz. ve Tanıtma Bakanı 

N. Ardıçoğlu 
îmar ve İskân Bakanı 

F. K. Gökay 
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yayımından başlıyarak en geç üç ay içinde İçişleri Bakanlığınca, Millî Savunma Bakanlığı emrine 
nakledilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut askerî adlî hâkim miktarı 
kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde, asıl kaynaklardan yeter personel yetiştirilinceye kadar 
yedek subay okulunu bitirerek asteğmenliğe naspedilmiş ollanlardan hukuk fakültesini bitirmiş 
ve hâkimlik görevinden sayılan hizmetlerde bulunmuş veya avukatlık veyahut eylemli öğretim 
üyeliği yapmış olup bu kanuna göre lüzumlu şartlara sahip bulunanlardan yeteri kadar askerî hâ
kim ve askerî savcı yardımcısı yetiştirilmek üzere Millî Savunma Bakanlığınca ad çekme ile ayrı
lırlar. 

Bu suretle askerî hâkim ve askerî savcı yardımcılığı adaylığına ayrılmış olanlar, askerî mah
kemelerde ve askerî savcılıklarda üç ay çalıştırılırlar. Bu süre sonunda başarı gösterenlerin aske
rî hâkim yardımcılığına veya askerî savcı yardımcılığına 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak 
atanmaları yapılır ve bunlar askerî hâkim ve askerî savcı yardımcılarının haklarına ve yetkileri
ne sahibolurlar. Başarı gösteremiyenler veya askerî hâkim veya askerî savcı yardımcısı olmak ni
teliklerini kaybedenler Millî Savunma Bakanlığı tarafından derhal asıl sınıflarına gönderilirler. 
Bunlar emsalleri ile terhis edilirler. 

Bu madde hükmü savaş halinde de uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 42. — 6 Temmuz 1956 tarihli ve 6775 sayılı ve 20 Mayıs 1959 tarihli ve 7281 sayıflı 
kanunlar ile 17 Eylül 1943 tarihli ve 4497 sayılı Kanunun 1 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

9 Haziran 1942 tarihli ve 4273 sayılı Kanun ve bu kanunun ek ve tadilleri üe diğer kanunların 
bu kanuna aykırı hükümleri, bu kanunun kapsadığı kişiler hakkında uygulanmaz. 

Kanunun yürürlüğü 

MADDE 43. — Bu kanunun 2 nci kısmının birinci, ikinci, beşinci bölümlerinde bulunan hüküm
lerle 41 nci maddesi hükmü, özel kanunlarına göre askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri 
kurullup hizmet atanmaları tamamlandığı tarihte, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 44. — Tasarının 46 ncı maddesi 44 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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