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yııııda girmesi ve satılması yasmık edilen 
veya mahkeme kararı ile toplattırıl anı, 
satışı yasak edilen kitap ve dergilenin bir 
listesinin bulunup bulunımadığMia dair ya
zılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakamı 
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2. — Edirne Milletvekili Fahir Gitrilt-
lioğlu'nun, İskilip ve 'Suınigurlu ilçelerinde 

•belediyelerce yıktırılan ıgayrimenkullere 
dair yazılı soru öııelrgasi ve İçişleri Baka
nı îlyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/337) 135:136 

3. — Ordu Milletvekili izzettin Ağa-
oğlu inudi, 1'9'62 yılı fmdık 'mathsulü için tes-

Birinei Oturum 

Bakkam Fuad ıSimnen'in, bir suikast meticıe- I 
sinde fecî bir surette veifat eden Birleşik Ame
rika Deivletleri Başkam John F. Kemnıedy'nin 
insaniyet, hürriyet ve demokrasi âleimine 
'hizmetini <ve 'Türk dostluğunu belirten bir 
komışnuasmdan sonra, müteveffamın lıâtırtasını 
taziz en üç dekika swygı duruşunda (bulunuldu. 

•C. H. P. Orupu adıınıa Lebit Yurtoğlıı, A. P. 
Orupu adına Cıiibat Bilgrihıaın, C K. M. P. Grupıı 
iadana Cevad Odyalkmaız, Y. T. P. Grupu 'adıma 
Ali Dizmıan, M. P. Grupıı adına Ömer Zekâi 
Donmıam ve şalhsı adıma 'Kasım Gıülek; Birleşik 
Amerika Devletleri Başkanı Jo'hn F. Kcmnedy'-
nin menfur bir cinayete kurban gitmesi do-
layısilyle Tıüı̂ k Milletinim ıduyduğu ıa,cıyı be
lirten ve kederli 'ailesine, büyük ve dost Ame
rikan Milletime taziyetleriınıi (bildiren demeçler
de bulundular. 

Açık butliumaııı Sağlık ve iSosyal Ya,rdım Ba
kanlığıma Innar ve iskân Bakamı Fahrettin Ke
rimi Gökay'ın, imar ve iskân Bakanlığıma da 
Tekirdağ Milletvekili Bayri Mumıcuoğluınun 
atlanmalarımın, iBıaşbakamııı teıklifi üzerime uy
gum (görülmüş 'olduğuna dair 'Cumhurbaşkanlığı. 
tezkeresi lokumdu, bilgi 'edinildi. 

Sayfa 
bit edilen ihraç fiyatının hangi ekaaslara is-
tiıiiaelettiğine ve bu fiyattan aşağı satış tek
lifi olup ioliinadığına dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un yazılı ce
vabı (7/386) 136:139 

4. — Çorum. Milletvekili Nuri Ahıska-
lıoğlu'nun, Türkiye'nin, sağlık müessesele
rinin bulunduğu şeUrirler bakımıaıdam, kaç 
grupa ayrıldığına dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Fahrettin 
Kerim (lölkay'ın yazılı cevabı (7/387) 139:146 

7. — Düzeltiş 146 

Vazife ile yurt dışıma gidecek olan DeVİıet 
iBakaaıı <vıo B'aşbakan Yardımcısı Turhan Feyzi-
loğlu'nıa Devlet Bakana ve Başbakan Yardımcısı 
Hasan Diniçer'in, 

Maliye (Bakanı Ferid Melen'e, içişleri ©aka
nı Ilyas Seçkin'in, 

Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'a, Adıallet Ba
kam Abdülhak Keımal Yöriik'ün, 

Tarım Bıalkanı Me'hmet İzm en'e Devlet Ba
kam Raif Aybaır'm, 

Ulıaştiirma (Baklanı ihsan Şereif Dura'ya, Imıar 
ve İskân Baıkanı Hayri Mumcuoğlu'nun, vekil
lik etmelilerimin, Başbakanın teklifi 'üzerime uy
gun ıgörülınıüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tızıoikereleıri ide 

Amerika 'Birleşik Devletleri nıüteıveffıa 
Başkanı Joihn F. Kenmedy'nin cenaze törendn-
<do Türkiye Cıumhurılyıetiaıi teımsiiem 'hazır Ibulun-
ımak üzere Ameırika'ya gidecek lOİan Başbakan 
ismet İmönıü'mün dönüşüne kadar Başbakanlığa, 
Devlet B-alkıauı ve Başbaikan Yardımcısı Ekrem. 
Alican'ım, 

Dışişlerıi Bakanı Feridun Cemal Erkin'e de 
Devlet Bıalkanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyiziûğkt'n'un vekillik '©tmcieıünin Başbakanın 
teklifi üzerine uygun ıgörülımüş olduğuna dair 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 



Cumlhuribaışkanlığı tezkereleri okundu, bilıgi eidi-
nildi. 

ıSaym üyelerden bâzılarına, 'Başkanlık tez
keresinde yazıilı sürelerle izin verilmesi ve 

IBu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
(Bursa Milletvekili Hikmet Akalın'a ödeneğimin 
verilımıesi hususları kabul olundu. 

Kamıisyonlara üye seçimi için oylar toplandı. 
Birleşime yarım saat ara verildi. 

ikinci Oturum 
Komisyonlara üye seçimi sıonucu Genel Ku

rula bildirildi. 
29.10.1963 Cuma günü saat 15 te topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 
(Başkan Kâtip 

Fuad Sirmen Samsun 
llyas Kılıç 

Kâtip 
Yozgat 

îsmet Kapmz 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Teklif 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve iki arkadaşının, 8 Haziran 
1936 tarih ve 3005 sayılı (Meşhut Suçlanın Mu
hakeme Usulü Kanunu) nun birinci maddesine 
yeniden bir fıkra eklenmesine dadr İcanun tek
lifi 02/614) (Adalet Komıisyonuna) 



B Î E Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), (llyas Kılıç (Samsun) 

.BAŞKAN — Millet Meclisinin birleşimini açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Eskişehir milletvekillerine kadar yoklama 
yapıldı.) 

BAŞKAN" — Sayın arkadaşlarım, gerekli ço
ğunluğumuz olduğunu tahmin ediyoruz. Bu ara
da otomatik oylamayı çalıştıracağımız için, 
aynı zamanda tecrübe mahiyetinde otomatik oy
lama ile yoklama sonucu almak istiyoruz. Bu 
sebeple önünüzde bulunan ve her arkadaşın 
isimleri yazılı olan sıralarda oturmalarını ve 
anahtarlarını 90 derece sağ istikametinde çevir
melerini rica edeceğim. Buradan bildirmeden 
hiejbir ısıırötie 'düğmelere basmayınız. 

Sayın arkadaşlarım, anahtarları çevirdikten 
sonra burada olduklarını bildirmiş olmak için 
lütfen kabul işareti beyaz düğmeye bassınlar. 
Yalnız lâmbalar yandıktan sonra basacaksınız. 
Şimdi, lütfen kabul işaretli beyaz düğmeye ba

sınız. (Yanmıyor sesleri). Anahtarları çevirmek 
suretiyle basacaksınız.... 

Şimdi oylamanın sonunu alıyoruz. (Sağdan 
nereden alınacak sesleri) Kendi kendine oto
matik olarak yapacaktır. (Gülüşmeler) Lüt
fen devamlı olarak düğmelerle oynamaymız. 
Bâzı arkadaşlarımız kırmızıya, bâzıları ise ye
şile basmışlardır. Bundan sonra yoklama sıra
sında sadece kabul işaretli beyaz düğmeye ba
sılacaktır. 

Oylama anından sonra gelen arkadaşlarımız 
düğmeye hassalar dahi onların hesaba girmesi 
mümkün değildir. Onun için bundan böyle ar
kadaşlarımızın tam zamanında, oylama sırasın
da bulunmaları lâzımdır. Aksi takdirde fo
toğrafının tesbit edilmesi mümkün olmadığın
dan, yok yazılmak mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. ~- Eskişehir Milletvekili S ey fi Öztilrk, 
Cumhurbaşkanına atfen bâzı gazetelerde çıkan 
beyanlar hakkında gündem dnşı demeci. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, gündem dışı 2 dakikalık mâruzâtını vardır, 
Cumhurbaşkanının beyanı ile ilgili. 

BAŞKAN —- Şahsınız adına mı Sayın öz-
türk. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Şahsım adı
na efendim. 

BAŞKAN, — Buyurun. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) —Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Reisicum-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nura atfen bugün gazetelerde intişar eden be
yanlara üzüntüyle muttali oldum. 

İçinde buluduğumuz demokratik Anayasa re
jiminde Cumhurbaşkanının, bu Anayasanın çiz
diği hudutların daima içinde kalması ve ademi 
mesuliyet prensibine riayet etmesi şarttır. 

Buhranları halletmekte hâkem mevkiinde 
bulunan bir zatın şahısların ve partileri ağır 
itham altında tutan beyanları, meseleleri çöz
mekten öteye, hazan endişe verici neticeler do
ğurabilir. 

Sayın Reisicumhurun bilhassa bu noktayı 
dikkatle hatırda tutması lâzımdır, 

96 
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Memleket meselelerinin bir bataklığın or- I 

tasında gösterilmesi millî menfaatlere aykırı ol
duğu kadar kötü niyet sahipleri için de bir cüret 
ve cesaret kaynağı olabilir. Bundan da dikkatle 
ictinabetmek lâzımdır. 

Bilfarz meselelerimiz bir bataklık içinde ise, 
bunun dâhil olduğumuz 15 aylık Koalisyon Hü
kümeti devresinden çok daha eskiye kadar götü
rülmesi icabeder. C. K. M. P. sadece Hükümet 
buhranının mevcudolduğu anlarda vazifeye koş
mamış, rejim buhranının mevcudolduğu zaman
larda da ciddî gayretler sarf etmiştir. İnancı
mız odur ki, her ne pahasına olursa olsun Hükü
mette kalma fikri yerine, zamanı gelince yeni 
Hükümet kuruluşlanna imkân ve fırsat vermek 
de demokrasiye uygun ciddi ve şerefli bir vazi
fedir. 

2. — Vâki davet üzerine Rusya ve Almanya'ya 
giden Parlâmento Heyetlerimize karşılık olmak I 
üzere, milletlerarası teamüle uyularak, bu mem
leketlerden birer Parlâmento Heyetinin davet 
edilmesi ve Romanya ve Pakistan Parlâmento
larından yapılan davetlere icabet edileceği hu
suslarındaki Müşterek Başkanlık Divanı karar
ları. 

BAjŞKAN — Sayın arkadaşlar, gündemimi
ze geçmeden evvel müsaade ederseniz Başkanlık 
Divanının bir sunuşunu arz etımek işiyorum. 
Bu senenin ilkbaharımda Sayın Suad Hayrı Ür
güplü 'nün Başkanlığı altında 14-16 kişiden mü
teşekkil bir heyotdn ıSovyet Rusya'ya gittiği ma-
lûmunuzdur. Onu ımütaalkıp Sayın Fuad Sir-
ımen'kı Başkanlığı altımda 6 kişilik bir heyetin 
de Federal Almanya'yı ziyaret ettiği yine ma
lûmunuz bulunmaktadır. Milletlerarası teamül
lere uyarak gerek Rusya'dan, gerek Alımanya'-
ıdan bir heyetin davet edtilımesd derpiiş edilmiş 
ve yapılan gayriiresmıî temaslar neticesinde böy
le bir davete icaibet edileceği ifade edilmiş bu- ı 
lunmaktadır. Bu gün bu mesele müşterek Riya
set Divanında, yani Millet Meclisi ve Senato 
Müşterek Divanlarında görüşülmüştür. Sovyet 
Rusya'dan 10, Federal Almanya'dan 5 veya 6 
kişilik ıbirer heyetin davet edilmesi münasip gö
rülmüştür. Davet zamanı temas neticesinde an
laşılacaktır. Ittılaınıza arz ederim. 

Keza, Romanya ve Pakistan'dan da davetler | 
vâikı olmuştur. Bu davetler de münasip telâkfki j 

— 97 
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edilmiştir. Bu hususlarda da .gereken temaslar 
yapılarak önümüzdeki 1964 senesi içerisinde bu 
davetlere icabet imkânları düşünülecektir. Bu 
meseleyi de ıttılaınıza ulaştırırım. 

3. — Millet Meclisi toplantılarının Salı, Çar
şamba ve Perşembe günleri saat 15 te olmasına, 
Çarşamba günleri saat 16 dan itibaren sözlü so
ruların görüşülmesine ve C. Senatosu ve Millet 
Meclisinin ilgili komisyonlarından seçilecek 5 
er üyeden müteşekkil iki Karma Komisyon ku
rulmasına, dair Başkanlık Divanı kararları 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; bu yıl 'mü
zakerelerine başlaımaldan evvel geçen yıl liiçjinde 

' ve bilhassa yaz tatilimden .sonra içtüzükte Mec
lisin toplanmasını derpiş eden hüküm haricin
de Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Meclisin 
toplantıya çağrılmasında büyük faydalar temin 
edilmişti. Bu sebeple Riyaset Divanı bundan 
böyle haftada Salı, Çarşamba ve Perşembe gün
leri toplamılıması, Cuma, Cumartesi, Pazar ve 
Pazartesi günleri ise toplantının yapıllmama.sı 
hususunu kaırarlaştırmış hu-lunuyor. 'Bu sebeple 
eğer yücj heyetiniz kabul ederse bundan böyle 
Millet Meclisi Salı, Çarşamba, Perşembe günle
ri saat 15 de toplanacaktır. Ayrıca sözlü sorular 
birikmiş bulunduğundan yalnızca Çarşam'ba 
günleri saat 16 dan İtibaren sözlü soruların gö
rüşülmesi bu karar cümlesindendir. Şıimdi bu 
noktayı yüce heyetinizin oyuna sunuyorum. Ka-
-bıiil edenler..: Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi bundan böyle Meclisin almış ol
duğu karar gereğince Salı, Çarşamba ve Per
şembe günleri saat 15 de toplanacaktır. Çarşam
ba günleri saat 16 dan İtibaren münhasıran söz
lü sorulara tahsis edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamın 92 nci 
maddesinin 5 nei fıkrası ıgereğince her iki Mec
lisin ilgili {komisyonlarından eşit sayıda üye alın
mak suretiyle kurulmuş bulunan iki karma ko
misyonumuz vardır. Bu komisyonlara tevdi edil
miş bulunan işler zaıman darlığı bakımından so-
nuçlandırılannatmış ve bu vaziyette bu yıla kal
mıştır. 

Birisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkınlda kanun 
teklifi; diğeri ise (Mehmetoğlu Süleyman Ku
laksız'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun tasarısıdır. 



M. Meclisi B • 8 29 .11 . 1963 O : İ 
Toplantı yılının değişmiş olması dolayısiyle 

'bu dosyalar için de Karma Kamisyanların yeni
den teşkili zaruri bulunımaiktadır. Binaenaleyh 
her iki Meclislin ilgili komisyonlarmıdaın beşer 
üye alınmak suretiyle tilki Karma Komisyonuoı 
teşkili dcabettiği kanaatindeyiz. Kiyaset Divanı 
olarak bu karara ulaşmış 'bulunmaktayız. Aneatk 
bu arada Grup Başfcanvekilleri arkadaşlarımı
zın ımüşterok bir önergesi ıgelmiştir. Onu da oku
yacağım. Yüce Meclisiniz hangisini münasip ve 
ımuvafık addederse ona göre hareket edilecektir. 

Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Yüikseik Başkanlığa 
Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu ara

sında ihtilaflı kanun maddelerini görüşmekle 
'görevli T.B.M.M. Karma Komisyonları da, nite
liği bakımımdan goçiei olduklarından, diğer ge
çici komisyonlar gibi, mevcut üyeleriyle vazife
ye devam etmelerinim kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

C.H.P. Grup 
Başkanvekili 
Kemal Dennir 

Y.T.P. Grup 
ıBaşka,nvelkili 
Ali Dizman 

M.P. Grup 
ıBıaşkanvekılli 
Zekâi Donman 

A.P. Grup 
Başkanvekili 

Cihat Bilgehan 

C.K.M.P. Grup 
(Şaşkan vekili 

Oevad Odyakmaz 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

BAŞKAN — Grup Başikanvekillerinin müş
terek imzasını muhtevi bu önerge haddi zatın
da doğrudur. Ancak biz Riyaset Divanı olarak 
meseleyi daha derinliğine tetkik ettik ve bu Ge
çici Komisyonları teşkil eden bâzı üye arkadaş-
larımızm Geçici Komisyona gelmiş bulundukları 
asli komisyonlarına bu devrede seçilmediğini 
jgördük. Bu sebeple demin arz etmiş okluğum 
üzere iki tane Geçici Komisyonun yeniden teş
kili Anayasa hükmü muvacehesinde bir mecbu
riyet arz etmektedir. Bu sebepten Riyaset Diva
nının biraz evvel okumuş olduğum kararını; ya
ni :gerek Millet Meclisimden gerekse Senatodan 
5 şer üye verilmek suretiyle ,bir Geçici Komisyon 
teşkilini mııteamımın kararını oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisinden 5, Setfatodan 5 üye bir
ilikte ilki tane Geçici Komisyon ikurulaoa'ktır. 

Gündeme (geçiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, Yüce Heyetinizin daha 'ev
vel almış olduğu karaır gereğince gündemimiz
de mevcut 'bütün kanunlara takdimen Anaya
saya göre çıkarılması mecburiyet 'arz eden ka
nunlara devaım etmemiz mecburiyeti vardır. Bu 
sebeple Anayasaya <göre çıkarılması lâzım ge
len (kanunların muza keresine başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargıla
ma usulü ve disiplin suçlan ve cezaları hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/548) (S. Sayısı : 497) (1) 

BAŞKAN —• Kanun 'tasarısının öncelik ve 
(ivedilik kararı daha önce alınmıştı. Lütfen Ko
misyon yerini lalsın, 'Saıyıın Ferda öüley, Sayın 
Emdnağaoğlu, Sayın Mehmet Göker, Sayın Var-
darlı, Sayın Sarıgöz, Sayın Hüseyin Ataman, 
Sayın Sırrı öktem, lütfen Geçici Komisyon 
lolaralk yerlerinizi alınız. 

Sayın Millî Savunma Batan? . . . Buradalar. 

(1) 497 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Kanun 'tasarısının tümü üzerinde söz ilsti-
yen var ,mı? Kanun tasarısının tümü üzerinde 
(söz isti'yen yoık. Olmadığına göre maddelere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Maddelere (geçilmesi İtabull 
edilmiştik'. 

Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü 
ve disiplin suç ve cezalan hakkında Kanun 

Birinci Kısım 
Disiplin .mahkemeleri kuruluş ve yargılaıma 

usulü 
Kuruluş 

MADDE 1. —- Disiplin mahkemesi, alay, tü
men ive dalha büyük (deniz ve havada eşiti) feo-
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mutanlıkiar ile Kuvvet Komutanlıkları ve (le-
niel 'kurmay Başkanlığı mezdiınde kurulur. 

Kuvvet Komııtanılıklarmm göstereceği lü
zum üzerime veya. doğrudan doğruya Gıenelkur-
may Başkanlığınca, diğer komutanlık veya as
kerî kurum amirlikleri nezdinde de diısiıpldm 
ımaihkeımesi kurulabilir. 

BAŞKAN — Birimci mıaıdde üzerimde Söz is-
tiyen var nııı? Olmadığıma göre 1 nci maddeyi 
okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmıiyenlev... 1 nci ımadde aynen ka
bul 'edilmiştir. 

Disiplin ınıah'kemıeaimin kuruluşu 
MADDE 2. — Disiplin mahkemesi, biri baş

kan ikisi (üye olmak üzere üç subaydan kuru
lur. 

Astsubay, /erbaş ve erlerin yarıgılamımalaırın-
da astsubaylardan da üye, seçilebilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is-
tıiyen var anı?'Yak. Olmadığına göre 2 nei mad
deyi okumam ve yazılan şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Başkan, üye ve yedeklerinin seçimi 
MADDE 3. — Başkan ve üyeler ile yedek

leri, nıezdimde disiplin ımıalhkemesi kurulan ko-
ınıutam veya askerî kurum âmıiri 'taraıfından her 
yılın Aralık tayında bu mahkemenin yetkisine 
ginen birliklerdeki subay ve astsubaylar tara
şından ıkıtâ veya taslkerî kuruma katılış sırası
na. .göre ve değiştiıriltmemek üzere bir yıl için 
setçiflıirler. Bu ısına ancak zorunlu hizmet sebep
leriyle değiştirilebilir. 

Başkan ve üyeleri ile yedeklerimin ıgörevle 
rimi yapmalarına sürekli engeller çıktığında yeni
lerine başkaları seçilebilir. 

BAŞKAN — 3 ncü mıadde üzeninde söz is-
tdyen var mı?... Yok. Olmadığıma göne 3 moü 
maddeyi okunan şekli ille oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde ay-
nen. kabul edilmiştir. 

Başkam ve üyelerin nitelikleri 
MADDE 4. — Başkam ve üyelerim en az bir 

yıl kıta veya askerî kurumlarda hizmet gör
müş olmaları, taıksirli suçlar dışında bir cü
rüm ile hükümlü bulunmamaları, sanığın astı 
olmamaları ve başkanın ıen az yüzbaşı rütbesin
de bulunmam şarttır. 

Başkan ve üyeler yangılanma süresi içinde 
sanığın ve binbiıderimim en yakın âmiri ola-
imazlar. 

BAŞKAN — 4 ncü mıadde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Olmadığına göre 4 ncü ımıaddle-
yi okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etımiy emler... 4 ncü madde 'aynen ka
bul edilmiştir. 

Kanunda yazılı nitelikte başkan ve 
üye bulunamamıaısr 

MADDE 5. — Nezdinde disiplin ımahkemesi 
kurulan komutan veya askerî !kurum âmiri, bu 
'mahkemenin yetkisime giren birliklerde (kanun
da yazılı nitelikte başkam ve üye yoksa veya 
ımevcudolamlarım görevlerimi yapmalarına ka-
nuni engeller bulunursa' uygum nitelikte baş
'kan ve üyelerim seçimi için en yakım ikııta 'komu
tanı veya askerî kurum âmirime başvurur. 

BAŞKAN — 5 mei mıadde üzerinde söz isti-
yen? Yok. -Olmadığına göre 5 nci maddeyi ay
nen oyunuza sunuyorum. Kabul- edenler.. Etmi-
yenler.. 5 nci mıadde aynen, kabul edilımiştıir. 

Disiplin subayı ve niteliği 
MADDE 6. — Nezdinde disiplin mahkemesi 

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

Tümen ve daha büyük (denizde ve havada 
eşidi) komutanlıkları veya askerî kurum amir
likleri nezdinde kurulan disiplin mahkemelerin 
de disiplin subaylığı igörevini adlî müşavir yapar. 

Aslkerî savcı hizmetinden atanmış oiam disip
lin subayının veya bu görevi yapan adlî müşavi
rin bulunmaması veya. görevimi yapmasını engel 
leyici sebeplerin var olması halinde disiplin su
baylığı görevini diğer bir sınıf subayı yapabi
lir. Bu hallerde disiplin subayı nezdimde disip
lin mahkemesi kurulan komutan veya askerî 
kurum1 âmıiri tarafımdan: latada en az bir yıl hiz
met görmüş olan ve taksirli suçlarım, dışında 
bir cürüm ile hükümlü bulunımıyam teğmen ile 
binbaşı rütbeslndeki subaylar arasından seçilir. 

Disiplin subaylıklarında ve disiplin mahkeme
lerinde tutanak kâtipliği yapmak üzere yeteri 
kadar asker kişi kullanılır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Olmadığına göre 6 nci mad
deyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
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Kabul eltimiyenler. 6 nei madde aynen kabul 
edilımtiştir. 

Görev ve ye'tki 
'Görev 

MADDE 7. — Disiplin nıiahlkemele ri askeri 
feiiŞıiılerin bu kanunda yapılı disiplin 'suçlarıma ait 
dâvalara, ba'kar. Şu kadaır !ki, bu 'kanunda ya
zılı disiplin ısuiçlıaınmdaın dolayı: disiplin âmiri, 
özel Ikanunlardaı kendisine tanınan yetlki içinde, 
oda ve göz hapsi verebileceği gibi disiplin mah
kemesine 'de yol'li'yaibilıir. 

BAŞKAN — Yedinci ımadde üzerinde söz is-
tiyen var mı ? Yo'k. 

Yedinci imaddeyi oıkunan şeikliıyle oyunuza 
sunuyorum. Kabuıl edenıle'r.. Etmiyemler.. 7 nei 
madde aynen kaıbul edilımişitir. 

Kuruluş yönünden yetki 

MADDE 8. — Disiplin 'mahkeme! erinin yet-
iki'si, nıezdinde kuruildulkları komutanlığın; veya 
as!kcrî kuruım amirliğinin 'kadro ve 'kuruluşu ile 
sınırlıdır. 

Kuvvet ıkoımultaınluklariinın göstereceği lü
zum üzerine veya doğrudan doğruya. Genelkur
may 'BaşJkaıiTİığıncıa, ibu yetki genişletil e'bilir veya 
daraıltulaibilir. 

BAŞKAN — ıSelkizinci madde üzerinde söz 
istiyeıii? Yok. Olmadı ğıma. g-öre 8 nei. maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etini iyen
le r.. 8 nei ^madde aynen fcalbul edilmiştir. 

Rütbe yönünden yetki' 

MADDE 9. — Alay ve eşiti 'komut anılrkıları 
veya 'askerî 'kurum! amirlikleri nezdindeıki di
siplin. 'mahkemeleri, erden yüzbaşıya /kadar (yüz-
ibası 'dâhil) askerler ile diğer as'ker kişileri, 

Tümen ve eşiti komutaınlıiktarı veya. aslkerî 
kurum amirlikleri nezdindelki disiplin ımaıhke-
meleri erden yarbaya kadar (yarbay dâhil) as-
ikerleır ile diğer as'ker ikişileri, 

Kolordu ve eşiti 'koım<ultanlîkl'arı veya 'askerî 
'kurum amirlikleri ile Ordu ve1 Kuvvet koımutan-
lııkiarı nezdindeki disiplin (mahkemeleri erden 
albaya 'kadar (albay dâhil) askerleri ile diğer 
asker [kişileri, 

Gencllkurımay Baışikanılığı nezdindeki disiplin 
mahkemesi erden ıgeneral ve amiralle ikada r ('ge-

ıneral ve aımirıaıller dâhil) as'kerler ile diğer as
ker 'kişileri yargılani'aya y etkilidirler. 

Nezdinde disiplin ımahkeımesi kurulan ko
mutanı veya ıaıs'kerî iklimini: âmirinin rütbe bakı
mından ayını mahkemenin yetiki'sine dâhili 'bu
lunması halinde 'bu îkoımutaın veya as'kerî 'kuruım 
âmiri bir üst komutam İlk veya. askerî burum 
amirliği rıezdlnde kurulan disiplin m a h'kem esin
de yargılaınır. 

BAŞKAN — 9 ucu madde üzerinde söz isti-
yen'? 

GEçlct KOMISYON SÖZCÜSÜ SAFFET 
EMlNAĞAOĞLU (Artvin) — Bir matbaa hata
sı var, onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eminağaoğlu. 
GEÇİCİ. KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAFFET 

EMİıVAĞAO:İLU (Artvin) — Efendim 9 nen 
maddenin üçüncü fıkrası son satırında kare 
içinde (albay dâhil) cümlesinden sonra «asker
leri» diye yazılmıştır, «askerler» olacaktır, bu 
şekilde düzeltilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Saffet Mminağaoğhı'nun 
belirtmiş olduğu ve 9 ncıı maddenin üçüncü parag
rafında parantez içinde «albay dâhil» den son
raki «askerleri» kelimesinin «askerler» olarak 
düzeltilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ucu madde üzerinde başka söz istiyen ? Yok. 
9 ncu maddeyi bu düzeltilmiş sekiliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ayrı disiplin malike m el eri ne tâbi Ikişilerim 
birlikte işledikleri suçlaırdaı yetki 

MADDE 10. — Bir disiplin sucu başka baş
ka disiplin mahkemelerine tabi asker kişiler 
tarafından birlikte işlenirse en yüksek rütbeli
sinin tabi olduğu disiplin mahkemesi hepsi hak
kında dâvaya bakmaya yetkilidir. 

Bir disiplin suçu başka başka disiplin mah
kemesine tabi eşit rütbeli asker kişiler veya 
rütbesiz asker kişiler tarafından birlikte işlen
miş olursa garnizon komutanı hepsi hakkında 
yapacak nezdinde disiplin mahkemesi kıta ko
mutanı veya askerî kurum âmirini tâyin eder. 
Birlikte suç işliyen asker kişiler ayrı ayrı gar-
nizonlardaki kıta komutanlığına veya askerî 
kurum amirliğine tabi iseler bu halde yetkili 
merci, adlî yönden bağlı oldukları müşterek üst 
komutan veya askerî kurum âmiri tarafından 
tâyin edilir. 
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Bu konulardaki yetki uyuşmazlıkları Genel

kurmay Başkanlığı tarafından kesin oarak çö
zümlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAFFET 

EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — Bir tashih öner
gesi var efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun bir tashih önerge
si vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargılama 

usulü ve disiplin suçları ve cezaları hakkında 
kanun tasarısının 10 ncu maddesi komisyonumu
zun değiştirilişinde 5 nei satırjn sonunda «so
ruşturma» ve 6 neı satırın baş tarafında «bulu
nan» kelimeleri noksan olarak yazılmıştır. 

Maddenin bu noksanlar giderilerek aşağıda
ki şekilde kabulünü arz ve tef lif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Artvin 

Saffet Eminağaoğlu 

Ayrı disiplin mahkemelerine tabi kişilerin 
birlikte işledikleri suçlarda yetki : 

MADDE 10 — Bir disiplin suçu başka başka 
disiplin mahkemelerine tabi asker kişiler tarafın
dan birlikte işlenirse en yüksek rütbelisinin ta
bi olduğu disiplin mahkemesi hepsi hakkında 
dâvaya bakmaya yetkilidir. 

Bir disiplin suçu başka başka disiplin mah
kemesine tabi eşit rütbeli asker kişiler veya rüt
besiz asker kişiler tarafından birlikte işlenmiş 
olursa garnizon komutanı hepsi hakkında so
ruşturma yapacak, nezdinde disiplin mahkeme
si bulunan kıta komutanı veya askerî kurum 
âmirini tâyin eder. Birlikte suç işliyen asker 
kişiler ayrı ayrı garnizon!ardaki kıta komutanlı
ğına veya askerî kurum amirliğine tabi iseler 
bu halde yetkili merci, adlî yönden bağlı ol
dukları müşterek üst komutan veya askerî ku
rum âmiri tarafından tâyin edilir. 

Bu konulardaki yetki uyuşmazlıkları Genel
kurmay Başkanlığı tarafından kesin olarak çö- ı 
zümlenir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde ile ilgili değiş- | 
tirge önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekli ile komisyon tarafından düzenlen
miş bulunan ve şu anda okunmuş bulunan 10 I 
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ncu maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi ve 
rütbe yükselmesi halinde yetki 

MADDE 11. — Disiplin mahkemelerinin gö
rev ve yetkileri bu mahkemelerde yargılanmayı 
gerektiren ilginin kesilmesi ile kalkmaz. Ancak 
sanık rütbe yükselmesi dolayısiyle tabi bulundu
ğu disiplin mahkemesinin yetkisi dışına çıkmış 
olursa yargılama yetkisi adlî yönden üst komu
tan veya askerî kurum âmiri nezdindeki disip
lin mahkemesine geçer. 

BAŞKAN — 11 nei madde üzerinde söz isti
yen var mı? Olmadığına göre 11 nei maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 11 nei madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Yetki ve hüküm uyuşmazlıkları 
MADDE 12. — Disiplin mahkemeleri arasın

da çıkacak yetki ve hüküm uyuşmazlıklarını ad
lî yönden müşterek üst komutanlık veya askerî 
kurum amirliği nezdindeki disiplin mahkemesi 
çözümler. 

Müşterek füiSsft .komutanlık veıya "askerî İminim 
amirliği bulunmadığı takdirde bu konulardaki 
uyuşmazlıklar Genelkurmay Başkanlığı nezdin
deki disiplin mahkemesi tarafından kesin ola
rak çözümlenir. 

BAŞKAN — 12 nei ınradde üzerıiaıdle söz feti1-
yen? Yok. Olmadığına göre 12 nei maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 12 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

İstirdat ve tazminata hüküm yetkisi 
MADDE 13. — Bu kanunun 52 nei madde

sinde yazılı disiplin suçlarından doğan ve ikiyüz 
elli lirayı geçmiyen istirdat ve maddi tazminat 
dâvalarına da disiplin mahkemelerinde bakılır. 

Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komu
tan veya askerî kurum âmirleri Hazineye ait 
zararları Ittesbit ve iddıtamameye 'yazarak kovuş
turmakla görevlidirler. 

Disiplin mahkemelerinde dâvanın görülme
sine imkân kalmıyan hallerde kamu alacakları 
özel kanununa göre kovuşturulur. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz isti
yen? Yok. Olmadığına göre 13 ncü maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 13 neü madde aynen kabul edilmiştir. 
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SORUŞTURMA 

Disiplin suçlarının ihbar ve soruşturması 
MADDE 14. — Maiyetinden birinin bir di

siplin suçu işlediğini öğrenen her âmir yetkisi 
dahilindeki oda veya. göz hapsi eezalariyle ce-
zaladırılmasını uygun görmediği takdirde suç
luluk' sebeplerini ve suç delillerini kapsıyan bir 
vaka raporu düzenleyip bunu silsile yolu ile nez-
dinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya 
askerî kuranı âmirine em geç iliç gHin ilcinde gön
derir. 

Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komu
tan veya askerî kurum âmiri her hangi bir su
retle bir disiplin suçunun işlendiğini öğrendi
ğinde doğrudan doğruya disiplin cezası verme
ye yetkili olur ve buna d'ayaınaınalk oda veyaı göz 
hapsi cezasiyle cezalandırılmasını uygun gör
mez ise dâva açılmasının gerekip gerekmediğine 
•kaıımr vermek üaeıre derhal disiplin hıaızırhk 
ıSO,ruı§'turmas'i yaıpulmasını -eonrıeder. 

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

Disi'pliin. ihazıırlik soruştunmalsı disiplin sulbayı 
tarafından er. kısa zamanda yapılır, ihbarı 
yapan âmir tarafından yapılan soruşturma ye
ter görülürse bu, disiplin hazırlık soruşturması 
yerine geçer. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Olmadığına göre 14 ncü maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 14 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir." 

Disiplin soruşturması sonunda yapılacak işlem 
MADDE 15. Disiplin hazırlık soruşturması 

sonunda nezdinde disiplin mahkemesi kuru
lan komutan veya askerî kurum âmiri tarafın
dan aşağıdaki işlemler yapılır : 

A) Eylem aıdıiyle on'a'h'keımıeleriınlin ve^ya as
keri mıalh'keımeılıeTİn ^reyime ıgiıreın bir suç iste, 
evrak görevli mercie gönderilir. 

B) Eylem bu kanunda yazılı bir disiplin 
suçu olmayıp, disiplin tecavüzü ise özel kanun 
hükümleri uygulanır. 

O) Dâva açılmasını gerektirir yeter sebep
ler bulunmazsa kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verilir. Bu karar evvelce sorguya çekil
miş sanığa da tebliğ edilir. 
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D) Dâva açılmasını gerektirir yeter sebep

ler varsa bir iddianame ile disiplin mahkeme
sinde dâva açılır. 

BAŞKAN — M.adde üzerinde söz istiyen i? 
Yok. Olmadığına göre 15 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

iddianameye nelerin yazılacağı 
MADDE 16. — İddianameye sanığın kimliği, 

disiplin suçu teşkil eden eylemin neden ibaret 
bulunduğu ve delilleri, uygulanması istenilen 
kanun maddesi, varsa Hazine zararı ve duruşma
nın yer ve zamanı yazılır. 

tddianame asker kişi olan sanığa en yakın 
âmiri aracılığı ile bildirilir. Bu hususta düzenle
necek belgede bildiren ile sanığın imzalan ve bil
dirme tarihi gösterilir. Diğer kişiler hakkında 
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Bildiri tarihi üzerinden iki gün geçmedikçe 
duruşma yapılamaz. Sanığın uygun görmesi ile 
bu süreden vazgeçilebilir. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz isti
yen?... Yok. Olmadığına göre 16 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... 16 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin mahkemesinin toplanması 
MADDE 17. — İddianamenin sanığa bildiril

mesinden sonra disiplin mahkemesi, nezdinde ku
rulduğu komutanın veya askerî âmirlerin emriy
le toplanır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde sö:< is
tiyen?... Yok. Olmadığına göre 17 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz isti
yen?... Yok. Olmadığına göre 18 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

DURUŞMA 
Duruşma usulü 

MADDE .19. — Duruşma hükme katılacakla
rın huzuru ile ara vermeksizin yapılır. Disiplin 
subayı ile tutanak kâtibinin bulunmaları şarttır. 

1 0 2 -
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Zorunlu sebeplerle duruşma tehir ve talik edi
lebilir. 

Sanık duruşmanın devamı süresince hızır bu
lundurulur. Duruşmaya özürsüz gelmiyen veya 
gelip de savuşan veya duruşmada bulunmak is-
temiyen sanığın yokluğunda duruşmaya -levam 
edilip hüküm verilebilir. 

BAŞKAN — 19 neu madde üzerinde söz .isti-
ycn?... Yok. Olmadığına göre 19 neu maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 19 neu madde aynen kaimi edilmiştir. 

J)uruşmanın yönetimi 
MADDE 20. — Duruşmanın yönetim ve di

siplini başkana aittir. Duıuşmanm disiplinini bo
zan her kişiyi başkan mahkeme salonundan çı
kartır. 

BAŞKAN — 2ü nci madde üzerinde söz isti-
yetı?... Yok. 20 nci maddeyi bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 20 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmanın, açıklığı 
MADDE 21. — Disiplin mahkemelerinde du

ruşma açık olur. Disiplinin korunması amaciyle 
duruşmanın tamamının veya bir kısmının kapalı 
yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Kapalı 
yapılan yargılamanın yayımlanması yasaktır. Bu
na uymıyanlar hakkında Basın Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Sanığın astı olanlar duruşmada bulunamaz
lar. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.... Yok. 21 nci maddeyi bu şekliyi e oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 21 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

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

bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. Daha sonra 
sanığa başkan ve üyelerin dâvaya bakmalarına 
engel halleri hakkında bir istemi bulunup bulun
madığı sorulur. Başkan tanıkları duruşma salo
nundan dışarıya çıkarır. Sanığın kimliği tesbit 
edildikten sonra iddianame disiplin subayı tara
fından okunur. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz ist-i-
yeni. . Yok. Olmadığına göre 22 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Başkan ve üyelerin dâvaya bakamaması \e reddi 
MADDE 23. — 1 - Disiplin mahkemeleri baş

kan ve üyeleri aşağıdaki hallerde bu görevi ya
pamazlar veya aynı sebeplerle reddedilebilirler : 

A) Suçtan kendisi zarar görmüş ise, • 
B) Sanık ve mağdur ile aralarında evlilik ve

ya vesayet ilişkisi ,buluınımuş veya (bulunuyorsa, 
O) Sanık veya suçtan zarar görenle araların

da kan veya sihri usul ve füru hısımlığı yahul 
evlât edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar 
(bu derece dâhil) kan veya evlilik kalmasa bile 
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) .ıhrî ci
var hısımlığı varsa, 

D) Aynı dâvada nezdinde disiplin mahke
mesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri 
sıfatı ile işlem veya disiplin, subaylığı yahut sa
nık savunuculuğu görevlerini yapmış ise, 

E) Aynı dâvada tanık veya bilirkişi olarak 
dinlenmiş ise, 

E) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek haller 
mevcutsa, 

II - Aleyhine kanun yoluna gidilen disiplin 
mahkemesi hükmünün, üst disiplin mahkemesin
de incelenmesinde, hükme katılan disiplin ımıahke-
mesi başkan ve üyesi üst disiplin mahkemesin
de bu hükmün incelenmesine katılmaz. 

BAŞKAN —- 23 ncü madde üzerinde söz ist i-
yen/... Buyurun Sayın Güley. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ PERDA 
(JÜLEY (Ordu) — Burada «savunucu» devimi 
geçiyor. Bu, Yüksek Meclisin iradesiyle «müdafii» 
olarak değiştirilmiştir. Böyle düzeltilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — 23 ncü maddenin (D) paragra
fındaki «savunuculuğu» kelimesinin, daha evvel 
ce «müdafii» olarak düzeltilmesini Yüce Meclisi
niz karar altına almış idi. Burada da aynı karar 
gereğince -müsaade ederseniz - «müdafii» olarak 
düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen. zatıâli-
niz söz istemiştiniz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) - Ben de aynı 
şeyi söyliyeeektim, efendim. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi «savunuculuğu» 
kelimesinin yerine «müdafii» kelimesinin ikame
si suretiyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 23 ncü madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 
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Sanığın «orgu'su ve delillerin inoelenmeısıi 
MADDE 24. —• İddianamenin okunmaısın.-

dan sonra sanık olay hakkında, isoriguya ;ejeMiiır, 
varsa. tanıklar dinlenir 've diğer deliller ince
lenir. m 

Disiplin imahkemıeısi istelm üzenine veya ken
diliğinden tanık dinılien;mesi veya 'başka delil-
leüün toplanım asına kamar verebilir. 

Delillilerin i neelenm esinden vsouna disiplin 
subayından dsaıs hakkındaki istömıi soirulur. 
Sanık savuıiiinıaisını yapaır. Son söz sanığındır. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz is-
tiyıan ?... 

Buy uran Sayım Halil üzmen. 

HALİL ÜZMEN (Kırşehir) — 'Salyan- Baş
kan, -muhterem ar'kad'a şiarım, kaınun maddele
rinin daha. iyi yaızıl.m asında .memıfaıatiımiz oldu
ğu liçin 'şu kellim leyi arz etmek iıcjin huzurunuza 
ıgeilmiş bulunuyorum. Maddemin 1 uci paragra
fında, «İddiamaımiöiıin 'okunmi'asından somra sıa-
.nık olay hakkında 'Sorguya çekilir, ıvaınsa tanıfc-
laır dinlenir ve düğer delililer iıniöölemir.» denli
ni ektedir. Kanaatlimde; «Diğer deliller incele
nir», değil, «Mahkeme ısıraısında diğer deliller 
toplanır», demek lâzımıdır, tatbikat da böyledir. 
İnceleme en 'son, yani, hüküm ısalffhıaisındadır; 
Ibu bir. 

ikincisi!; «Disiplin Mahkemesi 'istemi [üzeri
nle veya keındiilıiğinden ('ki, ıinuhteırem. larkadaış-
Jıa;r, ;bu «iısteim» kelimesi de, «'talep:» 'olarak da
ha ıcivvelce kaibull ledilmıişti), 'tamik dinlenımesi 
veya başka delillilerin toplamımıasına kaırar ve
rebilir.» 

'Son olarak, »m f'ııkıraîdaıki, '«•Delillilerin inoe-
LcnimıeSsinden ısonıva1» ibaresi de, «Deliileırin top-» 
ılammııaisımdam ısonra» şeklinde :o!l)malıdır. 

Arkadaişlar mıahkeıme eısınaısiında hlep delili
ler toplanır. Inceılmıe ve. tetkik m<a!hkemıe ku
ruluma aittir ve en isonunda yapılır. Saivcı lesas 
hakkında iddianamesini yaptıktan sonra heyet 
imüzaikciiıeye ıçekilir; orada deliller incelenil-. 
daha 'evvel dıediileır toplanır. 

Arkadaşlarımız Komisyon olarak bu husus- i 
ta, no söylüyorlar, lütfen izahat vermıeileTİmi 
iıstiııhıaim edeceğim. 

BASILAN —• Koınılsyon tadına Sayın öüley. 
GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 

GÜLEY '(Ondu) — Muhterem arkadaşlar, ikıy- ' 
.metli laırkaıdaşınıız Halil üzmen'in bu ımadde 
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üzerindeki yardımlarıma Kümıisyon oılaraik ç.ok 
teşekkür ıederi!z. Gerçekten de burada, «incele
nin» kelimıesi tatbikatta ela. olduğu ıgibi, «top
lanır» kelimi esiyle değiştiınlliinsıe, liyi olur. Ko
misyon buna iltihak etmektedir. Yani gerek 
son fıkradaki, gerek ilik 'Meradaki, «incelenime» 
yerine, '«delillerin toplanması» deyimi kullanıl-
miadıdır. Komisyon, bunıa dltilhıalk lodiyor. 

Aıncjak; ilkinci fıkradaki, «istem» kelim'esi, 
«talep» Ikaırşılığı olaıraık kullanılmıştır. Yeni 
Anayasamızda bu kellime talep karşılığı olanak 
böyledir. 

Daba levvel (kalbul Ibuyurduğıınuz ilkli ikanuın-
d:a da -'hâıtırailannda yanlış kalmış- ibiız iisiteın 
ikelüımesini kulllandık ve Yüksek Heyetiniz de 
talep yerine istem kelimeisini Anayasada, kulla
nıldığından dolayı kabul buyurdunuz. 

Hürmetlerimle. 
HALlL ÖZME'N (İKırşehir) — iBİr noktayı 

rtiiea edeceğim. 

BAŞKAN — 'Su'al imi «ormalk istiyorsunuz'?.. 
Buyurun. 

Halil özmen ((Kırşehir) — Arkadaşımızın 
anlayışına teşekkür ederini. Yalnız 2o ncü 
maddenin baışmda da ısanığın sorgusu, delillerin 
üne el enim esi (kelimesi A âr. 

GEOlOl KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
•GÜLEY (Ordu) — Taibiî, onunla beraber. 

BAŞKAN — Sayın Üzmen'in iışıaretinıe bi
naen komisyonun ceyalbına g^öre 24 ncü (mad
denin başlığında bulunan, «incelenimelsi» keli-
ımesi «toplanm'ası» loliarak ıdlüzeltiIeceJktiir ve 24 
ncü muadelemin 'birinci paralgrafının sonunda 
«iıııcelenli'i'!» kelimesi yerine «toplanır»1 Ikelrmelsi 
konaıcaiktır. .Bir 'de ıson pa;ralgraft'a. «delillerin 
inceleıunıesıinden» deyimi de «delillerin toplan.-
nıaısnnıdanı» olarak düzeltileceikltiır. Yalnız ibu 
arada «istem» 'kelimesinin, «tal/ep»' olarak düzel
tilmesi hususu komisyon tarafından kabule -şa
yan ıgörü lı nem tiktedir. iSayın üzmem'in de Ibu 
husulsta verilmiş Ibulunan (bir yazılı 'önei'igcsi 
b ulu n m ad ı ğnıdan... 

HALlL ÜZMıEN (Kırşelhir) — Koımikyon-
daiki arkadaşlara iltihak ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — İltihak anı ediyorsunuz efen
dim1? 24 ncü .maddede ibliraz evvel beyan, etmiş 
olduğum değişiklik yapılmak suretiyle maddeyi 
tekrar okuyoruz. 

— 104 
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Sanığıriı sorgusu ve delillerini toplaıiıması 
MADDE 24. — İddianamenin okunnıasın-

ıdan sonra sanık olay hakkında sorguya çeki
lir, Varsa tanıklar dinlenir ve diğer deliller 
toplanır. 

Disiplin mahkemesi istem üzerime veya ken
diliğinden tanık dini emmesi veya .başka, delille
rin toplanmasına karar verebilir. 

Delillerin t opl anım asından 'sonraı disiplin su
bayından esas (hakkındaki istemi sorulur. Sanık 
tsavunrnasını yapar. ISon söz sanığındır. 

BA'ŞKAN — Okunan 'şekliyle maddeyi »oyu
nuza sunuyorum. iKabul edenler... Etmiyenler... 
24 ncü madde, yapılan düzeltme ile (birlikte (ka
bul edilmiştir. 

Savunucu tutulması 
MADDE 25. — 'Sanık soruşturmamın her 

safhasında 'bir savunucu tutabileceği gibi savu
nucusu yoksa disiplin mahkemesince de savu
nucu tututalbiiir. Ancak savunucu 'tutiiılıması is
temi duruşmanın ıtelhiıi ve taliki için kanuni se-
'bep teşkil etmez. 

BAŞKAN — Komisyon adına 'buyurun Sa
yın Gül ey. 

GEÇİCt 'KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Efendim, burada da m at
lan d a ve metinde «savunucu» kelimesi geçmek
te. Dalı a evvelki karar gereğince ibunun da 
«.müdafi» kelimesiyle değiştirilmesini teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — 25 nci maddenin 'başlığında, 
«savunucu» kelimesi; «müdafi»1 olarak düzelti
lecektir. Aynı zamanda 25 nci nıaddenlu ikinci 
paragrafında mevcut «savunucu» Ikelirn'esi, 
«müdafi» olarak, diğer «savunucu» kelimeleri 
de «müdafi»' olarak düzeltilecektir. 

25 nci madde İle ilgili 'bir öneılge var, onu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa. 
25 nci ımaddenin 2 nci cümlesinin maddeden 

çıkarılarak ibunun yerine müdafaa 'hakki .bakı
mından aşağıdaki fıkranın ilâvesini ısayigı ite 
arz ve teklif ederimi. 

Erzurum 
Adnan (Şenyurt 

Sanık kendisine bir müdafi tutacağını 'be
yan ve bundan dolayı mehil verilmesini taleJbet-
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tiği takdirde ma'hkemece münasip bir mehil Ve
rilir. 

BAŞKAN — 'Komisyon bu önenge üzerinde 
ne beyan 'buyurur, efendim? 

GEıÇtOt 'KOMİSYON IBAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — 'önergenin 'bize verillmielsini 
rica ederiz. 

BAŞKAN — önerge, komisyonun talebi üz%-
rine komisyona verilmiştir. IBu nı'addeyi geçi
yoruz... 

GEOÎöf KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY '(Ordu) — Önergeyi "böyle de kalbul et-
'm'iye (karar •verdik, efendim. 

BAŞKAN — 25 nci maddede İSayın Şenyurt 
tarafından 'belirtilmiş olan değişikliği komisyon 
taikaıblbül etmektedir. 

HALİL ÖZMEN ('Kırşehir) — Söz istiyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Buyuran ıSayın özmelı. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, Mr 'husulsu komisyondan rica et
mek üzıere 'huzurunuza gelmiş .bulunuyorum. 

25 nci maddenin hemen ibaışında: «'Sanık so
ruşturmanın her safhasında (bit* savunucu tuta
bileceği gilbi..» kelimesıi var.' '.Muhterem 'arka
daşlar, soruş'tumua ile duruşma kelimesi <ara-
sınıda, yüksek malûmlanaıız olduğu veçhile fark 
vardır. Duruşma başkadır, soruşturma başka
dır. Hazırlık ve ilk ıtahk'lkat sırasında savunu
cu yani müdafi hulundııruLmialsma imlklân yok
tur. Ancak duruşmada, müdafi 'bulundurulabi
lir. Hazırlık tahkikatı ve ilk talhlkı'lkat gıizli ol
duğuna •göre, müdafi (bulundurulmasına imkân 
yio'ktur. Ancak 77 nci maddeye göre, •keşif es
nasında müdafi Ibülundurmak hakkını haizdir. 
Muhteremi arkadaşlanımdaın da Ibu husus rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bir 'beyanda, ibulun 
inak -istiyor mu, efendim? 

GEOÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — KamrJsyon Soruşturmayı, 'du
ruşmayı içine alan 'bir işekilde mütalâa ettiği 
için soruşturma demiştir. 

BAŞKAN — 'Komisyon olarak iltihak etmi
yorsunuz. Soruşturmanın, duruşmayı da (muh
tevi olduğunu .'beyan ettiğinize 'göre aynen 'ka
bulünde ısrar ediyorsunuz. 

Sayın Adnan Şenyurt tarafından verilmiş 
'bulunan değişiklik öuergdsini oyunuza sunuyo-
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ruım. Kalbııl ademler... E'tmiyenîer... Kakı l edil-
imiştir. 

'Maddeyi müsaadenizle kabule şayan şekliy
le tekrar okuyup bu şekliyle oyumuza .suna
cağım. 

Müdafi tutulun ası 
MADDE 25. — !S>amk soruşturmanın 'her saf

hasında 'bir mıüd'alfi iutalbileıceği gibi) müdafii 
yoksa disiplin ımalhkem-esince 'de müdafi tutu-
lalbilir. Sanık kendisine Ibir müdafi ıtutaeağı-
ııı Ibeyan ve (bundan dolayı amelhıil 'verilmesin i 
talebettiği takdirde 'mahkemece münasip 'bir 
meihil verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi son okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. IKaıbul edenler... Etmiyen
ler... '25 tneü madde değiştirilen ışelkl'iyle kalbııl 
edilmiştir. 

Delillerin: değerleındirilım'elsii 
MADDE '26. — Disiplin mahkemesi incele

nen delilleri duruşmada edineceği ikan'aai'a gö
re değerlendirir. 

BAŞKAN — 26 ncı mıadde üzerinde ısöz isti-
ym var mı? IBuyurun Sayım özmen. Yalnız ye
rinizden söyllyee'eğinize 'göre, yüksek ısesle Söy
leyiniz de Yüce Heyet de anlıyalbilısin. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Maddenin, 
«disiplin mahkemesi, 'toplanan delilleri duruş-
mada edineceği kanaat'e ıg'örc değerlendirir» 
şeklinde olması lâzım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BALKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Savın özmen''in filerine iş
tirak ediyoruz. 

BAŞKAN — 26 ncı maddedeki «incelenen 
delilleri» ilbardsinıin «'toplanan delilleri» şeklin
de değiştirilmesi Sayın özmen taraflından ta-
lebedilımiş ve komisyon tarafından da II)u filere 
iştirak edilmiştir. Maddeyi 'bu şekliyle oyu na
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiıyem'ler... 
26 'n:eı mıadde bu deği'Şİiikllkle kabul edilmiştir. 

Duruşmanın Ibitımeısli vel [hüküm 
MADDE 27. — Duruşma 'hükmün açıklan

ması ile 'biter. 
Hüküm, ısanığııı 'beraetine veya 'hükümlülü

ğüne 'veya dâvanın oütadan kaldırılmasiına, ya
hut disiplin ıinaihkemıeisiniin görevsizlik veya. yet
kisizliğine dair olur. 

BAŞKAN — 27 nei made üzerinde söz ist!-
yen^. Yak. Olmadığına göre 27 nei maddeyi 
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oyunuza sunuyorum. Kalbııl edenler... Etmiyen-
ler... 27 nei madde aynen kalbııl edilmiştir. 

Oylanıl)! 'toplanması 
MADDE 28. — Disiplin mahkemelerinde 

hüküm ve kararlar oy birliği 'veya ıoy çokluğu 
ile verilir. Oylar dağılıma ısanığııı 'en çok 
aleyhinde olan oy, çoik'lulk elde edilinceye kadar 
kendisine dalı a yakın 'olan oya talbi olur. 

Oy, küçük rütbeden .'başlayıp rii'tlbe ve İkidenı 
sırası ile verilir. 

BAŞKAN — 28 nei nıaıdde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre 28 nei maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kalbııl edenler... Etmi-
yenler... 28 nei madde aynen ikalbul edilmiştir. 

Hükmün (g e ı "ek c/esi 
'MADDE 29. — I - Sanık mıalıkûm ioluraa 

ü ülkmün gerekçesinde : 
A) Mahkemece disiplin, »uçunun kanunî 

unsıırlai'i olarak sabit ve .muhakkak sayılan va
kıalar, 

B) Duruşma vsırasınd'a kanunda. yazılı olup 
cezanın kaldırıl'malsını veya azaltılmasını yahut 
çoğaltılmasını 'gerektiren hallerim ıvariığı ileri 
sürülmüş is'e bunlarım «şahit sayılıp «ayılmadığı, 

O) Uygulanan ceza 'maddesi <ve ceza ıniilkta-
rnın tâyiuiriıe mahkemeyi «eıv.k eden haller, 

Gösterilir. 
II - Beraet halinde hükmün 'gerekçesinde, ısa

nığııı isnadoluuan eylemli işlediğinin «ahit ol-
nıamaısıından ımı yoksa 'işlenen eylemin bu ka
nuna göre ısuç 'Sayılmaımaısın'dan mı heraete hüik-
nı'edildiği gösterilir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde süz is
ti yen var mı? Yok. Olmadığıma göre '29 ncu 
maddeyi okunan şekliyle oyunuma sunuıyorııım. 
KYJbııl edenler... Etımiyenler... 29 ncu m'adde ay-
nen kahul edilmiştir. 

Kanuni yolu 
İtiraz, süresi 've! inceleme uııereii 

MADDE 30. — Disiplin ınıalhıkemaleriinden 
verilen llıükümlero ikarşı ıtef'him 'veya 'telbliğden 
•lltilbareıı üç 'gün içinde Hür üst 'disiplin unahke-
imesinde itiraz edilenilir. 

Genelkurmay Başikaıplığı disiplin mahkeme-
vsiniu 'hükümlerine karşı ya.pılau litirazı, İtiraz 
edileni hükme kaiilımıyan 'başkan ve üyelıend'en 
ıknrulan yeni ıbir kural inceleı-. 
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BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde, söz 

İEtiyen var mıı6' Yolk. Olmadığına (göre 30 ııcu 
ımaddeyıi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etrniyenler... 30 nen mıadde 'aynen 'kabul' 
ed'ilmJiştir, 

İtiraza hakiki (olanlar 
MADDE '31. — Nezdınd'e d'-iteip-lıin mahkemesi 

kurulan komutam veya askerî ilamını âmiri ve 
samı'k iıtira.z ihakkına sahiptirler. 

BAŞKAN — 31 ııci madde üzerinde .söz is-
tiyen? Yok. 31 nci maddeyi oyunuza sunuyo-
ruım. (Kalbul edenler... Etımüyenler... Kalbul edil
miştir. 

İtinizin nereye yapılacağı, şelkli ve 
itiraz sebepleri 

MADDE 32. — İtiraz, 'hükmü veren disiplin 
ma'hkeimesiniu nezdinde kurulduğu Ikomutam ve
ya askerî •burum âmirine yapılır. 

İtiraz sebepleri yazılı olarak! verilebileceği 
gibi «anığın en yakın, âmirine yapılacak beyan 
üzerine düzenlenecek 'bir tutamak şeklinde do 
ölebilir. 

ttir-a-z, kural .olarak IMiknnün kamıma aylkırı-
lığı «dbelbiıne dayanır. 

HuJkulkî bir kuralın uygıulanımanıası yahut 
yanlış uygulanması kamına, aykırılıktır. 

Aşağıdaki hallerde kanuna mutlaka aykırı
lık varsayılır: 

A) Disiplin m'a.hke meşinin 'kamun dairesin
de kurulmamış olması, 

B)' Başkan ve üyelik niteliklerini haiz ol-
nuıyan 'bir 'başkan veya üyenin külkme 'katıl
ması, 

C) Makbul ıbir şüpheden dolayı maıkkıuda-
ret istemi olup da ibu istem kaıbul edildiği halde 
'başkan 'veya üyenin hükıme kaitılması, veyahut 
'bu listemin kanuna aykırı olarak reddolunması 
suretiyle başkam ve üyenin hükme katılmış ol
ması, 

D) Disiplin .mahkemesinin kanuna aykırı 
olaraik dâvaya bakmaya kendini (görevli veya. 
rütbe yönünden yetkili gönmesi, 

E) Disiplin subayımın veya, kamum'eıı 'bu-
1 ummasını gerekli diğer Ibir kişimin yokluğunda 
duruşma yapılım a.sı, 

F) 'Sözlü duruşma sknıuıcu olaraik verilen 
h ülkümde duruşmamın alıklığı 'kuralına uyulma-
mıış oînraısı, 
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ö ) 'Hitbmlüın ıgerekçesiz 'bulunması, 
H) Hiüküm için önemli olan noktalarda 

'mahkeme kararı ile savunma (hakikinin kısaltıl-
ımış olması. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz is-
tiyem.1? Buyurun ıS'aym Crüley. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN 1 FERDA. 
GÜLEY (Ordu) —'(E) ıben dinde 'matbua 'ha
tası olarak «(bulunmasıM»1 cııkmış'tır, «bülunma-
8i» olacak. 

BAŞKAN — 32 nci .maddenin (E) Ibeudin
de yazılı «bulum'm'alsımı» kelimesi «'bul un im ası» 
olarak düzeltJirmıiştir. 

OEÇİOİ KOMİSYON BAŞtKAM FERDA 
OÜLEY (Ordu) — (H) bendinde de; «savun
ma hakkının ^kısaltılmış olması» 'yazılmıştır. 
Bu da «kısıtlanmış»' şeklinde düzeltilecektir. 

BAŞKAN — «Kısaltılmış» yazılı olan husus 
da «Ikısrtlanımış» olarak okunmuş. ve (buna gö
re düzeltillecek'tir. Bu şekliyle 32 nci maddeyi 
oyunuza .sunuyorum. Kalbul edenler... Etrniy em-
ler... 32 nei madde yapılan düze İtmesiyle 'birlik
te kabul edilmiştir. 

İtiraz halinde yerine; getirmemin geri 
bırakılması 

MADDE 33. — İtiraz, aleyhine itiraz olu
nan 'hükmün yerine .getiri'lnlesini geri bıraktırır. 

BAŞKAN — 33 ncü madde 'üzerimde söz is-
•tiyen var mı? Yolk. Maddeyi oyunuza isunuyo-
rum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... 33 ncü mad
de aynen kalbul edilmiştlir. 

ttira:zın ineelemmesi 
MADDE 34. — İtiraz üzerine üs I disiplin 

mahkemesi disiplin .su'bayı en geç üç güm içlinde 
gerekli incelemeyi yapar ve .mütalâası 'ile Ibir-
likte dosyayı maihkenıeye verir. M'alıkeiine en 
geç. üç gün içinde dosyayı ineeliyerek kararını 
verir. 

Üs't disiplin mahkemesi ıgerekli -gördüğü 'so
ruşturmanın yapılmasını istiyelbllir veya ken
dilisi yapalbilir. IBu halde soruşturma için ge
çecek süre üç »günlük «üreye dâhil değildir. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde ,söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre maddeyi oyumu
za sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
34 ncü madde aynen kalbul 'edilmiştir. 

'ttiraz inceleme merciinin kararladı 
MADDE 35. — Üst 'disiplin, mı-ah kemi esi iti

razı yerinde görürse dâvanın esasına. hükme-
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der. Aksi haMe itirazı reddeder. İtiraz üzeri
ne verilen kararlar kesindir. 

BAŞKAN — 35 nci ımıadde üzenimde süz is-
tiyen? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir ıkeliııı'cı 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın- üzmen. 
HALİL ÜZMEN ('Kırşehir) — 35 inci mad

denin ımatlaibınıdıa: «İtiraz üneeleim'e merciinin 
Ikararlıarı» denilıme'ktedir. Bu, «itirazı incele-
:me» 'olacak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
ÖÜLEY (Ordu) — 'Evet efendim, «itiraız»' ke
limesi «itirazıı» vŞıelklinıde olacalktır. 

BAŞKAN — Mıatlıapta «itiraz» ikelimeısi var. 
Hu 'itiraz kelknesi «itirazı» nlaraik d'üızeıltileioelk-
tir. 

35 nci maddeyi bu .şekliyle oyunuza «unu-
yoruım. Kaıbul edenler... Etmiy enler... Kalbul 
edilmiştir. 

Gözetiım ve teftiş 
MADDE 36. — Disiplin mahkemeleri ile di

siplin ısubayirklarııım ve diisülpliu ceza ve tutuk 
•evlerinin idari işlerinin 'gözetimi silsile yoliyie 
'komutanli'klarca veya 'askerî Ikuruim amirlikle-
rince teftişi Millî Savunma IBaikanlığı Askerî 
Adalet .müfettişleri 'aracılığı ile gen'el hükümlere 
göre yapılır. 

Bu gözetiım ve teftiş 'görevine dayamlaraik 
yangı işlerine 'karışılanraz. 

BAŞKAN —• 36 ,ııcı madde üzerinde sö>z isti-
yon var mı? Yoik. Maddeyi okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul 'edilmiştir. 

Hükümlerin kesinlesinelsil ve infazı 
Hükmün !keısinleş:m e« i 

MADDE 37. — Disilplin ımahkeımeletiin'ce ve
rilen hükümlerden ısüresi içimde itiraz lolunımı-
yam veya itiraz olunup da Üst Disiplin Mahke
mesince hakkındaki itiraz vsonuçiauan büküm
ler kesinledir. İBu hükümlerim yerine getiril
mesi lüzumu, n ez di nde disiplin mahkemesi fcu-
rulaıı komutan veya askerî kurum âlmiri tarafın
dan 'hükmün altına yazılır ve imza edilir. 

BAŞKAN —- 37 nci mıad'de üzierinde söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre 37 nci maddeyi 
oyunuza «sunuyu rum. Kahul edenler... Etıııi-
yenler... 37 nci madde aynen 'kabul edilmiştir. 
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Cezaların yerine ıgetirilıınosi 

MADDE 38. — Disiplin <mah!kemeleııinK3e ve
rilen vo 'kesinleşen .oda ve 'güz 'hapsi cezalan : 

A) Suh aylarla aıskerî memurlar ve astsu-
haylar halkikıında : 

I - Göz hapsi «ezalarında : 
a) Resim î daire, kuşla ve eğitim alanların-

daik'i hizmetlerine devam ederler, 
b) Hizmetin soma e ilmesinden isonra hiçJbir 

yere gidemezler. Kışlada veya 'resımî odalarda 
'kalırlar, 

c) Hizmete ilişkin olanlar dışımda hiçbir 
ziyaret kabul edemezler. 

II H Oıda hapsi cezalarında : 
a) 'Mümkün olduğu takdirde cezayı tek 

'başına belirli bir hapis odasında geçirirler, 
b) Emir veremezler, 
c) Crene! hizmet yapamıaızla r. 
B) Aslkerî öğrenciler hakkında : 
.a.) Oda hapsi 'cezasımı (belirli hapis odala

rında topluca geçirirler, 
b) Hapis odalarının 'kapısında bir nöbetçi 

'bulundurulur. 
C) Erba§ ve erler ha'kkında : 
a) Oda hapsi cezasını belirli hapis odala

rımda topluca geçirirler, 
b) Hapis odalarınım 'kapısında Ibir nöbetçi 

'bulundurulur, 
c) Erbaşlar genel hizmet yapamazlar. Er

ler ağır askerî hizmetlerde ikullanılabillirler. 
D) (Sivil personelin öğrenilin ve ısosyal du

rumları ıgöz önüne aılmiarafk verilen cezalar yu-
kandaki fıkralar hülkümlerin.e ıgöre yerine geti
rilir. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Olmadığına göre maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Malî bükümlerin yerine getirilmesi 
MADDE 39. — Disiplin mahkemelerinin is

tirdat ve tazminata dair verdiği hükümler ma
liye dairelerine bildirilerek bu dairelerce özel 
kanununa göre yerine getirilir. 

BAŞKAN — 39 ucu madde üzerinde söz 
istiyen var mı? Olmadığına göre maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 
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Yazılı emir 

MADDE 40. — Disiplin mahkemeleri tara
fından verilip kesinleşmiş bulunan hükümler
de kanuna aykırılık bulunduğunu öğrenen 
Genelkurmay Başkanı Askerî Yargıtay a baş
vurması için Askerî Yargıtay Başsavcısına ya
zılı emir verilmesi hususunda Millî Savunma 
Bakanından istemde bulunur. 

Bu hususta yazılı emir ile ilgili Askerî 
mahkemeler kumlusu ve Yargılama Usulü Ka
nunundaki hükümler uygulanır. Şu kadar ki, 
Askerî Yargıtay işin disiplin mahkemesinin 
görevini aştığını sonucuna varırsa hükmü bo
zarak dâva dosyasının yetkili ve görevli mer
cie gönderilmesine karar verir. Bu halde yeni
den yapılacak inceleme ve kovuşturma sonu
cuna göre gereken karar verilir. Disiplin mah
kemesi tarafından verilen ve yerine getirilen 
cezalar yeniden verilecek cezalardan indirilir. 

BAŞKAN — 40 neı madde üzerinde söz is-
tiyen var mı t 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, yazılı emir olduğuna . göre bir ke
limenin eksik olduğunu zannediyorum. Muh
terem arkadaşlarımdan bu hususu açıklamala
rını rica edeceğim. Yüce Heyetinizin huzuru
na bundan ötürü gelmiş bulunuyorum. 

•Şimdi 40 ncı maddede «Disiplin mahkeme
leri tarafından verilip kesinleşmiş bulunan hü
kümler..» deniliyor. 

Her halde Iburada «İtiraz edilmeden kesin
leşmiş» ibaresinin yer alması lâzımdır. «îti* 
raz» kelimesinin burada mutlaka bulunmas* ^ 
lâzımdır. «. . . Bulunan hükümlerde kanuna ay
kırılık bulunduğunu öğrenen Genelkurmay 
Başkanı Askerî Yargıtaya başvurması için l 

Askerî Yargıtay Başsavcısına yazılı emir ve
rilmesi hususunda Millî Savunma Bakanından 
istemde bulunur.» bir bu. 

Bir de şurada bir 'kelime var «Şu kadar ki; 
Askerî Yargıtay, işin disiplin mahkemesinin 
görevini aştığı (aştığını değil, muhterem ar
kadaşlar) sonucıina varırsa, hükmü bozarak, 
dâva dosyasını yetkili ve »görevli mercie gön
derilmesine, karar verir» cümle okuduğum şe
kilde. olmalıdır, yani «Aştığını» kelimesi «Aş
tığı» olarak düzeltilmelidir. Bir de en son 
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cümledeki «Yeniden verilecek cezadan indiri
lir» ibaresindeki «Ceza» kelimesi cezadan mı 
cezalardan mı şeklinde olacaktır? Bu hususu 
rica ediyorum. 

BAŞKANI — Sayın özmen, bu hususları, lüt
fen yazılı olarak Başkanlık Divanına takdim: 
ediniz. Komisyon adına Sayın Ferda Güley, 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Halil özmen arkadaşımızın işaret ettik
leri bir takım matbaa, baskı hataları var
dır; düzeltilir. Fakat, daha mühimmi bu mad
denin birinci fıkrasında «Disiplin mahkeme
leri tarafından verilip kesinleşmiş bulunan 
hükümlerde kanuna aykırılık bulunduğunu 
öğrenen Genelkurmay Balkanı Askerî yargıtaya 
başvurması için Askerî Yargıtay Başsavcısına 
yazılı'emir verilmesi hususunda Millî .Savunma 
Bakanından istemde bulunur» deniyor. Yani, 
'böylece çok ımühiım. bir hususta, çok mü
him bir tashih imkânını, (Genelkurmay Bas
ılanı tarafından görüldüğü ve Millî 'Savun
ma Bakanlığından istemde bulunduğu takdir
de yerine gelmiş -oluyor) elde etmiş oluyoruz. 
Biz, şimdi saym Uülî Savunma Bakanı arka
daşımızın da haklı olarak siıkazları üzerine bu 
maddeyi komisyon olaraik geri almaya ve bu za'-
fından kurtararak huzurlarımıza yeniden ge
tirmeye karar vermiş bulunuyoruz. Madde
ni». 1ra gerekçe ile komisyona iadesini saygıla-
mojoîa dileriz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz mü istemişti
niz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
S&NOAR (İstanbul) — Aynı şeyleri iSayın 
Ferda Güley izah ettiler, lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — Komisyonun istemi üzerine 
madde geriverilmiştir. 

İkinci kısım 
Disiplin suçlan ve cezaları 

Disiplin suç ve cezaları 
MADDE 41. — Disiplin suçları bu kanunda 

oda hapsi ve göz hapsi cezaları ile cezalandır
dığı eylemlerdir. Bu kanuna göre verilecek 
oda ve göz hapsi cezaları üç günden iki aya ka
dardır. Jandarma uzatmalıları ve uzman çavuş
ları dışında erbaşlar hakkında rütbenin g;eri 
alınması cezası da. verilebilir. 

109 — 
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Disiplin mahkemesi, bu kanunu uygularken, 

maddede yazılı eczanın aşağı ve yu'karı hadleri 
arasında cezayı serbestçe takdir eder. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz is
tiyen?.. Buyurun, Sayın Güley. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ FERDA GÜLEY 
(Ordu) — Birinci satırda «Bu 'kanunda» deni
yor, «Bu kanunun» olacaktır. 

BAŞKAN — «Disiplin suçları, bu kanunda 
oda hapsi ye göz hapsi cezaları ile cezalandırdı
ğı eylemlerdir», cümlesindeki, «Kamunda» ke
limesinin bu «Kanunun» olarak düzeltilmesi 
komisyan tarafından istenmektedir. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul, etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Buna göre, 41 nci mad-
ideniin birinci cümlesi, «(Disiplin suçları, !bu ka
nunun oda hapsi ve göz hapsi cezaları ile. ce
zalandırdığı eylemlerdir.» olarak düzeltilecek
tir. 41 nci maddeyi yapılan bu düzelme ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul. edilmiştir.. 

Cezaların içtimai 
MADDE 42. —- Cezaların toplanması halin

de, aynı çeşit cezalar toplanarak, başka çe
şit cezalar ayrı ay/i çektirilir. 

(BAŞKAN — 42.nei madde hakkında söz is
tiyen var mı? Olmadığına göre 42 nci madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler... 42 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Disiplin suçlarında dâva zamanaşımı 
MADDE 43. — Disiplin suçlarına ait dâ

valarda suç talihinden itibaren altı ay içinde-
disiplin mahkemelerince hüküm verilmemiş olur-! 
sa dâva zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Olmadığına göre 43 ncü madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. 43 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Oda ve göz hapsinde ceza zamanaşımı 
MADDE 44. — Oda ve göz hapsi cezaları 

kesinleştikleri tarihten itibaren bir yıl içinde 
zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz 
istiyen var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. •••••--*• 

verilen cezalar ve 
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Disiplin mahkemelerinden 

erteleme 
MADDE 4f>.'— Bu kanununun 52, 53, 54, 

•55, 56, 58, 59, 60 ve 61 nci maddeleri gereğince 
verilenler dışında disiplin mahkemelerinden 
verilen cezalar ertelenemez. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz is
tiyen var im?.. Yok. Olmadığına göre madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi- '' 
yenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Oda ve /göz hapsinin kimlere verileceği 
MADDE 46. — Oda hapsi bütün asker ki

şilere, göz hapsi ise subaylara, askerî memur
lara, astsubaylara ve sivil personele verilir. 

BAŞKAN —; 46 nci madde üzerinde söz is-
ıtdyen?.. Yolk. Olmadığına göre 46 inci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Âmir ve üste saygısızlık 
MADDE 47. — Hizmette veya hizmete iliş

kin hallerde âmire ve üst zorunlu olduğu saygıyı 
göstermiyen veya uyarmayı saygı ile kabul edip 
dinlemiyemler, bir aya kadar oda veya göz hapsi 
ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 47 nci madde hakkında söz is
tiyen?.. Yok Olmadığına... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir)"— Bir dakika, 
Sayın Reis Bey. Arkadaşlardan bir şey rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, lütfen kürsüden 
konuşun, eğer söyliyecekleriniz uzun ise. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, burada bir kelime nazarı dikkati
mi celbetti; muhterem arkadaşlarımdan rica 
ediyorum,- kelimenin kullanışı insanın kulak
larını tırmalıyor, herhalde bir çare bulacak
lardır. 

«Hizmette veya hizmete ilişkin hallerde, 
âmire ve üste zorunlu olduğu saygıyı..» deni
yor. Acaba «Zorunlu» kelimesini başka türlü 
yazamaz mıyız? 

« . . . zorunlu olduğu saygıyı göstermiyen 
veya uyarmayı saygı duruşu ile kabul edip' 
dinlemiyeriler, bir aya kadar oda veya göz 
hapsi ile cezalandırılır» buradaki bu kelime
yi, yani «Zorunlu» kelimesini başka türlü kul
lanamaz mıyız?" Bu" hususu arkadaşlarımdan 

! "rica'ediyorum."" "" ••-•-••• - .. • 

•\_ ner— 
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BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FERDA 

(IÜLEY (Ordu) — Efendim, İm kelime Anaya
samızda vardır. Daha evvel kabul ıbuyurulan iki 
karnında da böyle geçmiş ve Meclis tarafından 
benimsenmiştir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde Sayın 
Özmen tarafından 'belirtilen hususları Komisyon 
nazarı dikkate almamaktadır. 'Bu seibeple, ya
zılı bir önerge de mevcut 'bulunmadığından 
47 nıci maddeyi oylarınıza sunuyorum-. Kabul 
edenler... Etımiyenler... 47 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

itaatsizlik edenler 
MADDE 48. — Kasıt veya ihmal ile hizmete 

ait emri tam yapmamak, değiştirmek veya ısını
rını aşmak suretiyle itaatsizlik edenlere on (gün
den. iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası 
verilir. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Olmadığına göre, maddeyi oyu
nuza suımyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde aynen (kabul edlmiştir. 

Bilerek doğru söylemiydiler 
MADDE 49. — Hizmete ait işlerde âmirin j 

sorusuna karşı bilerek doğru söylemiydiler 'bit. 
eylemlerinden hizmet aksamamış ise bir aya ka
dar oda veya göz hapsi ile -cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 49 ucu madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Olmadığına göre maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... 49 ucu madde aynen ikabul edilmiştir. 

. Kısa süreli kaçıma ve izin süresini geçirme 
MADDE 50. — A) Kıtasından veya görev 

yerindim kaçanlardan altı gün içinde kendili
ğinden gelenler on günden- 'bir aya kadar oda 
hapsi ile cezalandırılır. Bu eylem görevli iken 
işlenmiş veya silâh, mühimmat, donatım veyı; j 
bir askerî taşıma aracı birlikte götürülmüş ise j 
yirmi günden iki aya kadar oda hapsi cezası ; 
verilir. 

B) İzin süresini özürsüz- altı güne kadar , 
geçirenler yedi günden ıbir aya kadar oda- veya ; 

göz hapsi ile eezalandırrbliar.'- ~ ••"•'-•' '•:.'%*•• j 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz .istiyent. j 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kalnıl edilmiştir., .. | 
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Kaçmaya Ikalkışanları haber vermiyenler 
MADDE 51. — Bir kaçmaya .kalkışmayı 

doğru olarak haber alıp da kaçımanın önü alı
nabilecek bir zamanda bunu âmirine haber ver
miyenler kaçma olmuş ise yedi 'günden. iki, aya 
kadar oda hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde söz is t iyenl . 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmete mahsus eşyayı tahrip, terk veya 
kaybedenler 

MADDE 52. — Hizmete mahsus ve değeri v 

ikiyüzelli lirayı geçmiyen eşyayı Özürsüz (kay
beden, tahribeden Veya özel menfaatinde kul
lananlar eşyanın değeri de göz önüne, alınarak 
iki aya kadar oda veya göz hapsi cezasiyle 
cezalandırılırlar. • • 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi oylarınıza ısunuyorunı. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Astına hizmetle ilgisi olmıyan emir verenlerle 
hediye iştiyen veya borç alanlar v. 

MADDE 5& — Astlarına hizmetle ilgisi ol
mıyan emir veVenler, astlarından hediye istiyen-
ler veya borç alanlar iki aya kadar oda veya 
göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN ~- Madde-üzerinde söz'. Istiyen'l. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. ..Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. .... 

Astlarında gözetim görevinde ihmal ve kusuru 
olanlar - *? 

MADDE 54. — Astlarını gözetim görevinde •"*'' 
ihmal ve kusuru olanlar veya astlarnîuı'SUç-
1 arını haber vermiyenler, imbeş güne kadar oda 
veya ıgöz hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is t iyenl . 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... - Kabul edilmiştir. " 

Astına söven, hakaret eden ve kötü davrananla :• 
.-.'MADDE 55. — Astına söveıder,, / hakaret 
edenler veya aiskerî usul ve kurallar ve nizaaniT 
lar dışında kötü davrananlar İki aya kadar oda 
veyâ göz hapsi ' ceza-st^ile' öfeMlandı rlİırlâ r. 

. BAŞKAN — Madde uYei^nde: so*-is-tiy^n ?.. 
YTok. Maddeyi- oylarınıza sunuyorum-, •Ka'))ijl 
edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Nöbet 'talimatına aykırı hareket edenler I 
îfADDB M. — Ttt*k Silâhlı Kuvvetleri îc 

Hizmet Kanunu ve Yönetmeleğinde (belirtilen I 
tıöfoet görevlerini yaparken nöbet yerini terk I 
edenler ve Ibagfca surette nöbet talimatına aykı- I 
r ı hareket edenler bu eylemlerinden dolayı hız- I 
ımet «Iksamamış veya maddi bir zarar doğma- I 
mışsa iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası I 
ile cezalandırılırlar. I 

"BAŞKAN — 56 neı madde üzerinde söz is- I 
tiyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka- I 
bul edilmiştir. I 

Hoşnutsuzluğu kışkırtanlar I 
MADDE 57. — Arkadaşlarını sözle hoşnut

suzluğa kışkırtanlar bir aya kadar oda veya göz I 
hapsi cezası ile cezalandırılırlar. I 

BAŞKAN — 57 nei madde üzerinde söz isti- I 
yenî... Yolk. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka- I 
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen I 
kafbul edilmiştir. I 

Sarhoşluk ve yasak edilen yerlere girmek I 
MADDE 58. — Resmî üniforma ile genel 

evlere, kumarhanelere, meyhanelere, barlara ve I 
girilmesi garnizon komutanlıkİarınca yasaklı 
askerlik onuruna dokunan başka yerlere giren
ler veya sarhoşluğu gizlenımiyecek derecede 
alanlar yedi günden bir aya ıkadar oda veya göz 
hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

Sarhoşluk eylemi görev sırasında işlenmiş ise I 
verilecek ceza onbeş günden iki aya kadar oda 
veya göz hapsidir. 

BAŞKAN — 58 nci mıadde üzerinde söz isti-
yen?w. Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunuza 
«uönjtoruım. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaf&til e«Slm%tir. 

Kumar oynıyanlar 
MADDE 59. — Kumar 'oynıyanlar bir aya 

kadar oda veya ğöz hapsi cezalı ile cezalandı
rılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiye.nl. I 
Yok. Maddeci oylarınıza arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyentev... Kabul edilmiştir. 

îzin verilmiyen derneklere, spor kulüplerinin 
faal üyeliklerine girenler 

.MADDE 60. — MM Savunma Bakanlığınca 
yayımlanan listede adları ?bttîfum*ıyan dernek
te** veya spor M ü $ # f e $ £ İM üyeliklerine 
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girenler on günden iki aya kadar oda veya göz 
hapsi cezası ile cazalandrrılniar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenl. 
Yok. Maddevi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasak edilen kitap ve saireyi okuyan 
veya (bulunduranlar 

MADDE 61. — Okunması veya bulundurul -
ması Genelkurmay Başkanlığınca yasak edildiği 
bildirilen kitap, dergi ve her türlü yazıları oku
yan veya bulunduranlar on günden iki aya 
kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandı
rılırlar. 

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

.Disiplin cezalarının etkisi 
MADDE 62. — Yedek .subay, erbaş ve erler 

hakkında disiplin mahkemeleri tarafından veri
len ve yerine getirilen oda hapsi cezaları asker
lik hizmet sürelerinden indirilir ve bu kişiler 
o kadar süre geç terhis edilirler. 

Muvazzaf subay, askerî memur ve astsubay
lar ile sivil personerhakkında verilen ve yerine 
getirilen oda ve göz hapsi cezaları bunların 
siciline işlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenl. 
Buyurun Sayın Kılıç. . 

İLYAS KILIÇ (ıSaımsun) — Muhterem ar-
ikadaşiıar, (maddenin değişti'rilm'esi 'zımnında de
ğil, bâzı temıennile.rümi 'bu madde dolayısiyle 
söytemeık ilcin söz lalmış fouukıuyaruım. 

Askerî Disiplin Mahkemeleri Kanunu şüphe 
yoktu/r M, orduya 'bir mahkeme yeniliği getdır-
(îııelkte ve orduda disiplinlin öiağlanınuası husu
sunda büyük hir ön .görürlüğü sağlamıaktadır. 
Ancak; bundan evvelki tatbikat, lalay ınıaihke-
mıelerinin dişleme şeıklıi vıe bu maihkemelıeıri yü
rütenlerin (hukuk yönünden tamamen olıgun ol-
m'amaltaırı dolaiyısiiyle, Mlrçok suçlular daha 
mahkemenin huzuruna çılkimadan terhis 'olmak
ta ve terhis olaırak işittikleri ınıeımleiketlerde 
muhtelif yollardan iinahkeımeye sevk edilelbil-
•mesi için fetıinıabe yolu ile ifadeferi laknmakta 
vıe suçu işlemiş olduğu zamıaın dıa suçlu oe^alan-
dınlmadiğından dolayı suçun ©'hemımiyeti kal-
maımalkta ve adeta tbu bir gevşekliğe vesile ola-
ırak disiplin bakımından mühim hir yara teş
kil etmekte idıi. Bu kanunun 'getirmiş olduğu 
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yenilikıleır içerisinde, orduda birliğin, beraber 
ildiğin ve 'disiplinin ısağlammaısı bakımından en 
ehemıımiyeltM ımadde, bendim mâçiızanıe görüşüme 
göre, 62 inci maddedir. Bu (kanunum yürütülme-
simde görevli Millî Savunma Bakanlığı olarak 
Bakanlığa düşen em ehemmiyetli vazife, çıkmış 
olıan Ibu kamunu noksansız yürütmıeHİdir. Bunun 
için lâzımıgelem fcedbiriler alınmadığı takdirde, 
bu kanun da bundan evvel çıkmış olıan kanum-
3>ar gibi yalnız kanun olarak çıkmış olacak ve 
bir fayda »ağlıamıyaeaktır. 

Basit bir tarifle, ceza »uçluyu yola getir
mek ve diğerleriınıe örmek oüımalk içim verildiği
ne göre, bu kanunun yürütülmesi için lazım-
gelem müesseseler hiç vakit geçirmeden, lüzum
la şekilde teşkil edilmeüli ve bu kanun işler bir 
bale getiriimelildiır. Herkes işlemiş olduğu su
çun cezasını iânmda gördüğü takdirde bundan 
fayda sağlanacaktır. Bu maksatla birçok hâki-
ıme edbelttie ihtilaç belirecektir. Bu ımeyanda or
du içerisinde, «muhtelif yollarla tahsil yapmij 
ve bu işleri yürütebileoek vaziyette olan arka-
dıaşlamn hâkim 'sınıfıma nalkledilmm hususun
daki ısrarında Bakamlıik muvaffak olmuştur. 
Tememmi ederiz ki, hiç 'Olmazsa bu dereceye 'gel
miş olan arkadaşlar mubtelif birliklere dağıtıl
mak suretiyle ıbu birlik mahkemelerimin işle-
mesimi.teımin ibakaımımdam görevlendirilsin; do-
layısiyle de bu mahkemelerden ve bu kamundan 
istenilen «maksat hâsıl olsum. 

Tekrarem temenni olarak söylemek üşüyorum 
ki, bu kamumun yürütülmesimde Mülî Savum-
ıma Bakanlığınım çok titiz, bassa» ve çok uya
nık bulumımıası 'gerekmektedir. Aneak bu su
retle bu kanundam fayda sağlanabilecektir. Çün
kü, bu «maddede çok incelik vardır «arkadaşlar 
pisiplin suçlarınım .askerlikten sayılmaması fcar-
şısımda, ibu durumun erlerin üzerinde yapaca
ğı etkinin ması! olduğunu ben 20 senelik tec
rübemden dolayı bilirim. Bir askerim, arkada
şımdan bir güm sonra terbîs olması ona o ka
dar tesir eder ki, onu o ,anda vursanız kamı ak-
imaz. Binaenaleyh, bu kıamunun işlemesinde Ba
kanlığım çok titiz lolmasımı ve buna aidolan mü-
lessefceleri çabuk kurmasımı temenni ederam, 
sayıgılanmla. 

BAŞKAN — Sayım Kılıç; yazılı bir ömejrige-
miz mevcut değdi. Komisyon adına Sayın ıGüley; 
buyurum. | 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI FBRDA 

OÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadafkar; Sa
yın îlyas Kılıç arkadaşımız 02 nci mınrtıdman 
çok büyük ebemmiyet taşıdığını ifade ett$ar. 
Bir bakıma öyledri. Bu .maddemin birimci ümera
sında yedek subay, eırbaş ve »erler ihftkTnnrta 
disiplin ımalhkemıelerince verilen cezalarım; oda 
hapsi, göz Ihapsri cezalarının toerhiş oldukları za-
;mam laskerülk hizmetlerinden sayılacağı tesis 
ediliyor. Doğrudur, zaruridir. V* Komisyon Wi-
hassa, bumu böyle (yaparak bir eksiği tamaanla-
mıştır. ikinci fıkra, muvazaa^ subaylar, aıAoar! 
memurlar, astsubaylara verilen oda ve göz hap
si cezalarımın sadece buraların siiriJleıriınıe iştan** 
ceğini bildirandktedir. Yani, nihayet tonlar için 
askerlik süreleri mevzubahso'lmadığıına güre, 
«Bu cezaları alanlar terfi. edemez.» gibi bir hü
küm verilmemektedir. «Bu cezalan alanlarım ter
fileri yapılmaz, ibdr yıl geciktirilir.» gÜbî bir M-
küm verilmemekte, yalnız sicillerime işleneceği 
ile iktifa edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, subaylar» askerî memur
lar ve astsubaylar, esasen, terfilerine sirayet ede
cek önemli bir suç işledikleri ve bir büfeme ımn-
hatap oldukları takdirde, bu hüküm askerî mah
kemelerden verilecektir. Yani Disiplin Mahke
melerinden değil, askerî mahkemelerden verile
cektir. A&erî mabkemelerin verdiği foüftcöanler 
bu askeri kişilerin yükselmelerini (kısutlıyacak, 
durduracaktır. Yalnız Disiplin Mahkemeleri 
için böyle kesin, rijit bir 'hüküm gethilmianıiş-
tir. Burnumla beraber som fıkrada «Muvazzaf su
bay, askerî memur ve astsubaylar ile şiyil perse-
mel hakkımda verilen ve yerine getirilen oda ve 
göz hapis cezalan bunların sicillerine işlenir» 
denmek suretiyle bunların tertilerinde sicil wnir-
lerimce nazarı itibara alınacağı tabiîliği de eJfbet-
•teki değerlendirilmek istenilmiştir. Ancak «sicil-
lerime işlenir» sözümü, Sayın tlyas Kılıç arkada
şımızın beyanı muvacehesinde, Komisyon biraz 
daha ışığa kavuşturmanın daha iyi olacağı ka-
nısındadır. Bunların yükselmelerinde göe önüm
de tutulmak için buma 'benzer bir şekilde; «..si
cillerine işlenir...» dendtaıiştir. Yani, cicilerine 
fişlenip doğrudan doğruya bir sütun doldurul
makla yetinilmez. «Ey sicil âmiri, bunu gfe 
önümde tut, bunum terfH ıbaknmiKİfam-ş^'ve
rirken, sem terfiimi eğer faydalı göVüyorsMi '.'§*" 
ciıktirici sioil ver.» mânasında dÜs^eranış*^^-

— 113 — 
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• _;vv§iımdi, jKam;teyo^ıv olarak ibu şekilde .'hu son 

.. JılkTa^ja^bir. açıMık getirilmesini faydalı gördü-
ğü^İizübıir de|a. daha arz eder, hu hususta ha
kladığımız. ıbî ^ Yüksek Heyetiniz ta-
mfıhdi^n. kabul buyurulmıasmı, listirhaim ederliz. 
~*\.BAŞKAN.—. 62 nci «madde ile, ilgili olarak 
verilmiş - huluına n değişiklik, önergesini okutuyo-
ram^ . - . - , ' • • - • ~ . ..-

Yüksek Başkanlığa 
62 nci maddenin 2 .'nci fıkrasının aşağıda 

ı^tmleh ' .şeki lde deği^rilmıesini arz ve (teklif 
ederim. 

"«Muvazzaf su'bay, aslkerî memur ve astsubay
lar ıiXe sivil personel terfilerincte in az ara alınmak 
üzere oda ve göz hapsi ©ezaları sicillerine işle
nir.»' 

İstanbul 
Sabri Vardarlı 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı, bu arzu ettiği
niz değişiklik, 62 nci 'maddenin ikinci paragra
fında olsa gerek, öyle mi efendim? 

iSABRÎ VARDARLI (tstanhul) — Evet 
efendim. 
, BAŞKAN — Birinci paragraf aynen feal-

-mak suretiyle, 'ikinci paragrafın bu şekilde ol
ması istenmektedir. Sayın Vardarilı tarafından 
verilmiş hulunaın. değişiklik önergesini oyunuzla 
sımuyoKuın. Kaibul edenler... Etmiyenıler.,. Deği
şiklik önergesi kaibul edilmiştir. 

Komisyon kaıtıiıyor mıı efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ©AŞKANI FERDA 
GÜLEY "(.Ordu).-—' Efendim, kürsüde beyanda 
'bulunurken hu "ilâve (ıbunlar) kelimesinin öne 
gelmesi iktiza ederdi; aceleye gelmiştir, müsaade 
büyiırulursa bize önergeyi iade ediniz, düzel
telim efendim; • 

IBAŞlKÎÂN— Filhaİ kaibul etmiyorsunuz. 
"Önergeyi yüce heyet kabul ettiğine göre, dikkat 
nazara (alınmak kaydıiyıle istiyorsunuz. . 
' 'lörierge Komisyona Verilmiştir.' 

.„„ . . . . . - . Son .hükümler 
. , Askerî ceza ve Askerî mahkemelerin kurutu-

.şu ve yargılam'a usulü kanunlarının uygıılanı-
ması.•.. . . . . . . 
. MADDE 63, — Bu kanunda aksine hüküm 
hulunmıyan hallerde Askerî Ceza Kanunu ile 
Askerî mahkemelerin (kuruluşu ve Yargılama 
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Usulü Kanunu hükümleri disiplin mahkemele
rinde uygulanır. 

BAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde söz is
teyen var anı? Yok. Olmadığına göre maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde «aynen kabul edilmiştir. 

'Uygulaınmıyaeak kanun hükümleri 
MADDE 64. — Askerî Ceza Kanununun bu 

kanunun cezalandırdığı suçlara ait hükümleri 
ve diğer kanunların hu kanuna 'aykırı hükümle
ri disiplin mahkemelerinin kurulup fiilen göre
ve başladikları (tarihten haşlıyarak yürürlükten 
kalkar. 

BAŞKAN — 64 ncü madde üzerinde söz .is
teyen var mı! Yok. Olmadığına 'göre maddeyi 
oyunuza sunruyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Madde aynen kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanama göre kuru
lacak Disiplin Mahkemeler i Kanununun yürür
lüğe girdiğü tarihten başlıyarak en geç üç ay 
İçinde kurulur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti-
yen l . Yok. 

Yalnız bu geçici maddede bir Türkçe hatası 
olacak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Evet efendim ; «Bu kanu
na göre kurulacak Disiplin Mahkemeleri Kanıı: 

nunun yürürlüğe..» şeklinde devam eden mad
dedeki «Kanununun» olarak yazılan kelime bir 
tabı hatası olarak yanlış yazılmış, bu kelimenin 
«Kanunun» olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Geçici madde; «Bu kanuna 
göre kurulacak Disiplin Mahkemeleri, Kanuıuın 
yürürlüğe..» yâni, burada «Kanununun» şek
linde yazılı olan kelime «Kanunun» olarak dü
zeltilecektir. Bu düzeltme ile birlikte maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Htmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, daha evvel 40 ncı madde 
üzerinde yapılan müzakerede Sayın Halil özmen 
tarafından verilmiş bir değişiklik önergesi var
dı. Bu önerge muvacehesinde, komisyonca, 
maddenin değişik olarak düzenlenmiş şeklini 
okutacağım. 

önce Sayın özmen'in önergesini okutuyo
rum, daha sonra da komisyon tarafından 40 ncı 
maddenin yeniden düzenlenmiş şeklini okuta
cağım. 

- U « -
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

40 ncı maddenin birinci satırına verilip ke
limesinden sonra itiraz edilmeden kelimesinin 
eklenmesini arz ederim. 

Kırşehir 
Halil öz m en 

BAŞKAN — Komisyon, bu önerge karşısın
da, maddeyi şimdi okutacağım şekliyle düzenle
miştir. ' 

Vüksek Başkanlığa 
40 ncı maddenin 1 nci fıkrasının aşağıda gös

terilen şekilde tadil edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 40. — Disiplin mahkemeleri tarafın
dan .verilip, kanun yoluna gidilmeksizin kesin
leşmiş bulunan hükümlerde kanuna aykırılık 
bulunduğunu öğrenen Genelkurmay Başkanı 
Askerî Yargıtaya başvurması için Askerî Yargı
tay Başsavcısına yazılı emir verilmesi hususun
da Millî Savunma Bakanından istemde bulunur. 

Bu istem üzerine veya ayrıca Millî Savunma 
Bakanı diğer yollarla kesinleşmiş bulunan hü
kümlerde kanuna aykırılık bulunduğunu öğ
renirse, Askerî Yargıtaya başvurması için As
kerî Yargıtay Başsavcısına yazılı emir'verir. 

Not : 2 nci fıkranın 3 neti fıkra olarak ay
nen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Geçiri Komisyon Başkanı 
Ordu 

Ferda Gül ey 

BAŞKAN- — Sayın özmen, komisyon tara
fından maddenin düzenlenmiş şekli okundu. Şiz 
de aynı şekle katılıyor musunuz? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Evet, ben de 
zaten aynı şeyi söylüyorum. 

, GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Efendim, sayın kâtip arka
daşımın okurken «bulunmadığı» dediler. 

BAŞKAN — Evet, '«bulunmadığı» dediler. 
Halbuki metinde «bulunduğu» şeklinde münde
miç bir tabir vardır, binaenaleyh, «bulunduğu» 
olarak kabul edilecektir. 

Yalnız bir not var ve bu 'notta: ;b'ir paragraf
tan bahsediliyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Maddedeki 2 nci fıkra, biz-
zarur l .nc i fıkra araya girdiği için üçüncü fık
ra olacaktır.. Bunu. belirtmek için koyduk. 

29 . 11 . 1963 O : İ 
S. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
40 ncı maddeyi son şekliyle okutacağım : 

Madde 40. — Disiplin mahkemeleri tarafın
dan verilip, kanun yoluna gidilmeksizin kesin
leşmiş bulunan hükümlerde kanuna aykırılık 
bulunduğunu öğrenen Genelkurmay Başkanı, 
Askerî Yargıtaya başvurması için Askerî Yar
gıtay Başsavcısına yazılı emir verilmesi husu
sunda Millî Savunma Bakanından istemde bulu
nur. 

Bu istem «zerine veya ayrıca Millî Savunma 
Bakanı diğer yollarla kesinleşmiş, bulunan hü
kümlerde kanuna aykırılık bulunduğunu öğre

nirse, Askerî Yargıtaya başvurması için Aske
rî Yargıtay Başsavcısına yazılı emir verir. 

Bu.hususta yazılı emir ile ilgili Askerî mah
kemeler kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun
daki hükümler uygulanır. Şu kadar ki, Askerî 
Yargıtay işin disiplin mahkemesinin görevini 
aştığı sonucuna varırsa hükmü bozarak dâva 
dosyasının yetkili ve görevli mercie gönderilme
sine karar verir. Bu halde yeniden yapılacak 
inceleme ve kovuşturma sonucuna göre gereken 
karar^ verilir. Disiplin mahkemesi tarafından 
verilen ve yerine getirilen cezalar yeniden veri
lecek cezadan indirilir. 

• 

BAŞKAN — 40 ncı maddeyi komisyon tara
fından düzenlenmiş şekliyle okutmuş bulunu
yoruz. Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 40 ncı mad
de okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 62 nci maddede, biraz 
evvel Sayın Sabri Vardarh tarafından verilmiş 
bulunan değişiklik önergesinin. nazarı dikkate 
alınması Yüce Heyetiniz tarafından kabul edil
miş idi. Komisyon tarafından maddenin, bu 
dikkati nazara alınma kaydi muvacehesinde dü
zeltilmiş şeklini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
62 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıda gös

terilen şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
«Muvazzaf subay, askerî memur ve astsu

baylar ile sivil personel hakkında verilen ve ye
rine getirilen oda ve göz hapsi cezaları bunla
rın yükselmelerinde nazara alınmak üzere sicil
lerine işlenir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ordu 

Ferda Güley 

- 1 1 5 -
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi tekrar okutup, bütünü itibariyle 

oyunuza sunacağım. 
(Madde 62 kabul edilen değişiklik önergesiy

le tokamr okundu) 

Disiplin cezalarının etkisi 
MADDE 62. — Yedek subay, erbaş ve erler 

hakkında disiplin mahkemeleri tarafından veri
len ve yerine' getirilen oda hapsi cezaları asker
lik hizmet sürelerinden indirilir ve bu kişiler o 
kadar süre geç terhis edilirler. 

Muvazzaf subay, askerî memur ve astsubay
lar ile sivil personel hakkında verilen ve yerine 
getirilen oda ve göz hapsi cezaları bunların yük
selmelerinde nazara alınmak üzere sicillerine iş
lenir. 

BAŞKAN — 62 mei maddeyi okuman bu şefc-
l'i ile oyumuza sunuyorum; ikaibul edenler... Et-
mûyemler.. Kabu'l edıilımiştir. 

Kamunun yürürlüğe girişi 
MADDE 65. — Bu kanunum kuruluşa ait 

hükümleri yayını 'tarihimde, diğer hükümleri ise 
•disiplin mahkemelerimin kurulup fiilen- göreve 
hıaışladıiklan tarihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya. sunuyorum,; kabul edenler.. 
Efcmıiyenler.. Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 66. — Bu kanunu Millî 'Savunuma 
Bakamı yüriUür. 

BAŞKAN — 66 mcı ımıadde üzerimde ısöz is-
tiyeııı? Yok. Maddeyi oya sunuyorum; fcalbul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

»Sayın laırkadaışlarım, bu şekilde maddeleri 
•ayrı ayrı oya konımak sureti ile kabul 'edilmiş
tir. Şimdi ikanumun tümü üzerinde oyumu izhar 
sadedinde lehte ve laileyhte birer üyeye «öz ve
receğim. 

•Sayın özmen, lehimde imli efendim!? Buyurun. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar-
Ikaıdaışlaır, ordumuzda disiplini sağbyaeaık bu 
'kanunum 'kabul edilmesi hepimiz için bir iftihar 
vesilesi olmuştur. Kamum Yüce Heyetiniz tarafın
dan kabul edildikten vsonra ısayım larkadaışımuz 
tarafından da 'tatbikatının, biran evvel öne 
'alınmasının, 'kamumun yayım tarihinden itiba
ren üç ay içerisinde böyle bir mahkemenin ku-
ıru'lmasımıın ve kurulacak (mahkemenin d© bn 

29 . 11. 1963 O : 1 
kamum dairesinde, iyi hir şekilde işlemesinin. 
(milletimizin ve 'ordumuzun asil 'menfaatlerimden 
olduğuma imanıyorumı. 

Hepinizi hürmetle 'selâımliaırıra. 
(BAŞKAN — Buyurun (Sayın Millî Savunma 

Bakanı. 
MİLLÎ İSAVPNMA BAKANI İLHAMI 

SANCAR (İstanbul) — (Sayın Başkan, sayın 
milletvcflrili arkadaşlarımı, Başkomutanlığı mâ
nevi varlığınızdan aymlmıyan Türlk Silâhlı Kuv
vetlerinin temel müesseseleri, asikerî kazaya ta
allûk eden, Askerî Ceza Usulü Muhakemeleri, 
Askerî Yargıçlar ve askerî disipline taallûk 
eden Disiplin Mahkemeleri Kanunu idi. Bunu 
büyük bir ıgayret ve büyük bir anlayışla, sü
ratle kanunlaştırmış (bulunmaktasınız. Sîzlere, 
bu aziz müessesenin selâmetle, daha emniyet
le çalışması bakımımdan, göstermiş olduğu
nuz büyük gayret ve müzaharetten dolayı son
suz teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kıaınunun tümünü oyunuza <su-
nuıyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... (Ka
bul edilmiştir. 

Bu şekMyle Disiplin <malhlkemeleri kuruluş, 
yargılama usulü ve disiplin suçları ve cezaları 
halkikındalki ikamın tasarısı Millet Meclisi 'tıaraı- , 
fından kabul edilmiştir. 'Memleketimiz içim 
'hayırlı olısun. 

Sayın aırkadaişlarım, (gündem gereğince ve 
Yüce Heyetinizin daha evvel .altmış olduğu karan 
'gereğince Anayasaya göre çıkarılımiaisı gerefcen 
kanunlara devam etmek zorunluğundaydık. An-
ealk simidi 'gündeme göre, siyahi partiler taunu
mu balhis ikonusudur. Yalnız 'grupları 'adıma (bu' 
mühim kanun üz'erinde ısöz 'almış tbuluman artkan 
daşlarımız henüz haızırlılklarını ikmal edeme
dikleri cihetle Ibu Ikanumu şu anda 'görüşmek 
mümkün olımı ya çaktır. İBu sebeple vaktin ımıü-
ısaadesi nlshetimde müsaade buyurulursaı daha 
evvelce, geçen toplantı yılımda görüşımıekte (bu
lunduğumuz ve faikat hiltirmek imkânımı Ibula-
madığımız Siosyal Isigorta kamum toöarıısınnn mü-
zaJkeresine geçiyoruz. 

2. — Sosyal sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selahattin Güven'in, 
5 . 1 . 1.961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 

Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Mület-
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vekili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili il
hamı Ertem'in, 4 .2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (8. Sayısı: 338) (1) 

BAŞKAN — Bu ikanıun tasantsının 78 ııcü 
'maddesini (bitirmiş 74 nicü 'mıadldesfeıe ıgeimiştilk. 
Şimdii bu Ikanun tasarısının İkalın ımaddelerin&n 
müzakere edilmesini oylarınıza ısunıııyoruım. (Kan 
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir... 
Sosyal. Sigorta Kanuniunun müzakeresini yapa
cağız. Lütfen komisyon yerim alsını... 

74 ncü ımaddeye kadar görüşmesi yapılmış 
idi. 74 ncü maddeye kadar geçen devre yapılanı 
(bu görüşme sonunda Geçici Komisyon aynen 
yerimi .muhafaza ettiği cihetle bu dönem 'görü
şülmesinde bir «akınca görülmemiştir. 'Bu ®e-
beple 74 ncü maddeyi okutuyorum. 

îş katzalariyle meslek hastalıkları prim 
oranının tesbiti 

MADDE 74. — İş kazalarüyle mesleîk basta-
lıiklan sigortam primli, yapılan işin iş Ikaızası 
TC meslek hastalığı bakıımından g'österdiği teh
likenin ağırlığına g'öre tesbit edilir. 

îş kolları, tehlikenin ağırlığına ıgtöre sınıf
lara, Ibu sınıflar da özel iş şartlarına ve teöıl'i-
keyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre 
derecelere ayrılır. 

Hanigi iş kollarının hanlgi teblike sınıfına 
girdiği, tehlike sınıf ve derecelerine ait prim 
oranlarının ve tehlike derecelerinin 'belli edd'l-
ımesinde uygulanacak esaslar, İlgili bakanlı'kla-
rın düşünceleri 'Sorulduktan ısonra Çalışma Baı-
Ikanlığının teklifi üzerinle Bakanlatr Kurulu 
Karan ile yürürlüğe Ikonacaik bir tarife ile tes-. 
bit olunur. 

Prim tarifesi ıgenekli göriilürse ayna usulle 
değiştirilebilir. 

Prliım oranları, iş kazaları ve meslek tfıasta-
liiklanndan dolayı yapılımateı ıgerefceeek 'her tür
lü «igOi*ta yardımları ve idare masrafları ile 
(bağlanacak: ıgelirlerün tesis sermayeleri t'oplamı 
göz önünde tutularak hesaplanır. 

(1) S. Sayısı 338 olan basmayazı 2.9,1963 
tarihli 128 nci Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

29.11.1963 0 : 1 
BAŞKAN — 74. Madde üzerinde »öz isteyeni 

Yok. Olımadığınıa göre, ımaddeyi okunan şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

Tehlike sınıf ve derecelerinin belli edilımesi 
. MADDE 75. — Yapılanı işin 74 neü mad

dede belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf 
ve derecesine ıgirdiği1 ve ödenecek iş kazaılariyîe 
mesle'k bastalılkları sigortası primi oranı kuıruım-
ca belli edilerek iş verene yazı ile bildirilir. 

îş kazalarını ve meslek toastıaiıiklarını önıliye-
cek tedbirler hakkundalki mevzuat hükümlerine 
uygun bulunmadıği. tesbit edilen işler, (kuruım-
ca daha yüksek primli derecelere konulabilir. 

Kurum, tesbit' edilmiş bulunan tehütke, sınıf 
ve derecesini, yaptıracağı' incelemelere dayana
rak kendiliğinden veya iş verenin isteği üzeri
ne değiştirebilir. 

Kurumca yapılacaik değişikliklere ilişkin fkta-
rarm takvim yılından en az bir ay önce iş ve
rene ve iş veren tarafından değişiklik isteğinin 
de takvim yılından en az iki ay önce ıkururaıa 
bildirilmesi şarttır. 

Böylece, 'kaırara bağlanacak değişikLiıkler, 
yukarııki -fıkrada yazılı karar veya istekten 
sonraki-takvim yılıı başında yürürlüğe ıgirer. 

iş veren, tehlike sınıf ve derecesiyle prim, 
oranı hakkında kurumca yapılacak yazılı bildi
riyi aldıktan santra, bir ay içinde çalışma Ba
kanlığına itirazda bulunabilir. Baikanlılk bu iti--
razı inceliyerek dört. ay içinde vereceği kararı 
ilgiliye bildirir. 

itiraz primlerin ödenmesiıni geciktirmez. 
iş veren bu madde gereğince tehlike smıf 

ve derecesine karşı Çalışma Bakanlığına yahut 
bu Bakanlığın vereceği karar üzerine Danışa 
taya baş vurursa, bu kanunun 81 nej ımadldesi-
nin uygulanmasında, İcra ve îflas Kamuanunuın 
72 nci maddesinde yazılı bir yıllık süre, birinci 
halde bakanlık kararının iptal süresi sonunda, 
ikinci halde ise Danıştay Kararının kesinleştiği 
tarihten başlar. 

BAŞKAN — 75 nci ımadde üzerinde söz is
teyen? Yok. Olmadığına göre 75 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etaaiyen-
ler.,. 75 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

- ııt -
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rreh'Iiike sınıf ve 'derecelerine dokunalbitecek 

değişilkiilkler 
MAİLDE- 76, — İş veren, tekiike sımıf ve de, 

recesine dokunabilecek her türlü değişıikillilkteri 
bir ıay içinde !kurumıa, yazı ile bildirmekle yü

kümlüdür. 
iBn bildirnne üzerine kuıruım, yaptıracağı in-

celenıeler ison'unda temlike 'sınıf ve derecesini de
ğiştirebilir. 

'Te'hlike sımıif ve dereesime doikunaıbilece'k de
ğişiklik bir ay içinde, Ibitdirilirse bu konuda (ku-
rumeıa verilecek Ikarar, değişikliğin meydana 
geldiği tarihten «sonraki ay başından uygulaınır. 

Tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek 
değişiklik ıbiır ıay içinde bildi ritme zse. 

a) 'Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin 
meydaına geldiği, 

b) Tehlike sınıfı at çatıyorsa, değişikliğin 
kurumca öğrenildiği, 

Tarihler esas aiınımak ve bu tarihlerden son
raki ay başımdan uygulanımaik üzere, Kurumca 
kaırar alıınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen?. 
Yok. Olmıadığımaı göre ımaddeyi oyunuma sunu
yorum. Kabul edenler. Etmlyemiter.. 76 neı ımad-
de aynen Ikıaıbul edilmiştir. 

' Prime esas ücretler 
MADDE 77. — Sigortalılarla- iş veremlerin 

bir takvim ayı 'için. ödiyeeekleri primlerini :he-
salbında 

a) Sigortalılarım o takvim ayı için halk et
tikleri ücretlerin, 

b) Prim, ilk ramiye ve bu mit elikteki her çe
şit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenen
lerin, 

c) İdare veya İcaza mercileriince verilen ika-
nar gereğince (a.) ve (b) fıikralarımıda yazılı 
kazançlar niteliğinde olmalk üzere sigortalılara, 

' o ıay içinde yapılan ödemelerin, 
Toplamı esas alınır. 
Şu kadar İki, yolluklar, çoculk ve aıile zanı-

laırı, ölüm, doğum ve evlenme yardımıları ile ay
na yardıtmlaır sigortaı primlerimin; hesabıma esas 
tuıtulacaJk ücreti erin aylik tutarımın teshilinde 
mazına alınımıaz. 

Her sigortatınım prim hesabıma esas tutula
cak aylik ikazamç toplamıımım 50 kuruşa kadar 
•olan- l'iına Ikesri nazara, alımımıaz, 50 kuruş ve da
ha fazla lolam (kesirler liraya çıkarılır. 

29 . 1 1 . 1963 O : 1 
(iiinliik, haftalık veya, aylık olacak belidi 

'bir ücrete dayanmış olmayıp da, .komiısyon ücreti 
ve kara'katılma gibii belirsiz •zaman ve' 'miktar 
iizeriııdeıiı ücret atam sigortalıların prim ve öde
neklerimin hesabında, esas tutulaîcalk günlük 
kazamçlan, 78 ne i madde hükmü saiktı ikalma-k 
şartiyle, 'Balkanlar Kurulu İkarai'iyle 'belli edilir. 

Şu kadar ki, sigortalımın ayrıca. ıbelirli bir 
'kaziamcı varsa, bu taikdirde prim ve ödenekle
rin hesabımda, esas tutulaeaık günlük 'kazancı, 
yukarıdaki fıkraya, 'göre hesaıbediieeelk günlük 
İkazancıma 'belirli kaızamcı üzerinden hesaptamıa-
ealc günlük 'kazancım ilâvesi 'suretiyle ibutumuır. 

Bu kanun gereğince primlerin hesalbına, esas 
tutulacak .günlük İkazamç sigortalımun, bir tak-
vıim ayı için prime esas tutulan 'kazancının 30 
da biridir. 

'Günlük kazancın hesabına esas tututam ay 
içindeki 'bâzı .günlerde çalış/mamış ve çalışmadı
ğı günler için ücret lalmıamış 'sigortalımın günlük 
'kazancı, o ıay için prime esas tutulanı kazancı 
ücret aldığı, ıgüm sayısmaı 'bölünerek hesaplanır. 

Sigortalıların güni ü'k karamelanın in hesabım-
daı esas tutulanı gün sayıları, aynı zaımamda, 
bunlaırın prim ödeme .gün sayılarını gösterir. 

'Bir taikvim 'ayı içimde çeşitli iş verenlerin 
işinde çalışan sigortalımın bu 'kanun gereğince 
alına ca'k priımlerine esas tutulacalk aylık ve 
günlük kazancının tesbitimde her iş verenden 
elde ettiği 'aylık ve günlük ikaızamç tutarı ayrı 
ayrı mazağa 'alınır ve primler* buma. göre hesap
lanır. 

BAŞKAN — 77 inci madde üzerinde söz iste
yen.? Yok. Olmadığıma göre maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler.. Etmıiıyemler.. 77 
ne i madde aynen kabul edilmiştir. 

lıüMü'k kazanç sınırları 
MADDE 78. — ıBu kanun gereğinee alına

cak prim ve verilecelk ödenelltlerini hesabına' esas 
tutulan günlük kazançların üst isinin 10Ö lira
dır. Alt sınırı da, 6 liradan aşağı olmaımalk üze-

| • ro, Bakanlar Kurulu kararı ile teısbit olunur. 
[ Bakamlar Kurulu kararı ile tesbit edilen 

günlük kazançtan daha aşağı /miktarda ıgünlük 
lka,zancı olanlarla, ücretsiz çalışanların günlük 
kazançları alt ısınır üzerinden, ıgünlük kazançla-

I rı 100 liranın üstümde olan sigortalıların günlük 
kazançları da l'OO lira olarak 'hesaplanır. 
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kanlar Kurulu karariyle tesbit olunacak 'alt sı- | 
nırı arasındaki farika ait sigorta priımilerinin tü- I 
münü iş •veren öder. , 

BAŞKAN — Madde 78 üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın 'İhsan önal.. 

İHSAN ÖN AL (içel) — Muhterem arka
daşlar, burada bir hastalık sigortası balkımam
dan günlük kazancı yüz lira üzerinden tarh edi
len ıbu sigorta priminin çok yüksek olduğunu 

. izah etmeye çalışacağım ve bu husıusta bir de 
•önerge vereceğim. 

Şimdi efendim, aylık (kazancı 3 000 lira olan 
veya günlük kazancı 100 lira olan bir memur 
ve işçinin hastalık sigortası için ayda verdiği 
para 240 liradır. Buna mukabil asgari ücretle 
çalışan bür işçinin verdiği para ayda 14,60 T.L. 
sidir. Yani bu yeni kanuna (göre, % 4 ü işve
ren, % 4 ii de işçi tarafından ödenecek bu has
talık primini nazarı itibara alırsak, bir taraf
tan ayda 240 lira veren bir memur veyahut iş
çi iil-e ayda 14 lira 60 kuruş veren bir işçi veya 
memurun göreceği sağlık bakımı aynıdır. Yani 
bir ımide ameliyatı vesaire gerekse, bunlara ya
pılacak tedaıvi tarzında, gösterilecek itinada hiç
bir fark gözetilımiyecektir. Tıp ilııriinıin ve insan
lığın icaib:. budur. Böyle olduğuna göre aradaki 
fark tam 16 ımisli, hattâ daha fazla oluyor. Ya
ni yevmiye 100 lira geliri, ücreti olan bir va
tandaşın ödediği sağlık primi ile, asgari ücret 
alan bir işçinin ödediği hastalık sigortası pri
mi arasında 16.6 misli bir fark vardır. Diğer 
primler bu günlük 100 lira üzerinden hesapla
nır. Bu doğrudur; çünkü gerek yaşlılık, gerek 
malûllük yahut ölüm halinde bu ödenen para
lar, doğrudan doğruya işverenin eline adeta ban
kaya yatırılmış bir para gibi ödenir. Fakat has
talık ısigortası böyle değildir. Ancak hastalık 
halinde bu ödediği paranın mukabili. ısağhk hiz-
ımıetli görür. Onun için ben şöyle bir önerge ve
riyorum ve zannederim iki, arkadaşlarım iltifat 
edeceklerdir. Çünlkü, bir an için buradaki Mil
letvekili arfcadaşlarrmızıın da böyle bir şeye tâbi 
olduğunu düşünelim.; bu primi her halde kendi
leri de ödemek istemezler. Hiç olmazsa bunun 
50 lira üzerinden 'ödenmesi yerinde olur. öner-
tge şöyledir, efendlkn : 

«78 nci ımadderîin 2 nci paragrafının aşağı-
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daki şekilde değiştirilmesini ar// ve "• teklif ede
rim. 

Bakanlar Kurulu karariyle /tesbit edilen- gün
lük kazançtan daha aşağı -miktarda günlük ka
zancı olanlarla ücretsiz çalışanların günlük îj&-
zançları alt sınırı üzerinden; günlük kazançları 
yüz liranın üstünde, olan sigortalılarım günlük 
kazançlar da yüz lira olarak hesaplanır. AnçaSk 
hastalık sigortaısı primi için bunlarda günlük 
kaşanem yalnlz 50 lirası esas tutuluı?». 

Bu şekilde arkadaşlarını, aradaki fark, yani 
asgari ücretle çalışan bir ıvataridaşm .ödediği 
hastalık prknıiyle, yevmiye yüz lira veya daha 
fazla ücretle çalışan bir vatandaş arasında bü
yük bir fark vardır. Biraz evvel de söylediğim 
gibi, 16 muslinden daha fazla 'bir ücret ödeme
sine mahal yoktur. Diğer primler için yüz lira
nın esas tutulıması şahsa hıîçbdr şey kaybettir-
IYK'Z. Ama haistalık sigortası için de yüz liranın 
esas tutulması biraz adaletsiz olur. Oerçi fakir
lere bir yardım 'esastır, sosyal adalettir aıma 16 
küsur misli olması da .çok fahiştir. Zaten bun
dan evvel kabul edilen kanunda da ücretlerini 
50 liradan fazlası esas tutulmuyordu. 50 liradan 
fazla kazananlar için yalnız elli lira hastalık pri
mli olarak kabul ediliyordu. Bunu arz ve teklif 
ediyorum. - " ' '• • 

BAŞKAN — Sayın önal tarafından veril
miş bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
78 nci maddenin ikinci paragrafının aşağa-

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rimi. 

içel 
İhsan önal 

Bakamlar Kurulu kararı İle tesbit edilen 
günlük kazançtan daha aşağı miktarda günlük 
kazancı olanlarla, ücretsiz çalışanların günlük 
kazançlar alt sınırı üzerinden günlük kazanc
ıları 100 liranın üstünde olan sigortalıla
rın günlük kazançları da 100 lira olarak hesap
lanır, ancak haistalık sigortası, primi" için •bun
larda, günlük kazancın yalnız 50. lirası esas tu
tulur. 

I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakşik; Ko
misyon adına, 

OBÇlCİ KOMİSYON SÖ'ZÖÜSÜ ŞEREF 
BAKŞİK (İzmir) — Efendim, Sayın ihsan 

- 119 — 
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Ünal arkadaşımızın teklifine Komisyon katıl
mamaktadır. Evvelâ sosyali sigorta sisteminim 
tabiatımdan ıgelen bir düşümce (ile mümkün [mer
tebe, gelir ne nisbette olunsa olsun, vasfı ne olur
sa' olsum bütün şümulü ile yaymaktır. Nitefcitm 
gerekçede de imli edilmiştir; kamumun maksadı 
budur. 

Bu itibarla getlir gerekçesi ile de olsa, kanu
numuzun kabul ettiği sistem bakımından bir 
şümulü daraltmak neticesini vereceği içdm doğ
ru görmüyoruz. 

î'kimcüisi; aslımda bugün Batıda dahi bir mü-
teraikfcililk temayülü vardır. Denilir ki, meselâ 
düşük ıgelirlilerden farzı mahal yüzde ilki nö
betinde kesiliyorsa, aynı şekilde yüksek ıgelirli-
1 erdem de yüzde ükri kesmek doğru değildir. Na-
sılki geiliir vergisinde gelir yükseldikçe, nisbet-
îerde yükselerek bir müterakfkilifc esası güdülü
yorsa sigorta primlerinin tahsilinde ve tediye-. 
simde de bu esas kabul edilmelidir, temayülünün 
ciddi surette ımülâhaza edildiği bir anda «ayın 
arkadaşımızın' ileri sürdüğü, gelirin muayyen 
bir noktasından sonrasını bu kanunun dışımda 
tutma «taaebi doğru değildir. Üçüncüsü, hastalı
ğın tedavisi, doktor muayenesi .vesairesi, gelir 
ne olursa olsun, belki sabittir, muayyendir; ama 
birtakım ödenekler vardır. (Malûllük halleri, i§ 
kazaları ve meslek hastalıkları hallerinde birta
kım ödemekler vardır ki 'bu ödenekler prime esas 
tutulanı aylığa ıgöre hesabedildiğine göre, arka
daşımızın teklifi biraz evvel arz ettiğim ımülâ-
hazalardam ayrı olarak da ayrıca sigortalının 
'haklarım korumak bakımımdan reddedilmek lâ
zımdır. Bu bakımdan Komisyon bu fikre mua
rızdır. 

BAiŞKAİN — Buyurun Sayın öıra'l. 

ÎHSAN ÖNAıL (İçel) — Muhterem arkadaş
larım, sayım sözcü arkadaşımız gelir vergisin
den de bahsederek benim teklif ettiğim önerge
min yerinde olmadığını belirttiler. Hepiniz bi
lirsiniz ki gelir vergisinde asgari % 10-15 ge
lir ödenir. 'Eğer biz bunu 16 ımisüi çoğaltırsak, 
(ki, (burada Hükümetçe (kabul edilen miktarlar 
bakımından asgari sağlık primi ödeyenle, âzami 
ödeyen arasında % 16,5 misli fark vardır, gelir 
vergisinde misfcet 5-6 mislini geçmez.. Halbuki 
benim teklifime göre 50 lira esas tutul ursa fark 
yine 8 in üzerindedir, 8,5 a yakındır. Yevmiye 
yüz lira kaşanan bir vatandaşın ödediği •primler-
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den yalnız sağlık sigortası primi bakıımndau ^̂^ 
.rarı vardır. Diğerleri, zamanı geldiği zaman 
bankaya yatırılan bir para gibi şahsa ödenir. 
Sosyal sigortanın bir hedefi de, mümikün mer
tebe az ücretli olanları korumaktır; ama yevmi
ye 6 lira alanla y\iz lira alan aynı işleme tâbi 
tutulursa ve yarın bir hastalık anında aynı hiz
met istenildiğinde, bunun 16,5 misli fazla öde
me ile kabili telif olımıyacağı kamaatımdayım. 
Zaten bundan evvelki Hastalık Sigortam Kanu
nunda 50 lira esas tutulmuştur; yani 50 lira
dan fazlası hastalık sigortasına esas tutulma
mıştır. Bu itibarla ben önergeme iltifat buyu-
rnlmasını istirham, ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmlyenler... Kaibul 
edilmiştir. Komisyon filhal katılmadığına ıgöre 
bu önerge muvacehesinde madde yeniden ted
vin edilecektir. 

Prim belgeleri ve ölçümleme 
MADDE 79. — iş veren, bir takvim ayı için

de çalıştırdığı sigortalıların, sigorta primleri 
hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim 
ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini göste
ren ve niteliği, usul ve esaslariyle verilme süre
leri hazırlanacak tüzükte belirtilecek olan kayıt 
ve belgeleri Kuruma ve sigortalı hesap kartla
rını sigortalılara vermeye veya o ay içinde si
gortalı çalıştırılmadığını ve ücret ödenmediğini 
süresi içinde yazılı olarak Kuruma 'bildirmeye 
mecburdurlar. 

Bu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esas
lara göre düzenlenmez veya vaktinde Kuruma 
verilmezse yahut bu belgelerin dayandığı kayıt
lar belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nite
likte görülmezse veyahut belgelerde yazılı olan
ları doğrulıyacak kayıt ve belgeler gösterilmez
se, Kurum, sigorta primleri hesabına esas tutu
lacak kazançlar toplamını, hazırlanacak tüzük
teki usul ve esaslara göre ölçümler. 

Ancak, sigorta primlerinin ölçümleme yolu 
ile Kurumca tesbit olunması, ig verenin usul ve 
esasları tüzükle tesbit olunacak kayıt ve bel
gelen düzenleme ve Kuruma .verme yükümünü 
kaldırmaz. 

Usul ve esasları tüzükle tesbit olunacak bel
geleri iş veren tarafından verilmiyen sigortalı-

— im — 
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lar, yalıttıklarını hizmetin geçtiği yılın sonun
dan bağlıyarak beş yıl içinde mahkemeye <ba§-
vurarak alacakları ilâm ile tanıtlarlarsa bunla
rın mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç 
'toplamları ile prim ödeme sayıları nazara alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya 'birkaç işte, bu 
kanunda yazılı prim ödeme şartını yerine getir
miş olmasına rağmen kendisi için verilmesi ge
reken kayıt ve belgeler iş veren tarafından ve
rilmediği veya verilen kayıt ve belgelerde ka
zançların veya prim ödeme gün sayılarının -eksik 
gösterildiği (Kuruui'ca tesbit edilirse, hastalık 
ve analık sigortalarından gerekli yardım ya
pılır. 

BAŞKAN — 79 neu madde üzerinde söz is
teyeni.. Buyurun Sayın önal. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arkadaş
lar, 79 ncu madde, iş yerlerinden bâzı •ihtilâflar 
bakımından bütün takdiri Kuruma bırakmış 
durumdadır, ikinci paragrafta: 

«Bu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esas
lara göre düzenlenmez veya vaktinde Kuruma 
verilmezse yahut bu belgelerin dayandığı kayıt
lar belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelik
te görülmezse veyahut belgelerde yazılı olan
ları doğrulayacak kayıt ve belgeler gösterilmez
se, Kurum, sigorta primleri hesabına esas tutu
lacak kazançlar toplamını, hazırlanacak tü
zükteki usul ve esaslara göre ölçümler.» denil 
mektedir. Burada üki büyük mahzur oluyor. 
Birisi doğrudan doğruya bu takdirin Kurumu 
ve icabında Kurumda çalışan bir iki memura 
bırakılmasıdır İkincisi hazırlanacak tüzüğün 
ne şekilde hazırlanacağıdır. Bu belki bu kanun 
tasarısının en mühim maddesini teşkil eder. Bu 
şekilde bunu ileride hazırlanacak bir tüzüğe 
•bırakmak, bir sarahate kavuşturmamak çok 
mahzurludur. 

Diğer taraftan «Kurum bunu ölçümler» di
yor. Halbuki birçok malı ihtilâflarda, kanun
larda bu iş muayyen heyetlere bırakılmıştır. 
Burada bunun yalnız Kuruma bırakılması çok 
mahzurludur. Zira hem davacı, ıhem kadı vazi
yetinde olmaktadır. Bendeniz bu hususta bir 
önerge hazırlıyacaktım. Fakat, önergenin mu
fassal olması lâzımgelir. Bu kanunun bugün 
müzakere edileceğini pek tahmin etmiyordum. 
Bu bakımdan önergeyi hemen hazırlamağa im
kân yoktur. Mümkünse bu maddenin müzake-
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resinin sonra tekrar yapılmasını rica ve istir
ham edeceğim. Çünkü i§ verenlerin bu hususta 
geniş fikirleri vardır. 79 ncu maddenin ileride 
birçok ihtilâflara sebebiyet vereceği üzerinde 
ısrarla durmaktadırlar ve bütün bu takdirlerin 
yalnız Kuruma bırakılmasının ve her şeyin faizce 
belli olmıyan bir tüzüğe_ bırakılmasının doğru 
olmıyacağı Ikanaatindedirler ve biz de aynı ka
naati taşımaktayız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANİ BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Efendim, burada kuruma mutlak bir 
yetki tanınmış değildir. îş verenlere bâzı kaçınıl
maz vecibeler yükleniyor. îş verenlerin bu vecibe
leri yerine ıgetiıraresi birtakım hesaplan, bilgileri 
sağlam olarak tutması esastır. Ancak bunu yap-
mıyan iş verenler, kurumun bir ölçümleme yolu
na gitmesini tabiî karşılamalıdırlar. 

Tüzüğe gelince : Tüzük elbette Bakanlar Ku
rulu tarafından çıkarılacaktır ve icranın bütün 
işlemleri gibi bu Tüzük karşısında da Damştaya 
müracaat yolu açıktır. Onun için bir tehlike ol
duğunu zannetmiyorum. Bu sebeple maddenin 
müzakeresinin ileriye bırakmanın doğru olmadı
ğı kanaatimi arz ederim. 

BAŞKAN — 79 ncu maddeyi oyunuzu sunaca
ğım. Yalnız oylamadan evvel 79 ncu maddenin 
1 nci fıkrasının son kelimesi, «mecburdurlar» ola
rak yazılmıştır. Türkçe ibaresi bakımından bir bo
zukluk görüldüğünden «mecburdurlar» kelimesi
ni, «mecburdur» olarak düzeltilmesi Komisyon 
tarafından istenmektedir. Bu şekilde düzeltme ya
pacağız. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arkadaş

lar, biraz evvel de mâruzâtta bulundum. İş ve
renlerin bu kanunun bu maddesi hakkında birçok 
itirazları vardır. Bu kanunun en mühim maddesi 
olması hasebiyle bunları nazarı- itibara almadan 
geçiştirmenin doğru olmıyacağı kanaatindeyim. 
Kaldı ki, birtakım vergi ihtilâflarında birtakım 
komisyonlar yetkilidir, bitaraf komisyonlara ha
vale edilir, itiraz komisyonları vardır, ayrıca tak
dir komisyonları vardır. Bütün bunları bir tarafa 
bırakarak bütün bu yetkileri yalnız İşçi Sigorta
larının uhdesinde toplamak tamamiyle yersizdir. 
Ve haklı olarak iş verenlerin bu hususta itirazla
rı vardır. Bize de bunu göndermişler, gayet hak-
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lı bulduk. Sonra bu kadar mühim bir kanunun 
müzakeresinde maalesef Mecliste ekseriyet yok
tur. Bir memleketin bünyesinde Sosya! Sigortalar 
Kanunu kadar mü hini' olan hiçbir kanun tasav
vur edilemez; Bu kadar mühim bir kanun ikti
dar kanadının 15 - 20 reyıyle kabul ediliyor. Ben
ce, bir kanunun burada 80 reye sığınarak çıkarıl
ması, kabul edilmesi, değil, esas gaye bu kanunun 
en iyi yekil.de çıkmasıdır. Halbuki geçen defa da 
olduğu gibi 37 kişilik bir mevcudiyetle bu kanun
lar müzakere edildi ve 15'- 20 reyle ve bâzı ka
nunlar sırf Hükümet kanadının arzusu üzerine 
çıktı. Ben. bu maddenin müzakeresinin talikini 
istirham ediyorum. Aynı zamanda Meclisimizde 
de ekseriyet yoktur, İş verenlerin.de ısrarla üze
rinde durdukları bâzı hususların burada açıklan
ması gerekir. Çok mufassal olduğu için de öner
genin kısa zamanda hazırlanmasına imkân yoktur, 
esaslı surette hazırlanması gerekir. Bu itibarla bu 
maddenin diğer maddelerden sonra müzakeresini 
arz ve istirham ediyorum. 

GEÇİCİ. KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEKUE 
BAKŞIK (İzmir) — Maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN'— Efendim, 70 ncıı madde komis
yon tarafından istenildiği için geri veriyoruz. 

Primlerin ödenmesi 
MADDE 80. — İs veren, bir takvim ayı için

de çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine 
esas -tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu 
kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını 
ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait primler 
tutarını da bu miktara ekliyerek en geç, ertesi 
ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 ne i maddenin (a) fıkrası gereğince hak edi
len ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerin
den hesaplanacak p-rimle'r hakkında da ynkarıki 
fıkra hükmü uygulanır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmez
se, ödenmiyen kısmına, süreli in bittiği tarihten 
bağlıyarak bir aylık süre için % 10 ve bundan son
raki her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 
. . Ay kesirleri tam ay olarak hesabedilir. Ge

cikme zammı yalnız prim ala-cuıkfarına uygulanır 
ve tutarı bu zammın uygulandığı •••prim miktarını 
geçemez. 
• '.primlerin zamanında'ödenmiyen kısmı için 

ödenme süresinin sona erdiği tarihten başlıyarak 
ayrıca^.amınj.fajz yürütülür.-.. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa bile 
primlerin ödenmemiş kısmının alınacağı-tarihe 
kadar gecikme zammı ve faiz alınır. 

BAŞKAN — 80 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Buyurun Sayın Önal. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arkadaş
lar, 80 nci maddede geciken primler için evvelâ 
% 10 ceza tâyin ediliyor. Ondan-sonra her ay için 
% 2 zammediliyor; bu şekilde bir senelik gecik
mede c/r -'52 gibi bir ceza tahakkuk ettiriliyor. 
Ondun sonra, ayrıca bunun kanuni faizi var. rr 7 
de bunu kabul edersek % 39 gibi yüksek bir had
de baliğ oluyor. Yani bu hata iş veren Tarafından 
yapıldığı takdirde, primlere senede % 39 gibi bir 
ceza yükletilmiş oluyor. Buna mukabil eğer ay
nı hata Devlet tarafından, Sigorta tarafından, ya
pılırsa ne bir ceza ne de kanuni faiz ınczuubahis. 
Hükümetin teklifini okuyorum : 

«Madde 84. — Yaııhş ve yersiz olarak alın
mış olduğu anlaşılan p'rimıler aldfklıarı tariMen 
10 yıl geçmemiş ise, hissebri, oranında iş've
renlere ve sigortalılara geliveririrp diyor. 

Burada ne bir ceza ktobıü ediyor, ne de bir 
kanuni faiz. Yani alırken şahin, verirken hiç. 
Gerçi biz komisyonda kanuni faizi kabul et
tirdik. Ama, burada bir telâkkiyi ortaya koy
mak istiyoruz. İş verenlerin ufak bir hatasın
da derhal yüzde II ceza. ondan sonra her ay 
için tekrar yüzde iki ceza, ondan sonra da 
kanuni faiz... Ama, aynı şeyi Devlet yaparsa, 
İşçi Sigortaları yaparsa «Al paranı geri» di
yor, «Ben ne ceza veririm, ne de faiz veririm» 
diyor. Bu zihniyeti ıburadtı belirtmek bakımın
dan İm maddeyi burada okumuş bulunuyorum. 
Bu itibarla bir önerge sunuyorum- 80 nci mad
de; süresi içinde ödenmiyen primler için bir 
sene gecikmeye % 32 ceza ve ayrıca da kanuni 
faiz uygulanacağını âmir bulunmaktadır. 
Bu % 39 - % 42 giibi fahiş bir cezalandırm'a. 
olmaktadır.- Bu itilbarla yalnız cezalandırma 
bir senelik: süre için % 32 olduğuna göre ay
rıca bil* de faiz tahmil .etmek doğru olmıya-
cağmdan 5 nci bendin maddeden çıkarılmrasını 
teklif ediyorum. Yani bu şekilde bir ceza öden
sin, fakat ayrıca, bir de kanuni faiz ödensin. 

BAŞKAN — 80 nci madde üzerinde Ibaşka 
söz ist iyen? Yok. Olmadığına göre bu madde 
ile ilgili olarak verilmiş Jmluna.ii değişiklik 
önergesini okutuyorum., ... ,.v 
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80 ıK'i maddede süresi içinde ' ödenmiyen 
primler için 'bit' sene gecikmeye % 32 ceza ve 
ayrıca da kanuni faiz uygulanılacağım âmir 

' bulunmaktadır ki, ıbu primin.,% 42 si gibi fa
hiş bir cezalandırma olmaktadır. Bu itibarla, 
yalnız cezalandırma bir senelik süre için % »32 
olduğuna göre, ayrıca 'bir de faiz tahmil et
mek doğruv (Oİmıyacağındaıı (birinci (bendin 
maddeden kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

" ' î§el 
ihsan önal 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon katı l ıyormu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞiK (İzmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon. katılmaktadır.' Önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etkiyenler... Dikkat 
nazarına alınması kabul edilmiştir. Komisyon 
fi Ih al katılıyor. Maddeyi değişiklik önergesin
de derpiş edilen hususlar muvacehesinde düzel- j 
tilmek üzere komisyona veriyorum. I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF j 
BAKŞIK (izmir) — Bir fıkra, sadece 5 nci 
fıkra kalkıyor. Komisyona almaya lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — Bir fıkranın kalkması suretiyle j 
ve Yüce Meclisiniz tarafından şimdi kaibul edil- j 
miş olan önerge muvacehesinde 80 nci mad- i 
deyi «primlerin» diye başlayıp «faiz yürütü- J 
lüi]» diye biten 5 nci fıkrası kaldırılmak su- i 
retiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... j 
Kabul etmiyeriler... Kabul edilmiştir. 

ödenmiyen. primler için Kurumca düzenlenecek 
.belgele* • 

MADDE 81. — Bu kanuna ,göre alınacak 
sigorta primlerinin ödenmesi için Kurumca 
iş verene yapılacak bildiri üzerine prim 
borçları ödenmezse, Kurunfca düzenlenen ve iş ı 
verenin prim borcu miktarını gösteren belge
ler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri 
belgeler hükmünde olup, icra ve iflâs dairele
rince, bunların, taıbi oldukları hükümlere göre 

, işlem yapılır. 
BAŞKAN —• 8J nci madde .üzerinde «öz is-

tiyen? Yok. Olmadığına göre maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
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81 nci madde okunan şekliyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Prim borçlarına arda olma 
MADDE 82. — Sigortalıların çalıştırıldığı 

iş yeri ne şekilde olursa olsun elden, ele ge
çerse eski iş verenin Kuruma olan sigorta 
primi ile gecikme zammı ve faiz borçların
dan aynı zamanda" yeni iş veren durumundaki 
kimse de müteselsilen sorumludur. 

Bu hükme aykırı sözleşmeler mutelber de
ğildir. ' • 

BAŞKAN — Madde hakkında «öz istiyen? 
Sayın Ali Djzman siz söz istemişsiniz Ibuyu-
run. . 

H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, 82 nci maddenin nıatlaJbında «arda 
olma» diye bir tâlbir vardır. Bu kelime üze
rinde, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 
sırasında fazlasiyle durulduğu için ben ayrıca 
durmıyacağım. Fakat, mümkün olursa kula
ğımıza pek yabancı gelen ve dilimize yerleşe
ceği şüpheli bulunan bu ı kelimenin yerine 
maddenin, metnine uygun olacağını zannet
tiğini «prim borçlarında müteselsil sorumlu
luk» tâbirinin ikame edilmesi yolunda bir tak
rir takdim ediyorum- Komisyon da iştirak 
ederse reylerinizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren. 
ASIM ERtiN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, akit kanuna tekaddüm- eder. Medeni 
Kanunun en esaslı hükümlerinden biri budur. 
Bu itibarla birinci iş verenle akdedilmiş olan 
hükümlere riayet mecburiyetini ikinci iş verene 
yani halefe ihtiyari haricinde yüklemek zanne
diyorum ki bu umumi medeni hukuk kaidemize ay
kırıdır. Bunu pekâlâ âmme'hukuku (bakımından şu 
şekilde korumak mümkündür; hâsıl olacak zararı 
'birinci lalkit yani birinci iş. veren denlinde eder. 
fakat müteselsil mesuliyetle iradesi haricinde 
kendisine borç yüklenmek istenen halefin yani 
ikinci iş verenin mesul tuituhııası şeklindöki İbir 
'hüküm tahmin ederim iki, 'Medeni Kanunun mımı-
mi hükümlerine aykırı olması bakımından, Ana
yasaya da aykırıdır. O itibarla böyle bir hüküm 
bugünkü devrimizde bir kanuna girmesini doğru 
bulmadığımı hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Yazılı bir önergeniz yok mu, Sa-
yıit'-Kren?'» .-•••• . . . . . • • -• . - . •• • .- — 
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ASIM EREN (Niğde) — Vereceğim efen

dim. 
BAŞKAN — Komisyonun bir beyanı var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Efendim, Sayın Ali Diz-
man arkadaşımızın «arda olma» kelimesi bakı
mından yaptığı itiraza iştirak ediyoruz. Yalnız, 
yerine konacak kelimenin «müteselsil» değil de 
«halet" olma:» olarak değiştirilmesini istiyoruz. 
Ayrıca, 82 nci maddenin ikinci cümlesindeki «ve 
faiz» tâbirinin (80 nci maddede «Mz» çıkarıl
dığına göre» de çııkarılmaısı lâzumdur. 

Sayın Asım Even arkadaşımızın görüşüne ka
tılamıyoruz. Bu birçok defa tatbikatta tesa
düf edilen bir şeydir. Birtakım büyük pirim 
borçlarından iş yerini devrederek kurtulma yol
larına başvurulmaktadır. Bu maddenin esasen 
tatbikatta da lüzumu açıkça görülmüştür. Bu ba
kımdan teklifine iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — 82 nci maddenin başlığı «prim 
borçlarına arda olma» şeklinde düzenlenmiştir. 
Şimdi Sayın Dizman arkadaşımızın önergesinde 
mündemiç bulunan husus muvacehesinde komis
yon değişikliği kabul ederek... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) —Teklifi hemen getiriyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Peki. 
Bir dakika müsamahanızı rica edeceğim tek-

1 if geliyor, teklifi bekliyoruz. 
Komisyon tarafından gönderilen değişiklik 

metni gelmiştir. Ancak aykırılığı itibariyle Sa
yın Eren'inki dalıy, evvel okunması gerektiğinden 
evvelâ onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
82 nci madde metninde ikinci ve mütaakıp 

iş verenlere prim borcunu yüklemiyei'ek borç 
ilk defa kiminle aJkit vâki oldu ise nıumbaısı-
ran o iş verene yüklenmesi şeklinde bir tadi
lin yapılmasını T. K. M. nin akitlere ait serbesti 
'kaidesine dayanarak saygı ile arz ye teklif 
öderim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor nıu? 
=• GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAıKŞIK (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Değişiklik önergesini oyları-sesini 

niza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenier. 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Diznıaıı tarafından verilmiş bulu
nan değişiklik önergesini okutuyorum. 

H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Komisy onunki 
okunsun, ona iltihak edeceğim. 

Başkan Sayın E ren'in değiştirge önergesi, 
dikkat nazara alınmak kaydiyle :kabul edildi
ği için, yeni 'baştan madde düzenlenecektir. 
Bu sebeple zatiâliuizin önergesini de okutaca
ğım onunla birlikte komisyon maddeyi baştan 
tedvin edecektir. 

Sayın Başkanlığa 
Sözlü olarak arz ettiğim gerekçeye müste

niden 82 nci madde başlığının (prim borçla
rında müteselsil sorumluluk) olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
H. Ali Dizman 

BAŞKAN —. Değişiklik önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ier.. Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi, kabul edilen lıer iki önerge dikkat 
nazara alınmak kaydiyle komisyona verile
cektir. Komisyon bu önergeler muvacehesinde 
maddeyi yeni baştan düzenliyecektir. 

Teminatın prim borçlarına karşılı'k tutulması 
MADDE 83. — Devlet, il ve belediyeler ile 

sermayesinin en az yarısı Devlet, il ve bele
diyelere ait her çeşit teşekkül ve müesseseler, 
kamu müesseseleri ve özel kanunlarla kurulan 
teşekküllerce ihale yolu ile yaptırılan her tür
lü işleri üzerine alanlarla bunların adresleri, 
ilgili makamlar tarafından Kurama bildirilir. 
İş alanlar tarafından bu işlere karşılık göste
rilen her türlü teminat, prim ile gecikme zam
mı ve faiz borçları kalmadığına dair Kurum
dan alman bir belge gösterilmedikçe geri ve
rilmez. ödenmemiş sigorta primleri ile gecik-

ııe zamları ve faizleri tutarı bu teminattan ke
silerek veya teminat paraya çevrilerek Ku
ruma yatırılır. 

BAŞKAN — 83 ncü madde ' üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Bu madde ile ilgili olarak ve
rilmiş bulunan bir değişiklik önergesi • var-. Ko
misyon tarafından verilmiştir. Onu okutuyo-
ra m : • . 
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Sayın Başkan]ığa 

83 neü maddenin, 5 nci satırındaki (Ve 
faiz) ve 6 ncı satırındaki (Ve faizleri) kelime
sinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Şeref Bakşık 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu
za sun.uy.orum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. Madde
yi kabul edilen değişiklik önergesiyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Yersiz olarak alınan, p dinilerin gem verilmesi 
MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alın

mış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında 
iş verenlere ve sigortalılara geri verilir. 

tş verenlere geri verilecek primler için Ku
rumca kanuni faiz de ödenir. Bu faiz, primin 
Kuruma yatırıldığı tarihi takibeden aybaşın
dan iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen 
süre için hesaplanır. 

Primleri ger-iverilenlere, prim'leri ipıtai edi
len çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kaza-
lariyle meslek: hastalıkları sigortasından yapıl
makta olan yardım ve ödemeler durdurulur. 
Hastalık, Analık, Malûllük, Yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından yapılmakta olan yardımlar 
ile verilmekte olan ödenek ve aylıklar ise, il
gililer bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve 
ödeme şartlarını yetirmiş olurlarsa durduru
lur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardım
lara ait giderler ilgililerden geri alınmaz. 

BAŞKAN — 84 neü madde üzerinde söz 
istiyenl Yok. Olmadığına göre 84 neü madde
yi okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. 84 neü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Bölüm - IX 
isteğe bağlı sigorta 

Şartlar 
MADDE 85. •— Sigortalılık süresi en az 5 

yıl olan ve en az 750 gün malûllük, yaşlılık ve 
.ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigor
talı aşağıdaki şartlarla malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam 
edebilir: 
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a) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam 

edeceğini Kuruma yazı ile bildirmek, 
b) Daha önce kendisine aylık bağlanma

mış veya toptan ödeme yapılmamış olmak, 
c) isteğe bağlı olarak sigortaya devam is

teğinin kabul edildiğinin Kurumca sigortalı
ya yazı ile bildirildiği tarihten sonra gelen ve 
Kurumca belli edilecek ta'ksit dönemi babın
dan başlıyarak her yıl en az 300 gün sigorta 
primi ödemek. 

(c) bendi gereğince ödenecek primler, sigor
talının, yazılı istekte bulunduğu tarihten ön
ce prim ödediği son takvim yılında elde etti
ği ve sigorta primi hesabına esas tutulan ka
zançlar toplamının prim ödeme gün sayısı top
lamına bölünmesiyle bulunacak ortalama gün
lük kazanca göre alınır. Böylece tesbit oluna
cak günlük kazancın lira kesirleri liraya çı
karılır. 

Anealk, günlük kazançlar 78 nci maddeye 
göre tesbit edilen alt sınırdan aşağı olamaz. 

Ortalama günlük kazanç üzerinden 73 neü 
maddenin (D) fıkrasına göre tesbit olunacak 
primlerin tümünü sigortalı öder. 

Sigortalıların zorunlu ve isteğe bağlı ola
rak ödedikleri primler, bu primlere ait gün 
sayıları ve yıllık kazanç tutarları birleştirilir. 

Sigorta haklarını isteğe bağlı olarak de
vam ettirenler yıllık primlerini Kurumun belli 
edeceği tarihlerde dört eşit taksitte öderler. 
Her hangi bir t aksi di .kanuni faizi ile birlikte 
ve taksit tarihinden başlıyarak en geç altı ay 
içinde yatırmayan sigortalılar başlamış bu
lundukları isteğe bağlı sigortaya devam, ede
mezler. 

Bu gibiler bir yıl geçmedikçe yeniden iste
ğe bağlı sigortaya devam etmek isteğinde bu
lunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Sayın Dizman buyuran. 

H. ALÎ DlZMAN (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlar; en ideal şekil; şüphesiz ki, vatan 
sathında yaşıyan bütün vatandaşları istikballe
rinden emin birer sigortalı durumuna getirebil
mektir. 

Ancak, böyle büyük bir külfeti ne Devlet ken
di üzerine yüklenebilecektir, ne de kanunda oldu
ğu gibi mecburiyetler tahmil etmek suretiyle bü
tün vatandaşlardan prim toplamak suretiyle ta
mamına teşmil etmeve maddeten imkân vardır. 
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Ancak bu kanunda isteğe bağlı sigorta diye 

bir müessese ile bir müddet sigortalı bir hizmet
te çalıştıktan sonra ayrılan kimselere talebettik-
leri takdirde yine prim vermek suretiyle sigor
talı olmaya devam etmek hakkı tanınmaktadır. 
Bunun şartı ise sigortalılık süresi en az beş yıl 
olan ve en az 750 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm 
sigortası priminin ödenmiş olmasıdır. Demek ki; 
bu şartlara haiz olan kimseler, bu kanun şümulü
ne giren bir hizmette bulunmasalar dahi, dile
dikleri takdirde primlerinin tamamını kendileri 
ödemek şartiyle sigortalı olarak kalma imkânına 
kavuşabileceklerdi ı\ 

Şimdi, bendeniz arz etmek isterim ki; böyle 
bir imkânı bütün vatandaşlara tanısak ve böy
lece prim ödeme kudretini kendisinde gören kim
seler bu primlerini verdikleri takdirde, İşçi Si
gortaları Kurumu bunları da bu imkânlardan 
faydalandırsa ne olabilir?.. ElbetteM hiçbir şey 
olmaz. Zira nihayet bunların primleri bir hesap 
neticesi tesbiu edilmektedir ve buna göre de nor
mal olarak şahsın muayyen devirde ödemiş oldu
ğu paralar, kendisine malûllük aylığı bağlandık
tan sonra iade edilir ve bunda kurumun bir zara
rı mevzubahısolni'az. Ancak denebilir iki, «(Bu 
tedbit edilen primler beDki ele bumu fcarşıkam-
yacaktır. Bu itibarla Kurum 'her ne kadar 
tam (bir .sigorta sistemi üzerine kurulmuş iste de, 
yine de Devletin tekeffülü -altındadır. Devleti 
çaİTşmıyaınlıarın da 'kefili durumuma «sokmak 
yersiz olur» O z'aınıaın eğer 'bu prim mlüktarı dü
şük görülüyorsa 'hiçbir şekilde sigortalı bir Ihiz-
mette çalışmadan, Ibu 'kanun şümulüme ıglrmek 
istilyem yani isteğe ib'ağlı »olaraik sigortalı olmak 
istiyenlerln prim miktarları yükseltilmek ısure-
tiyle ('bana kalırsa) »böyle 'bir limikân ssiağlaimıaikf 
've dileyen herkesi istikbalinden emin ibir 'kimse 
haiine getirmek imkân. dâhiliıme girer. 

Onum içindir ki bendeniz 'bir takrir arz edi
yorum. Bu ta'krirle, maddenin isteğe bağlı ısi-
»gorta şümulünü 'genişletecek, ama icalbedeıtse 
prim nisbetlini ide artırmaik işaretiyle ıgemişlete-
cek surette yeni Ibaışt'am hazırlamımaisı için !ko-
•misyoma iadesini istirham >ediyoruım. Eğer tek
lifim kalbul edilecek olursa, - öyle .ziamımederinı 
ıkıi - «ibize niçin bir emıeklililk 'hakkı, sigortalılık 
hakkı - primi biz verdiğimiz 'halde - tamıyaım 
'bir Devlet 'burumu yoktur»1 diye sızlanan, şikâ
yet 'eden vatandaşlar olmıyaoaktur. Eğer 'bu 
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müesseseyi genişletebilirsek, toplanan paralar ya
tı rım'lara taihsis edileceğine .göre, onu kuvvet
lendirmekle de ayrıca bir istâfademiz olacak
tır. 

Bu itübarl'a taikrtriminl iltifat gönmiesjtti (is
tirham edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Maddeyi geri alıyoruz; 
efendim. 

BAŞKAN — $5 mcıi .madde, komisyoınum ta
kibi üzerine geri verilmiştir. fBu .sebeple öner
geyi ayrıca (okutmayı ızait tıel'âlkki •ediyorum. 

TopMuik sigortası 
MADDE 86. — Kuruım, 2 <mci ve 6 imci mad

delere göre sigortalı durumunda 'buluıımıyania-
rın, Çalışma Bakanlığında omamaoak ıgemel ş'art-
larla (iş kamlariyle, rarelsiek hastalıkları), '(has
talık;), (analık), (.malûllük, yaşlılık ve ölüm) 
«sigortalarından birine, bir .kaçıma veya ihıeptsime 
toplu 'olarak tabi tutulmaları için, aş verenlerle 
veya dernek, birlik, sendika ve 'başka teşekkül
lerle sözleşmeier yapabilir. 
.şeikkül'lerle sözleşmeler yapabilir. 

Ancak, sosyal sigortalara bu yoldan taıbi 
olanlar hakkımda bu (kanunun 'geçici 8 mel mad
desindeki hükümler uygulanmam. 

BAŞKAN — 8 6 ncı miadldie i te r inde söz mü-
yen?.. Yok. Olamadığına ıgöre maddeyi okunan 
şekli 'ile oyumuza ısumuyoruım. Kalbul .edenler... 
Kabul etmiy emler... 86 ncı (madde .aynen kabul 
'edilmiştir. 

Bölüm - X 
Ortak 'hükümler 

Üçüncü İkisinin »aracılığı 
MADDE '87. — »Sigortalılar 'üçüncü bir kin 

sinin aracılığı ile işe ıgirımiş ve bunumla .sözleş
me yapmış olsiailaır Ibil'e, bu kamunun iş veremıe 
yüklediği ödevlerden) dolayı, .aracı »olan üçüncü 
.Mışi ile birlikte 'asıl iş veren de sloııumılüdur. 

•Bir işte veya bir işin bölüm veya ekleınti-
Terinde iış • veremden! iş alan ve kemdi 'adıaiıa Isi-
'gortalı çalıştıran üçüncü kişiye aracı demir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz îstliyenl. 
Yoik. Olmadığıma 'göre '87 nıci maddeyi ioku-
nan şekli ile oyunuza sunuyorum, Kabul eden
ler... KaJbul etmiyenler... B7 nci madde aymen 
kalbul edilmiştir. 

— 126 — 



M. Meclisi B •* S 
ödenelk ve gelirlerıe esas tutulacak 

günlük! kazanç 
MADDE #8. — î§ Ikazalariyle meslek Ihas-

tatokları, hastalık ve analık Ihallerinde verile
cek, pden'ek ve gelirlerin hesabına esas tutula
cak günlük kazanç, iş -kazasının veya (doğumun 
olduğu, yahut mleslek hastalığı veya hastalık 
dolaıyısiyle lis. 'göremediğin 'başladığı tarihten 
öncejkî üç (takvim ayı içinde, bu kamunun uygu
landığı bir veya birkaç dişte 77 inci maddemin 
(a) ve (Ib) fıkralarına «göre elide edilen ve si
gorta primi 'hesabına esas tutulan 'kazançlar 
toplamının 90 da biridir. 

Günlük (kazancın hesabına esas tutulan üç 
takvim ayı içinde 'bâzı iş 'günlerinde çalışmamış 
ve çalışmadığı 'günler için ücret almamış olaın 
sigortalının ödenek ve gelire 'esas 'Oİlan kaızancı, 
o üç aylık devre içinde 77 nei maddenin (a) 
ve (Ib) fıkralarına göre Cide eitltiği kazanç top
lamının 77 nei maddenin (a) fıkrasına göre üc-
ret -aldığı gün sayısına 'bölünmesi' suretiyle he
saplanır. 

77 nei maddenin (e) 'fıkrasına göre yapılan 
ödemelerden, 'ödenek ve 'gelirlin hesabına esas 
tutulan üç aylık dönemden önceki aylara iliş
kin olanlar, ıgünlük fcazatmcıaı hesabında nazara. 
alınmaz. 

G-ünlüik kazancın hesabında, 77 nei madde
nin (b) fıkrasında 'belirtilen ödemeler d'e na-
aara alınmışsa, ödenek ve 'gelire esas alman gün
lük kazancın tutarı, 77 nei maddemin (a) fık
rasında yazılı üeret '•toplamının 90 a veya üc
ret alınan .gün sayısına bölünmesiyle (hesapla
nacak günlük kaızanca bunun '% 150 isi loranmda 
bir ekleme yapılarak 'bulunan 'miktardan çlok 
olamaz. 

Gıünlülk kazancın hesabına, esas tutulan üç 
aylık dönem içinde çalışmamış ve ücret alma
mış' olan sigortalımın günlük kazancının tetslbli-
tSnîde, iş kazasının veya doğumun olduğu ya
hut meslek 'hastalığı Veya (hastalık dolayısiyle 
iş göremezliğin başladığı tarihten önceki tak
vim ayı içinde çalıştığı son üç. aylık dönemde 
elde ettiği .kazanç esas tutulur ve ıgünlük 'kazanç 
yuikanki fıkralara göre hesaplanın'. 

12 aylık dönemde çalışımamış ve ücret al
mamış olan sigortalı işe 'girdiğli takvim ayı için
de iş kazafsı veya meslek hastalığı dolayısiyle 
iş ğöremezlğıe uğrarsa, günlük kazancı, üş gö-
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remezliğinin başladığı tarih ile işe girdiği ta
rih arasındaki sürede elde ettiği kazanç top
lamı ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesap
lanır. işe girdiği gün iş kazasına uğrıyan si
gortalının da taraflarca karariasjtırılmış olan 
günlük ücretli ıgünlük kazanç, sayılır. Sigorta
lı olaralk çalışmaya ilk defa başlayanlar hak
kında ıda bu fıkra 'hükmü uygulanır. 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başla
dığı gün iş kazasına uğrıyan ve parça (başıma 
veya yapılan iş miktarına ıgöre ücret alan si
gortalının ıgünlük kazancının 'hesabında aynı 
veya benzeri bir işte çalışan benzeri bir sigor
talının günlük kazancı esas tutulur. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan 
dönem içinde aynı zamanda birden çok işte ça
lışan sigortalının ödemek ve ıgelire esas tutula
cak günlük kazancının tesbitinde, bu işler dbla-
yısiyle elde edilen ve sigorta primli hesabına 
esas tutulan kazançlar ayrı ayrı nazara almıır 
ve 'günlük kazanç yukarıfci esaslar dairesinde 
hesıaplanır. 

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı ola
rak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten Ibir 
yıl geçtikten sonra meydana çikmış ise, gün
lük kazancı, -bu son 'işinden ayrıldığı tarih asau 
alınarak yulkarıkii fıkralara göre (hesaplanır. 

tş Ikazalariıyle meslek 'hastalıkları sigortasın
dan bağlanacak gelirlere esas 'tutulacak yıllık 
kazanç, yukarlki hükümlere göre hesaplanacak 
günlük kazancın 360 katıdır. 

BAŞKAN — 88 nei maddeyi okutmuş bu
lunmaktayız. 

GEÇtGÎ KOMİSYON SÖZÜÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmür) — 78 nei maddede Yüksek 
Heyet bir önergeyi dikkate aldı ve komisy'on 
da maddeyi geri aldı. 'Bu 'bakımdan 88 nei 
maddeyi de ona göre düzenlemek lâzım, geri 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Komlisyon '88 nei maddeyi geri 
istemektedir. İçtüzük gereğince maddeyi ıgerli 
vermek mecburiyetindeyiz. Sayın Eren, bu ba
kımdan zatıâlinize söz veremiyorum. 

ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Efendim kanun 

tekniğine taallûk ettiği için usul bakımından 
arz etmek mecburiyetindeyim. Kanunun ru-
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hunu teşikil eden kııstaıslıar ımaddasidir bu mad
de. 'Türlü esasları ih'tiVa ettiği için ayrı fılkra-
il'ar halinde harflenjerelk veya numaralandırılar 
rak getirilmesli lâzımdır. En ruh'lu miaddedir, 
lütfen bu usule riayet 'edilsin. IBu şjeifcild'e 'gel-
nrezıse çok ıkanşik <okır 've metin ikanun te!knfiğ;i-
ne uymaz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde 89 u okutuyor um. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin,1 hesaplanması 
'MADDE 89. — iş Itoazaısı, meıslek haıs.talığı 

veya hastalık halinde 'verilecek ıgeıçici iş göre-
ımezlik ödeneği, sigortalının 78 >ve 88 nci mad
deler seneği ne e hesaplanlacaik 'günlük kaizamcı-
nım yarısıdır. 

Sigortalının geıçindirmeikle yükümlü olduğu 
kimsesi varsa geçici üş göremezlik ödeneği gün
lük kaizaucının üçte ikisi üzerinden heısıaplanır. 

ıSağlılk müesseselerine yatırılraıafc yahut ıbaı-
(kimi Kurumca sağlaniaralk kaplıca vıeya içmele
re 'gönderilmek yolu ite tedavi ettirilen (sigorta
lıya ıgünlük /kıaızaıncıniıiı üçte (biri verilir. (Bu 
yoldan tedaiyi ettirilen ısligortailının .geçjiındiir-
m'elkle yüküm 'olduğu kimsesi varsa, (bu Öde
nek sigortalının ıgünlük kazancının yansına çı
karılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri 'almakta olan si
gortalı aynı arıza veya ımesllelk hıaıstalığı dîola-
yısiyle yenid'eın tedavi edilir ve yazılı istekte 
bulunursa, sürekli iş ıglörefmezlik gelirine esar* 
tutulan ka.zanoa 'g-ör-e hesıaplanacalk ibir günlük 
geçici iş göremezlik Ödeneği ile üç aylık sürekli 
iş göremezlik gelirinin 90 da bini far asındaki 
fark, kendisine her gün için ıgeıçİci iş göre
mezlik ödeneği ohıra.k verilir. 

Geçici jş göremezlik ödemekle ri haftalık 'ola
rak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 

Kurumdan doğrudan (doğruya alınmasında 
güçlük Ibulunursıa, bu ödenek Kurumun tali
matı uyarınca, iş veren ta.ralfındlan Kurum 'hesa
bı ıra sigortalıya verilir. 'Kurum, bu 'kanunıa uy
gun olarak verilen ödenekleri Ibelg'el'erine' da
yanarak iş verene öder. 

Sigorta1!ı kadının analığında Verilecek gün
lük ödenek kazancının üçte 'ikisidir. 

BAŞKAN — 89 ncu m'adde üzerindi söz is-
•tiyen? Yok. Olmadığına igöre maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 89 neu 
madde aynen katyul edilmiştir. 
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Muayene için sigortalıya, verilecek belge 
MADDE 90. — iş veren, iş kazası, meslek 

hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, sigor
talının kazancını ve prim ödeme gün sayıla
rını göstermek üzere, örneği Kurumca .ha
zırlanacak belgeyi düzenliyerek sigortalıya 
vermekle yükümlüdür. 

Bu belgede yazılı bilginin, yanlış olması 
sebebiyim sigortalıya yersiz olarak verilen öde
nekler ile sigortalının eş ve çocuklarına yersiz 
olarak yapılan sağlık yardımları masrafları 
iş verenden alınır. 

BAŞKAN — 90 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre 90 ncı nmddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 90 ncı madds aynen kabul edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin birleşmesi 
MADDE 91. — (Bir sigortalıda, iş kazası, 

meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden 
birkaçı birleşirse, sigortalıya, iş kazalariyle 
meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigorta
larından hak kazandığı geçici iş göremezlik 
ödeneklerinden en yükseği verilir. 

BAŞKAN — 91 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre 91 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 91 nci madde aynen kabul edil 
mistir. 

Chlu' ve aylıkların birleşmesi 
MADDE 92. — Hem malûllük hem de yaş

lılık sigortasından aylık bağlanmasına hak 
kazanan sigortalıya, hu aylıklardan yüksek 
olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı 
ib ağlanır. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları.ile iş 
kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından 
hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, si
gortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelir
lerden yüksek olanının tümü, eksik olanının 
da yarısı bağlanır. Bu aylık ve gelirler eşitse, 
iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından 
bağlanan gelirin tümü, mâllûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarından bağlanan aylığın da 
yarısı verilir. Malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortalarından aylık bağlanmadan önce iş ka
zalariyle meslek 'hastalıkları sigortasından bağ^ 
lamın ve sermayeye çevrilen gelirler ile yaş-
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hlık sigortasından yapılacak toptan ödemeler
de bu fıkra hükmü uygulanmaz". 

Malûllük sigortasından aylık bağlanmasına 
ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapıl
masına hak kazanan sigortalıya yalnız aylık 
verilir. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre 92 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 92 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Ana ve babalarından gelir veya aylığa hak 
kazanan çocuklar 

MADDE 93. — Sigortalı olan ana ve baba
larının ölümlerinde hor ikisinden de gelir ve
ya "aylık bağlanmasına hak kazanan çocuk
lara, bunlardan intikal eden gelir ve aylıklar
dan yüksek olanının tümü eksik olanının da 
yarısı bağlanır. 

Ancak ,71 nci madde gereğince yapılacak 
toptan Ödemelerde yukarıki fıkra hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — 93 ncü madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Olmadığına göre maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
93 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Lira kesirleri 
MADDE 94. — Bu kanuna göre sigorta

lıya veya hak sahibi kimselerinin her birine 
(bağlanacak gelir veya aylığın tutarındaki lira 
kesirleri liraya çıkarılır. 

BAŞKAN — 94 ncü madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Olmadığına göre maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Değişen gelir ve aylıkların başlangıcı 
MADDE 95. — Bu kanuna göre gelir ve

ya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kim
selerinin durumlarında kendilerine veya baş
ka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir 
veya aylık miktarının değiştirilmesini ge
rektiren bir dunun meydana gelirse, gelir ve
ya aylık miktarları, değişikliğin meydana gel
diği tarihten sonraki ay başından başlanarak 
yeni duruma göre değiştirilir. 25, 57 ve 101 
nci maddeler hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Olmadığına göre 95 nci mad-
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deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 95 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Aylıkların alt sınırı 
MADDE 96. — Bu kanuna göre malûllük ve 

yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıkların 
yıllık tutarı, geçindirmekle yükümlü kimsesi 
bulunan sigortalılar için 3 000, geçindirmekle 
yükümlü olduğu kimsesi bulunmıyan sigorta
lılar için 2 400, ölüm sigortasından hak sahibi 
kimselere bağlanacak aylıklara esas tutulacak 
aylıkların yıllık tutarı da 3 000 liradan aşağı 
olamaz. 

BAŞKAN —• 96 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Buyurun sayın komisyon. 

OEÇÎOI KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞ1K (İzmir) —• Efendim, bundan daha 
önceki maddelerden birisinde; «geçindirmekle 
yükümlü kimsesi bulunsun veya bulunmasın 
aylıkların alt sınırlarının yıllık olarak 3 000 
liranın altına 'düşmemesi kararlaştırılmıştı. 
Bu itibarla komisyon, bu 96 nci maddeyi de 
Yüksek Heyetin daha evvelki kararına uygun 
şekilde 3 000 liraya çıkarılmasını istemekte
dir. Ve bu noktada bir de teklifimiz vardır. 
Yüksek Başkanlığa verilmiştir. Geçindir
mekle yükümlü olduğu kimsesi bulunsun ve
ya bulunmasın alt sınırı 3 000 liranın altına 
düşemiyecektir-

BAŞKAN —• Komisyon tarafından 96 nci 
maddeyle ilgili olarak verilmiş bulunan değişik
lik önergesini okutuyorum. 

Y üksek Başkanlığa 
Tasarının 96 nci maddesinin aşağıda belir

tildiği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

İzmir 
Şeref Bakşık 

MADDE 96. — Bu kanuna göre malûllük ve 
yaşlılık sigortalarından 'bağlanacak aylıklar ile 
ölüm sigortasından lıak sahibi kimselere bağ
lanacak aylıklara esas tutulacak aylıkların 
yıllık tutarı 3 000 liradan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
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bul edilmiştir. Maddeyi şimdi kabul edilen 
bu değişiklikle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Gelir ve ödeneklerin, günlük kazancın alt 
sınırlarına göre artırılması 

MADDE 97. — Sigorta prim ve ödenekleri
nin hesabına esas tutulacak ve 78 nci madde 
gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit 
olunacak günlük kazancın alt sınırında mey
dana gelecek yükselmelerde, iş kazalariyle 
meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigor
talarından, yeniden tesbit edilen alt sınırın 
altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek 
veya gelir almakta olanların veya almaya 
hak kazanmış bulunanların bu ödenek ve ge
lirleri, günlük kazancın alt sınırının yüksel
tildiği tarihten (başlanarak, yükseltilmiş gün
lük kazanç alt sınırına göre artırılır. 

BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 97 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Gelir ve aylıkların ödenmesi 
MADDE 98. — Sigortalıya ve hak sahibi 

olan kimsel-ere bağlanan gelir ve aylıklar üç 
ayda bir peşin verilir. Gelir veya aylığın bağlanış 
tarihi ile ilk dönem arasındaki haklar ayrıca 
ödenir. 

Peşin verilen gelir ve aylıklar durum de
ğişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 

BAŞKAN — 98 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı ? Yok. Olmadığına gö;r»e 98 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 98 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Hakkın düşmesi 
MADDE 99. — Bu kanunda aksine hüküm 

bulunmadıkça, iş kazalariyle meslek hasta
lıkları, hastalık, analık ve ölüm sigortaları 
hakları, hakkı doğuran olay tarihinden baş
lanarak beş yıl içinde istenmezse düşer. 

îş kazalariyle meslek hastalıkları, mâlûL 
lük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından her han
gi bir döneme ilişkin gelir veya aylığını be§ 
yıl içinde almıyanlarm bu döneme ilişkin gelir 
ve aylıkları ödenmez. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri hakkında 
da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 
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BAŞKAN — 99 ncu madde üzerinde söz is-

tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre 99 ncu 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... 99 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Avans 
MADDE 100. — Kurum, gelir, aylık vaya 

toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve 
gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan öde
me yapılmasına hak kazandığı anlaşılan «si
gortalıya veya hak sahibi kimselerine, ileride 
alacaklarından kesilmek üzere, avans vere
bilir. 

BAŞKAN — 100 ncü madde üzerinde söz 
istiyenî Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
100 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

Eş ve çocukların kontrol muayeneleri 
MADDE 101. — Bu kanuna göre gelir veya 

aylık bağlanan çalışamıyacak durumda malûl 
koca ve çocuklar ile malûllük veya yaşlılık 
aylığı bağlanan sigortalının çalışamıyacak 
durumda malûl koca ve çocukları, Kurumca 
knotrol muayenesine tabı tutulabilir. 

Malûl koca 60 yaşını doldurduktan sonra 
kontrol muayenesine talbi tutulmaz. 

Bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kont
rol muayenesi sonunda tesbit edilecek malûllük 
durumuna göre gerekirse rapor tarihinden 
sonraki ay başından başlanarak eksiltilir ve- * 
ya kesilir 

Kalbul edilir bir özür olmadığı halde kont
rol muayenesi, Kurumun yazılı (bildirisinde be
lirtilen tarihten sonraki ay başına kadar yap-
tırılmazsa, koca ve çocukların çalışamıyacak 
durum'da malûl sayılmaları sebebiyle bağlan
mış veya artırılmış bulunan gelir ve aylıklar 
kontrol muayenesi için belirtilen tarihten son
raki ay başından başlanarak eksiltilir veya 
kesilir. 

Şu kadar ki, kontrol muayenesi Kurumun 
yazılı bildirisinde (belirtilen tarihten başlanarak 
üç ay içinde yaptırılır ve malûllük durumunun 
devam ettiği tesbit olunursa eksiltilen veya, 
kesilen gelir veya aylıklar eksiltildiği veya ke
sildiği tarihten başlanarak verilir. 

Kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildi
risinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten son-
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ra yaptırılır ve malûllük durumunun devam 
ettiği tesbit olunursa, eksiltilen veya kesilen 
gelir veya aylıklar rapor tarihinden sonraki 
ay başından başlanarak ödenir. 

BAŞKAN — i 01 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Olmadığına göre maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Yol parası 
MADDE 102. - - Bu kanun gereğince, sigorta

lılar ile bunların hak sahibi kimseleri veya geçin
dirmek' "> yükümlü oldukları kimseler : 

a) Muayene ve tedavi, 
b) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, 

takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
c) Analık, 
d) Sürekli iş göremezlik veya malûllük du

rumlarının tesbiti, 
e) Erken yaşlanma halinin tesbiti, 
f) Sağlık durumlarının tesbiti, 
g) Raporlarının Kurumca yeter görülmeme

si üzerine yeniden muayene, 
h) Kontrol muayenesi, 
Dolsy isiyle Kurumca bir yerden başka bir ye

re gönderilirse, bunların ve sağlık durumları se
bebiyle başkalariyle birlikte gitmelerinin gerek
tiği hekim raporu ile belgelenenlerle birlikte 
gidecek kimselerin gidip gelme yol paraları ile 
zaruri masrafları Çalışma Bakanlığınca onana
cak tarifeye göre Kurumca ödenir. 

ilgililerin istekleri veya itirazları üzerine Ku
rumca muayeneye gönderilenlerden, sadece is
teklerinin doğru olduğu anlaşılanların ve gerek
tiğinde bunlarla beraber gidenlerin gidip gelme 
yol paraları ile zaruri masrafları verilir. 

Yukarıda belirtilen durumlarda, gerek bu
lundukları gerekse gönderildikleri yerlerde yapı
lan muayene ve müşahedeler için ilgililerden Ku
rumca masraf alınmaz. 

BAŞKAN — 102 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Olmadığına göre 102 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Cenaze masrafı karşılığı 
MADDE 103. — îş kazası veya meslek hasta

lığı sonucu ölen sigortalı ile sigortalı olarak ça
lışmakta veya malûllük yahut yaşlılık aylığı al
makta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı iş
ten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigor-

29 . 1 1 . İ983 O : İ 
talinin ailesine, Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecek tarife üzerinden, cenaze masrafı karşılığı 
ödenir. 

Cenaze gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
kaldırılırsa, masrafların belgelere dayanan ve Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilen tarifedeki mikta
rı geçmiyen kısmı bunlara ödenir. Şu kadar ki, 
yapılan masraf bu miktardan az olursa artanı 
sigortalının ailesine verilir. 

Cenaze masrafı, ölüm, iş kazasından veya 
meslek hastalığından ileri gelmişse bu sigorta ko
lu hesabından, başka sebepten ileri gelmişse 
ölüm Sigortası hesabından karşılanır. 

BAŞKAN — 103 ncü madde hakkında, buyu
run Sayın Dizman. 

H. ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlarım, cenaze masrafının karşılığını tat
bik etmek mükellefiyetini kanun Bakanlar Ku
ruluna yüklemektedir. Elbetteki bunu peşinen 
muayyen bir miktar olacak kanunla tesbit et
menin bâzı mahzurları olabilir. Bunun zamana 
ve şartlara göre değişmesi de yerinde görülebi
lir. Ancak aslı bir sigortadır, Hükümetle, sade
ce mevzuatını düzenlemekten öteye giden bir 
alâkası yoktur. Parası tamamen işçi ve iş veren 
tarafına terekkübetmektedir. Şu hale göre si
gorta ruhunu zedeleyici mahiyette olacak Hükü
mete böyle bir yetki tanınması lüzumsuzdur. 
Böyle bir yetkiyi müesseseye bırakmakta fayda 
mülâhaza etmekteyim, ama buna rağmen pek 
mühim bir husus olarak görmediğim için ayrı 
bir takrir takdim etmedim, eğer komisyon lüzum 
görürse sırf sigorta müessesesine bir müdahale 
şeklinde mütalâa edinebilecek bir hususu önlemek 
üzere maddeyi geri alabilir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon beyande bulunmak is
ter mi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF BAKŞIK 
(İzmir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — 103 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Nazara alınmıyan süreler 
MADDE 104. -
A) Her hangi bir sebeple silâh altına alınan 

sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, 
B) Hükümlülükle sonuçlanmıyan tutukluk

ta geçen süre, 
C) tş kazalariyle meslek hastalıkları, hasta-

- 181 -



M. Meclisi B • 8 
iık veya analık sigortalarından geçici iş göremez
lik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre, 

Bu kanunun 35, 37, 48, 49 ve 51 nci maddele
rinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği 
gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın an
laşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten ön
ceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da nazara alın
maz. 

BAŞKAN —- 104 ncü madde üzerinde söz is! i-
y^n var'mı? üuym'un Sayın Dizman. 

LI. Alıl DİZ MAN (Tokat) — Burada, aynı 
bölümde oldukları halde, peşpeşe gelen iki mad
denin 'başlıkları aynıdır. Bu durum kanun tek
niğine elbette uygun düşmez. Yalnız, Komis
yonun önünden geçerken böyle bir önerge ver
diklerini duydum. Vermişi erse mesele yoktur, 
bu hususu arz etmek üzere huzuruımzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — 104 ncü madde ile ilgili olarak, 
Komisyon tarafından 'bir önerge verilmiştir. 
Değişiklik önergesini okutuyorum. 

29 . 11 . 1983 O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 104 ncü maddesinin başlığının 
«kısa vadeli sigorta kollarında nazara almmı-
yan süreler» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
tzmir 

Şeref Bakşık 

BAŞKAN — Değişiklik Önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Ka'bul edilmiştir. Başlıik bu şekilde düzeltilecek
tir. 

104 ncü maddeyi bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

105 nci maddeye gelmiş bulunuyoruz. Vakit 
gecikmiş bulunduğundan Birleşimi, Yüksek He
yetinizin bugün almış olduğu (bir karar gere
ğince, 3 Aralık 1963 salı günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

»••<« 

SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-
soy'un, Bakanlar Kurulu karam ile yurda gir
mesi ve satılması yasak edilen veya mahkeme 
kararı ile toplattırılan, satışı yasak edilen kitap 
ve dergilerin bir listesinin bulunup bulunmadı
ğına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim Öktem'in yazılı cevabı (7/328) 

1 Temmuz 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakan
lığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir Milletvekili 
Raima zan Demirsoy 

1. Bakanlar Kurulu kararı ile yurda gir
mesi, satılması yasak edilen veya mahkeme ka

rarı ile taplatılan, satışı yasak edilen kitap 
ve dergilerin bir listesi Bakanlıkta mevcut mu
dur? Son onbeş sene içinde bu şekilde sakıncalı 
görülen kitap ve dergi miktarı nedir?. 

2. Bu gibi kitap ve dergilerin, isimlerinin 
ilgililer ve halkın daha iyi tanınması bakımın
dan toplu halde neşri düşünülmekte inidir? 

3. Bakanlar Kurulu ve mahkemeler tara
fından verilmiş kararlarla yasak edilmiş kitap 
ve dergiler dışında Bakanlığınızca okunması, 
satılması »kitaplık ve okuma odalarında, kitap 
servislerinde bulundurulması sakıncalı kitap var 
mıdır? Kütüphaneler Umum Müdürlüğü tara
fından kitaplık ve okuma odalarından bu sebep
le istenmiş, alınmış ve 'halkın yararlanmasından 
alıkonulmuş kitap ve dergi var mıdır? Varsa, 
nerelerden alınmıştır, isimleri nedir? 
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T. c. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 3139 
Konu : Nevşehir Milletvekili 
Ramazan Demirsoy'un yazılı 
soru önergesi II. 

21 Kasını 1963 
ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 2 . 7 . 1963 tarih ve 7/328 - 6050/35909 
sayılı yazınız: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Nevşehir Milletvekili Ramazan Demirsoy'

un, Bakanlar Kurulu kararı ile yurda girmesi 
ve satılması yasak edilen veya mahkeme kararı 
ile toplattırılan, satışı yasak edilen kitap ve 
dergilere dair yazılı (soru önergesinin cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Dr. İbrahim Öktem 
Millî Eğitini Bakanı 

1. Bakanlar Kurula kararı ile yurda gir
mesi, satılması yasak edilen veya mahkeme ka
rarı ile 'toplatılan, satışı yasak edilen kitap ve 
dergiler ile ilgili işlemler esas itibariyle İçişleri 
Bakanlığınca yürütülmektedir. 

Bununla beraber Bakanlar Kurulu kararı ile 
yurda girmesi, satınalmması yasak edilen kitap 
ve dergiler Bakanlığımız Yayım Müdürlüğünce 
de izlenmektedir. 

Bakanlar Kurulu kararı ile yurda girmesi, 
satılması yasak edilen ve yasak kararı «T. C. 
Resmî Gazete» ile Bakanlığımız -Tebliğler Der
gisinde yayımlanan kitap, dergi ve sair matbu
anın fişleri Millî Kütüphanede 'mevcuttur. Mah
keme kararı ile toplatılan, satışı yasak edilen 
kitap ve dergiler basına tamamen intikal etme
diği için, Millî Kütüphane tarafından topluca 
tesbit edilememektedir. 

Son ombeş sene içinde «T. C. Resmî Gezete» 
ve «Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergi
si» nden yasak edildikleri tesbit edilebilen ki
tap, dergi ve sair matbuanın sayısı 621 dir. 

2. Bu gibi kitap ve dergiler hakkındaki 
yasaklama kararları esasen «T. C. Resmî Ga
zete» ve «Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Der
gisi» ile yayımlanmafktadır. Bu bakımdan bun
ların isimlerinin ayrıca toplu olarak yayımlan
ması Bakanlığımızca düşünülimemektedir. 

29 . 11. 1963 O : 1 
3. îl ve ilce halk kütüphaneleri ile halk 

iare servisleri ve çocuk kütüphaneleri, gerek 
okuyucularının 'seviyeleri ve yaşları; gerek bu
lundukları bölgelerin şartları batkınımdan özel
likler taşımaktadırlar. Bir halk kütüphanesi 
için gerekli olan 'bir eser, bir halk iare-servisi 
için faydalı görülemiyeceği gibi bir çocuk kü
tüphanesi için de sakıncalı olabilmektedir. Bu 
bakımdan çeşitli yollarla kütüphanelerimize 
gönderilen eserler, Bakanlığımız Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğünde-görevli uzmanlar tarafın
dan, Talim ve Terbiye Dairesince tesbit olunan 
esaslara göre incelenmektedir. İler kütüphane
nin özelliği dikkate alınarak, o -kütüphanede 
bulunması faydalı görülmiyen kitaplar envante
re alınmamaktadır. 

Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce yukarkU 
açıklanan görüş île çeşitli kütüphanelerin en
vanterine alınmasında fayda görül miyen kitap
ların isimleri kütüphane çeşitlerine göre ilişik 
listelerde gösterilmişti r. 

Halk kütüphaneleri ve halk iare servisleri 
Kitabın adı ve Yazarı 

Türk tşte Düşmanın (Cevaf Rifat Atiihan) 
Farmasonluk (Haydar Rifat Atiihan) 
Türkçe Kur'an okunamaz (Münir Çevik) 
Neden Köy Enstitüleri Değil (Yücel Hacaloğlu) 
Mahutlar (Peyami Safa) 
Komünizme Hücum (Kemal Pilavoğlu) 
Kavgam (Adolf Hitlar) 
Siyah Zambaik (Suzan Sözen) 
Cinnet Mustatili (N. Fazıl Kısakürek) 
Konya Oturak Âlemleri (îlhan F. Demir) 
Sarışın Bebek (Pitigirilli) 
Şehvet Kışlası (A. Karaman) 
Benim Üniversitelerim (M. Gorki) 
Toprak (Emile Zola) 
Sahibini Arayan Kadın (Suzan Sözen) 
Adaleti Arayan Adam (Burhan Apaydın) 
Bir Diktatörün iktidar Yolu (Metin Toker) 
Beni Unut (Suzan Sözen) 
Son Meclis (N. Sefa Coşkun) 
Materyalizm ve Devrim (Jean Paul sat 're, çv, 
Emin Elçin) 
Dinimize Göre Nikâh (Hacı Yusuf özcan) 
Hababam Sınıfı (Rıfat İlgaz) 
Faşist Yok Komünist var (F. Tevetoğlu) 
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Kitabın adı ve yazarı 

Atatürfk (Türk Milliyetçiliğinin kalemi ile) 
(ilhan Darendelioğlu) 
Türk Ülküsü (ismet Tümtürk) 
Su Uyur Komünizm Uyumaz (Gökhan Evliya-
oğlu) 
Türkiye'de Komünist Hareketleri (1 İlhan Da
rendelioğlu) 
Sözler (Said-i Nursi) 
Demokrasi Yolunda (A.F. Başgil) 
Türklük Sevgisi (Necdet Sancar) 
Gençlerle Başbaşa (A. F. Başgil) 
Çağımızın Gençleri (J. P. Sartre) 
Şehitler ve Gaziler Hakkında 40 hadis (K. Pi
lavoğlu) 
Resulullahm 40 yadına (kadar hayatı, hatırnları 
(K. Pilavoğlu) 
Mukayeseli Hak Dini ve batıl dinler (K. Pilav
oğlu) 
Türkiye'de Komünizm ve Köy Enstitüleri (N. 1?'. 
K'ısakürek) 
Vasiyetim ve Hakikat İlminden Parçalar (Im-
re, Ahmet Hilmi) 
75 yılda 3 inönü (A. Kırmacı) 
İlmin Işığında Günün Meseleleri (A. F. Başgil) 
Din ve Layıklık (A. F. Başgil) 
üzme Tatlı Canını (Pitigirilli) 
Sapık Oğlan » 
Musa ve Çümezleri » 
Emsalsiz Macera » 
Hâtıralarım (Damar Arıkoğlu) 
Muhammed Aleyhisselâm 40 yaşında Bilgiler 
(K. Pilavoğlu) 
Mübarek Günlerimiz (K. Pilavoğlu) 
Dünya Gidişine Kur'an ne Diyor > 
Bütün Hadisat Nasıl Mağlup Oluyor (Şemsettin 
Yeşil) 
islâm Belâsı Yezit (Nihat Özgül) 
Lenin'in işçi Sınıfı Ihtalâli 
Paris ve Rus Yolculuğu 
Dost ve Toprak Dergileri 
Skapenin Dolapları 
Beyaz İhtilâl (Acar Türker) 
ismet Paşa'ya Mektup (Acar Türker) 
ileri Türkçülük ve Particilik 
însan Harası 
Modern Türkiye'nin Mimarı Adnan Menderes 
(Acar Türker) 

29.11.1983 O :İ 
Kitabın adı ve yazan 

Kızıl Rusya (Tanin Matbaası) 
Marksizm (İst. Remizi Kitabevi) 
İslâmiyet ve Komünizm (Insanullah Han) 
Uğursuz Fotoğraf (Nihal Karamağralı) 
Dar Yolu (Metin Toto) 
Kin Pink Nei (Hsu. Wei. Çv. Adnan Yaltı) 
Sovyetler Birliği Devlet idaresi (Türkkaya 
Ataöv) 
Köyde Eğitim (S. Hakkı Tangu) 
İlköğretim Kervanı (S. Haikkı Tangu) 
Çağdaş Politika Soruları (Eyüboğlu) 
Mavi Yolculuk (Arza Erket) 
Türkiye'nin Maarif Dâvası (Nurettin Topçu) 
Türtk, Moskof ve Komünist (Nevdet Sancar) 
Türk Ülküsü (îsmet Tümtürk) 
Mahzen-i Esrar (Nizam) 
Yarınki Türkiye (Nurettin Topçu) 
Adaletin Kör Gözü 
Seçim Konuşması 
Ve Allah Gazeteciyi Yarattı 
Basın Tarihimizin Kara Günleri 
Hazreti Muhammed'in Rüyaları 
Laata 
Hor tense 
Relfleiks 
Tomşiksoa 
Kansaskit 
Bir Dolaptır Dönüyor 
Cinsiyette Erkek 
Cinsiyette Kadın 
Macaracılar Mahkemede 
istiklâl Harbinin Esasları (Kâzım Karabekir) 
Inkilâp ve Kadro (Şevket Kaya) 
Kokanin (Pitigirilli) 
Topal Garganın Hâtıraları (Pitigirilli) 
Mavi Gözlü Prenses (Pitigirilli) 
Yüksel Menderes'e Açık Mektup (Niyazi Ah
met Banoğlu) 
istiklâl Harbinin içyüzü (Şerif Güral) 
Yeni Kardeş (Shane Tuth ve Harot Çv.S. Buri) 
Yarınki Türkiye (Nurettin Topçu) 
Esir Şehrinin Makpuzu 
Ebedi Risalet (A. Azman Paşa) 
Temel Fikirler (Cahit Okurer) 

Çocuk Kütüphanesi 
Atatürk'e İzmir Suikastından başlka II suikast 
(Kandemir) 
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Kitabın adı ve yazarı 

Haliıt Paşa AH Çetimkaya yatışması (Cemal 
Kuntay) 
Atatürk'e bala tutanlar (Selâhattim Göngör) 
Siyasi P&rgımlııklıar (Kamdemir) 
Kadınlar Vaizi (H.R. Gürpinar) 
Kmr'ıanı Kerim* 
Anadolu Tamnilıarı 
Silahlara veda 
Diriliş 
Qne Vadits 
Giriş Plla 
Düşünm|ek Samatı 
Komuşmjak 'Sanatı 
îolıâm Tarihi 
Odyas-ıs 
Osmanlı Sarayı Kıyafetleri 
Millî Mücadele Hatıralarım. 
Haıziireti Muhaımımet Mustafa 
Kur'ıam Tarini hakkımda, 'amıa bilgiler 
Dinler Tarihi 
Peygamber Ammeleri 
Islâıma Giriş 
Türk M i ile ibadet 
Vatan Borcu 
Osıımamh Sultam lan Tarihi 
1962 
Para 
Artırma Eksiltme ve ihale Kamumu 
Cemiyetler Kamumu 
Pasaport Kamumu 
Imlât Ansiklopedisi 
Bozkurt (Mustafa Kemıal (Armtromgtan çv. Sa
de Barok) 
ön Asya Diktatörü Mustafa Kemal 
Çerkez Etbem Hatıraları 
Yarmki Türkiye (Nurettin Topçu) 
Demokrasi Yolunda (A. F. Başlıgü) 
Gençlerle Başlbaşa (A. Puıseli Bargil) 
Yiğitlik buma derler (Y. Armıstronig Sperry çv. 
S. Huri) 
Oetdm ne oluyor (Y. Dorothy Westttoke Antnvs) 
Okulda birilik evde birlik (Eramces Dumlap He-
rooı çv. Huri) 
Damga Kamumu 
Iliada 
Dertli Dolap 
Milletlerin Ikarefoteri 

29 . 11. 1963 0 : 1 
Kitabın adı ve yazan 

îslâmda ıSosyal Adalet 
Fikir ve «öz hürriyeti 
Abdülhamid'in kızı Melik Hamım sonsuz Pana
yır (Halide Edip Adıvar) 
iktidar koltuğumdan idam sehpasına (ISadi Bo
rak) 

2. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu*-
nun, İskilip ve Sungurlu ilçelerinde belediye
lerce yıktırılan gayrimenkullere dair \soru öner
gesi ve . İçişleri Bakanı llyas Seçkin'in yazılı 
cevabı (7/337) 

25 . 7 . 1963 

iskilip ve Sungurlu ilçelerinde 
yıktırılan gayrimenkuller sebe
biyle : 
ÖZÜ : içişleri Bakanlığımdan ya-
zıilı soru. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
içişleri Bakanlığına 

Haziran 1963 tarihimde : iskilip ve Sungur
lu ilçelerimizde maili inhidam kararlarıma îsti-
nadettirilımek suretiyle bâzı gayrimenkullerim 
belediye tarafımdam yıktı rıldığı öğrenilmiştir. 

Sungurlu çarşısı bu suretle yıktırılmış ve 
çarşı genişletilmiştir, iskilip belediye meydanii 
civarındaki gayrimenkuller aynı şekilde yıktırıl
mış ve mezkûr meydan, İmar plânınım kapsadı
ğı hedeflere göre, genişletilerek tanzim edilmiş
tir. 

Bu hizmetlerden gaye : Belediye hizmetleri
ni yerine getirmek olduğu ve iyi bir maksadı 
istihdaf ettiği muhakkaktır. 

Bu hizmetler yerine (getirilirken : Malikin 
mülkünüm değer bedelini vermek suretiyle fe-
tifcmâli mecbur kılan Anayasa hükmünü, bele
diye kalfalarımın raporları ile, hiçe saymak gi
bi bir cüretkârlığım mevcut Ibulumması ihtimali 
de akla gelmektedir. 

Anayasa nizamını muhafazayı belediye hiz-
metlerim'iim ifasından üstün gören bir zihniyetim 
mensubu ve böyle bir politikanın mümessili olan 
bir Milletvekili sıfatiyle; hâdiselerden endişe 
duydum. 

Maili inhidam raporlarına istinaden yıktırı
lan gayrimenkuller münasebetiyle kanuna aykırı 
bir davranışın bulunup 'bulunmadığını sormak 
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zaruretini duldum. iHâdisede: istimlâk bedelini 
vermeksizin şehrin imarını düşünmek gibi, ipti
dai ve 'kamın harici bir kasıt varırındır? Yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica ede
rini. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Oiritılioğlu 

T. ıC. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İd. (İn. Md. 26 . 11 . 1963 
Şb. Md. : '2. D. Rs. Mua. 

621-302-39/22484 

Konu : Fahir Oiriıtlioğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi 'Başkanlığıma 
20 . 8 . 1963 tarihli ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 6345/37457-7/337 sayılı ya-
'zılariyle alman Edirne Milletvekili Fahir >Giri't-
lioğtu'nun İskilip ve Sungurlu İlçelerinde bele
diyelerce yıktırılan gayrimenkulılere dair soru 
önergesi üzerine yapılan tetıkikat sonucunda: 

İskilip ilçesinde : 
1. 'Belediyece hazırlanmış bulunan dört yıl

lık çalışıma programı gereğince ve ıŞehir İmar 
Plânı tatbiki zımmımda mal sahipleriyle 6830 
«ayılı Kanunun 8 inci ımaddesinc göre anlaşmıya 
varılarak bedelleri kendilerine ödendikten sonra 
umumi yola kalbedilmek üzere yıktırıldığı, 

2. Buğday Pazarında 'mülkiyeti Ayşe Hadi-
ye Tığlı'ya ait dükkânın maili' inhidam durumu 
dolayıslyle üç, kişilik mimar ve mühendisten mü
teşekkil heyetçe verilen rapora istinaden yıktı
rıldığı ve arsasına el konulmadığı, 

3. Pirinç Pazarında mülkiyeti Hüseyin 
Yalçın'a ait münferit ve iki katlı binamın teh
like arzedecek şckiilde maili İnhidam bulundu
ğunun tes'biti üzerine belediye fen memurunum 
raporuna istinaden, 'kanuni müddeti içinde yık
tırıldığı, imar plânının tatbiki ieabeden yol, 
meydan ve yeşil sahaların açılması dolayıısiyle 
toplu olarak yıkılan dükkânların Hükümet ko
nağı İçim istiiımlâık edilmiş dükkânlar olduğu, kü
çük sanat erbabımdan eskici ve kalaycıların mu-
vaiklkat ruhsatlarla inşa edilmiş bulunan dük
kânların ise yıktırılmasının mukarrer bulundu
ğu, her an yanığım tehlikesi muhtemel Ikuru ot, 
odum ve saire gibi tehlikeli (maddelerin muhafa
za, edildiği avluları eevreliyen duvarların sahip-
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teri tarafından yıkılara;: .imar Kanunu ve İmar 
Talimatnamesi gereğince fenne uygun şekilde 
yapılması için ilgililere gerekli tebligatın yapıl
dığı, gerek istimlâk yclu ile ve gerekse maili 
inhidam raporlarına is'imaden yıktırılan gayr i-
menkuller için yapılanı istemlerde her hangi bir 
kanunsuzluk olmadığı, 

Sungurlu ilçesinde : 
Anlkara-iSamısun yolumun .şehir içinden ge

çen kısmında Sungurlu'mun kuruluşundan ihu 
güne kadar kısmıî tamiratla oturulma İmkânı 
sağlanan ahşap ve kerpiçten yapılan kalaycı, 
berber ve manav dükkânlar iyi e kahvehane ola
rak işletilen gayrimenkul! erin bir kısmının 1958 
yılında, bir kısmının ise 6785 sayılı İmar Kanu
nunun 50 ve 52 mcı (maddelerime istinaden yık
tırıldığı maili inhidam durumlarımdan dolayı yı
kılan binalarım yerlerine bir (kısmına para öden
diği bir kısmıma da belediye arsası verildiği, bu 
suretle vatandaş hakkının ziyama sebebiyet ve
rilmediği, 

İmar durumuma göre yeniden tanzimi icabe
den dükkânının 'yıktırılmasından mütevellit Be
kir Ay gar adındaki şahsın şikâyeti üzerine Ba
kanlığımızca müfettiş gönder ildiği, yapılan tah
kikat neticesinde yolsuz ve mesuliyeti mucip bir 
cihetim 'bulunmadığı, 

Her iki Kaynı aikaımlığa, İstimlâk Kamım unun 
icapları yerime getirilmeden hiçbir vatandaşın 
gayrimi eııkulümc el komulamuyacağı, vatandaş 
haklarına hassasiyetle riayet edilmesi hususu
nun tebliğ edildiği ve kanunsuz davranışlara 
müsamaıha edilmediği anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
llyas Seçkin 

İçişleri Bakanı 

3. — Ordu Milletvekili İzzettin Ayaoğlu'nun, 
1962 yılı fındık mahsulü için teshit edilen 
ihraç fiyatının hangi esaslara istinad d ettiğine 
ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olmadı
ğına dair soru önergesine Ticaret Bakanı Ah
met Oğuz'un yazılı cevabı (7/386) 

22 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadele
rini saygılarımla rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
izzettin Ağaoğlu 
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Soru : 1.; 1962 fındık mahsulü için tesbit 

jdilen 141 dolar ihraç fiyatı hangi esaslara isti-
nadetmektedii'?. 

2. 141 dolardan aşağı fiyatlara satış teklifi 
olmuş mudur, bu firmaların İsimleri ve lisans tek
liflerinin miktar ve müracaat tarihleri nedir?. 

3. Epo dışı memleketlere yalnız Fiskobirliğc 
ihraç müsaadesi verilmesi prensibi hangi sebep
lerle serbest bırakılmıştır?. 

4. Bakanlığın bilâhara kabul ettiği 135 do
lardan, 31 Mayıs 1963 tarihine kadar epo dışı 
memleketlere özel firma tarafından lisans talebi 
olmuş mudur, ne muamele görmüştür?. 

5. 1962 fındık ihraç rejimi yüzünden Fisko-
birliğin zararı nedir, Bakanlığın fiyat politikası 
ne miktar döviz ziyama sebep olmuştur, halen ih
raca tâbi fındık miktarı nedir, akibetl^ri hakkın
da Bakanlığın mütalâası ne olacaktır?. 

6. Karadeniz İhracatçılar Birliği Umumi Kâ
tibinin senelerden beri Birlik İdare Heyeti karan 
hilâfına veya şahsi politika ve usulleriyle ihraç 
rejimine menfi tesir istikametinde bakanlık ilgi
lilerini ak?t eylediği mütaaddit kanallardan yıl
larca şikâyet edildiği halde, bütün bir fındık 
bölgesinin ademiitimadına rağmen bu zatın ye
rinde muhafaza edilmesinin sebebi nedir?. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı ,25 . 11 . 1963 
Dış Ticaret Dairesi 

5/16886 
Şube Remzi ve No: 314.99.71 

Konu : Fındık durumu ile 
ilgili yazılı soru Hk. < 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 10 . 1963 tarih ve 7/386, 7235 -

40659 sayılı yazınız. 
1962 yılı fındık mahsulü ihracatımızla ilgili 

olarak, Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, 
yukarda tarih ve sayısı kayıtlı yazılı sorusu tet
kik olunmuştur. 

Sezon başında ilgili mercilerin ifadelerine gö
re fındık mahsulünün iç, 40 000 - 42 000 ton ta-

Not : 7 . 6 . 1963 tarihinde sözlü olarak ce
vaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığına ve
rilmiş olan mezkûr sual takriri gecikmesi sebebiy
le geri alınarak yazılma çevrilmiştir, 
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hakkuk edeceği tahmin olunmuş ise de, fındık 
bölgesinde çok geniş teşkilâta sahibolan Fiskobir-
lik, ihraç edilebilecek kalitede iç fındığın 32 000 
ton olacağı kanaatini izhar etmiş, bâzı müessese
ler ise rekoltenin 60 000 ton içe tekabül eden ka
buklu 118 000 - 120 000 ton olarak idrak oluna
cağını belirtmişlerdir. Nisan 1963 ayına kadar 
yapılmış bulunan fındık fiilî ihracatı ile Fisko-
birliğin müdahale mubayaasını mütaakıp bilfiil 
yapmış olduğu mubayaaların miktarının, belli 
başlı müesseselerce kabul olunan 40 000 - 42 000 
tonluk rekolteyi aşinası, kabul edilen rekolte 
tahminlerinin hatalı yapılmış olduğu neticesini 
ortaya koymuştur. Bu suretle fındık rekoltesi
nin ilk kabul edilene nazaran % 25 bit- fazlalık
la iç esasına göre 51 000 - 52 000 ton tahakkuk 
edeceği neticesine varılmıştır. 

Malûm bulunduğu üzere fındık Karadeniz 
bölgesinde 2 000 000 insanın geçim kaynağını 
teşkil etmektedir. Bu sebeple Bakanlığımız, fın
dık müstahsilinin eline emeğinin tam karşılığı
nın geçmesi için gereken hassasiyeti göstermek
tedir. Kaldı ki, nev'i şahsına münhasır spekü
latif bir madde olan fındık, Avrupa piyasala
rında borsada muamele görmemekte gerek içte ge
rekse dışta maksatlı hareketlere, suni fiyat te
şekkül ve tekevvünlerine hedef teşkil etmekte
dir. 

1962 - 1963 yılı sezon başında müstahsil mem
leketlerin rekolteleri ve müstehlik memleketle
rin ihtiyaçları, icabeden hassasiyetle tetkik ko
nusu yapılmış ve fındık alivre satışları $ 124 
dan bağlıyarak hiçbir müdahale yapılmadan kı
sa zamanda tutulmuş ve alivre satış miktarı 
19 000 tonu bulmuştur. 

Fındık tescili e rinin Kasım 1962 ortalarına 
doğru kentali 145 - 146 dolara kadar yaptırıldı
ğı görülmüştür. Bu tarihte fındık iç piyasada 
13 T. L. sının üzerinde bir fiyat seviyesini 
bulmuştur ki bunun dolar kıymeti son tahakkuk 
etmiş fiyatlar üzerinde bir durum arz etmiştir. 
O tarihte, müstehlik memleketlerde fındık istih
lâkinin fiyatlarla mâkûsen .mütenasibolarak ge
liştiğini mütalâa eden Bakanlık bu durum muva
cehesinde ihracatçı birliklerinin nazarı dikkatini 
çekmiş ve daha geniş bir toleransla 140 dolardan 
da vâki olacak tescillerin yapılmasına imkân ve
rilmesi talebinde bulunmuştur. 
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Tamamiyle arz ve talep kaidesine ve piyasa

lar temayüllerine göre teessüs etmi§ bulunan $ 
141' lik fiyatlarla yapılan tescil yekûnu Kasım 
ortasında 32 000 tonu bulmuştur. Daha evvelce 
müsait fiyatlarla tescil ettirilmiş fındıkların fii
len ihracı dolayısiyle bir kısım flotân satışların 
ve menfi propagandaların tesiri ile iç ve dış 
piyasalarda değişiklik ve tereddütler meydana 
gelmiştir. Bu durumda ilk tahminlere göre, ka
bili ihraç bakiye 7-8 000 ton mal kaldığını müta
lâa eden Bakanlık, sebepsiz olarak fiyatların dü
şürülmekte olduğu kanısına varmış ve Ocak 1963 
te Ankara'da, bütün müesseseleri içine alan bir 
fındık toplantısı tertibederek konunun müza
keresini sağlamıştır. Bu toplantı neticesi üzerin
de birleşilen nokta, sezon sonuna kadar eldeki 
stokların eritilmesinin mümkün olduğu, ancak 
0 tarihte doymuş bulunan piyasa karşısında, yük
sek faizle elinde mal bulunduran tüccarın bekle
mek imkânına sahibolmadığı cihetle fiyatları dü
şürdüğü ve buna bir çare bulunmasının gerek ba
kiye stokun kıymetlendirilmesi gerekse fındık 
fiyatlarının bu seviyeyi muhafaza ederek yeni 
sene mahsulü satışların da iyi fiyatla açılmasına 
imkân verilmesi şeklinde tecelli etmiştir. Bu umu
mi temayül ve mevcut stok miktarı göz önünde 
tutularak müdahale mubayaasına geçilmesi mem
leket ve mahsûl larine bir hareket olarak müta
lâa edilmiştir. 

Evvelce tahmin olunan 42 000 tonluk rekolte
ye nazaran kabili ihraç. 39 500 ton fındığın o ta
rihte fiilen ihraç edilen miktara nazaran bakiye
si 7 500 tonun Ocak'tan Ağustos'a kadar ki, 
7 aylık devre içinde ihracında bir müşkilâtla kar-
şılaşılmıyacağı tezine Bakanlığımızca da iştirak 
olunmuştur. Nitekim 1. 6 . 1963 deki 40 000 
tonluk fiilî ihracatın sezon sonuna 2 - 3 aylık bir 
zaman varken tahakkuku da tahminlerin doğru
luğunu meydana koymuş bulunmaktadır. 

Aralıktan sonraki devre içerisinde muhakkak
la tescil fiyatı olarak kabul olunan ve rekabetin 
getirdiği, işleyen $ 141'in altında da tescil ta
lepleri vuku bulmuştur. Ancak, belirli fiyatlarla 
Kasımda 2 581 ton, Aralıkta 966 ton, Ocakta 
1 185 ton, Şubatta 2 359 ton, Martta 1 556 ton 
fındığın tescil ettirilmiş oluşu takibedilen politi
kanın isabetine ayrıca delil teşkil etmektedir. 

24 - 25 Nisan 1963 tarinde Bakanlığımızda, 
ilgili ihracatçı birlikleri, Ticaret Borsası ve Ti
caret Odaları temsilcilerinin iştirakiyle bir top-
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lantı akdedilmiştir. Bu toplautıya iştirak eden
ler tarafından, malın büyük kısmını elinde bu
lundurması dolayısiyle iki Taraflı Anlaşmalı 
memleketlere fındık ihracatının, Fiskobirlik ka-
naliyle yapılması teklifi, Bakanlığımızca, da be
nimsenmiştir ve hâlen bu karanınızda bir deği
şiklik yapılmamıştır. Ancak, Finlandiya ile 
aramızdaki Ticaret Anlaşmasının hususiyetle
rinden olan, bakiyelerin kısa devrelerle serbest 
döviz olarak ödenmesi ve hesap durumunun lehi
mize bir vaziyet arz etmesi dolayısiyle adı geçen 
memlekete 200 tonluk bir kontenjan tahsis edil
miş ve ihracattan Fiskobirlikle beraber bilûmum 
ihracatçılarımızın da istifade etmesi uygun gö
rülmüştür. 

Fındık ihraç fiyatlarının Nisan toplantısın
da alınan karalar gereğince $ 135'dan yapılmaya 
başlanmasından sonra APA haricine ihracat 
için Bakanlığımıza hiçbir lisans talebi olmamış
tır. Bu fiyatla APA sahasına yapılan satış miktarı 
Haziran 1963 başı itibariyle 1 689 tonu bulmuş, 
bu miktarın 689 tonu fiilen ihracedilmistir. 

Fiskobirlik elinde mevcut 2 700 ton civarın
daki 1962/63 mahsulü fındıklar eritilmeden 
ve yeni rekolte durumu kati olarak tebellür etme
den 1962 mahsulü fındık satışları hakkında kati
yetle konuşmak imkânı mevcut bulunmamakta
dır. Istatislik Geuel Müdürlüğünden temin olu
nan en son malûmata nazaran sezon başından Ni
san sonuna kadar yapılan fındık ihracatı neti
cesi memleketimize giren döviz miktarı 50 712 000 
doları tecavüz etmiş ve geçen seneye nazaran $ 
11 136 000 fazla gelir temin olunmuştur. 1962 
takvim yılı içerisindeki fındık ihracatının ortala
ma fiyatı kentali dolar olarak 128 iken, 1963 
takvim yılının ilk dört ayı ortalama fiyatı $ 138'o 
yükselmiştir. Diğâr taraftan, son beş sene içeri
sinde Mayıs sonuna kadar fiilen ihracedilen fın
dık "miktarları tetkik olunduğunda 

1957/1958 rekoltesinden 25 765 ton 
1958/1959 » 34 216 » 
1959/1960 » 41 207 » 
1960/196.1 » 28 640 » 
1961/1962 » 32 450 » 
1962/1963 » 40 000 » 

ihracat yapılmış olduğu görülecektir ki, 1962/63 
sezonunun Mayıs sonuna kadar olan ihracatı yu
karıda da belirtildiği gibi gerek miktar gerek 
kıymet bakımlarından rekor sayılabilecek bir se
viyeye ulaşmıştır. 
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Fiyat bakımından son beş senenin mukayese

si yapıldığında takvim yılı itibariyle ihi'aeedilen 
fındık miktar ve memlekete giren döviz olarak 
ortalama fiyatlar aşağıdaki seyri takibet mistir : 

Yıl KG/Cents 

1958 94 
1959 84 
1960 95 
1961 117 
1962 128 
1963' ün ilk dört ayında 138 

Karadeniz Bölgesi fındık ihracatçıları Birliği 
umumi kâtipliği ödevleri meri mevzuat hüküm
leri dâhilinde yürütülmektedir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Ahmet Oğuz 

Ticaret Bakam 

•/. t— Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğ-
lu'nun, Türkiye'nin, sağlık müesseselerinin bu
lunduğu şehirler bakımından, kaç grupa ayrıl
dığına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm ya
zdı cevabı ,(7/387) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ede
rim. 

17 . 10 . 1963 
Çorum Milletvekili 
Nuri Ahıskalıoğlu 

1. Türkiye coğrafi, iktisadi ve içtimai 
şartlar nazara alınarak sağlılk müesseselerinin 
bulunduğu şehirler bakımından kaç grupa ay
rılmıştır hangi vilâyet, kaza ve nahiyeler yer, al
ınıştır 1 

2. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı döner sermaye ile çalışan hastanelerde 
ücretli ve ücretsiz hasta tedavisi hangi esasa 
ve ölçülere göre yapılmaktadır? 

3. Ankara'da bulunan Numune ve Anka
ra hastanelerinin 1962 yılı ve 1963 Ekim ayı
na kadar döner sermayeden elde ettikleri ge
lir ne kadardır ve bu gelirler nerelere sarfe-
dilıniş'tir? 

4. Yine Ankara'da bulunan Ankara ve 
Numune hastanelerinde çalışan mütehassıs 
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I hekim, hemşire, laborant ve müstahdem adedi 

ne kadardır?. 

T. € . 
Sağlık ve ve Sosyal Yardım 19 . 11 . 1963 

Bakanlığı 
1499 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 10 . 1963 tarih ve 7/387, 7230/40611 

sayılı yazınız. 
Türkiye'nin sağlık müesseselerinin bulun

duğu şehirler bakımından kaç grupa ayrıl
dığına dair Çorum Milletvekili Nuri Ahıska
lıoğhı tarafından verilen yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğlu'nun so
rularına cevaplar 

Soru : 1. 
Türkiye coğrafi, iktisadi ve içtimai şart

lar nazara alınarak sağlık müesseselerinin bu
lunduğu şehirler bakımından kaç grupa ay
rılmıştır, hangi grupta hagi vilâyet, kaza ve 
nahiyeler yer almıştır T 

Cevap : 
1. Türkiye sıtmanın yok edilmesi ve kal-

I kınma plânının tatbikatı bakımından iki şe
kilde bölgelere ayrılmıştır. 

a) 4 . 1 . 1960 giüı ve 7402 sayılı Sıtma-
I nın Yok Edilmesi Kanunu gereğince Türkiye 
I 21 bölgeler grupu, 57 bölge ve 328 sıtma sa-
I vaş şubesine ayrılmıştır. Bu teşkilâtın bölge, 

il ve ilçeler itibariyle yurt sathına dağılışı 
Ek 1 deki harita (*) üzerinde gösterilmiştir. 

b) Kalkınma plânının sağlık hedefleri; 
Türkiye'nin 16 bölgeye ayrılmasını ve her böl
gede büyük bölge hastaneleri, sağlık okulla
rı, bölge lâboratuvarları, depo ve tamirhaneler 

I kuralarak kendi kendine yeter hale getirilme
sini âmir bulunmaktadır. 224 sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu ile kal
kınma plânının tatbikatı bakımından hazırlan
mış olan bölge taksimatı Ek. 2 deki haritada 

I (*) Harita, soru sahibime gösterilmek suretiyle, 
| dosyasına konulmuştur. 
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(**) gösterilmiştir. 1963 yılında tıbbı sosyal
leştirmenin tatbik edilmekte olduğu illerde 
1964 programına göre tatbik edilecek iller de 
ayrıca haritada işaretlenmiştir. İllerdeki sağ
lık ocakları yalnız adet olarak yazılmış bulun
dukları yerlerin işaretlenmesine miktar çok
luğu sebebi ile imkân bulunamamıştır. 

2. Trahom, cüzam ve frengi ile mücade
le sahasındaki faaliyetler ancak bu hastalık
ların kesif olduğu yerlere tevcih edilmekte ve 
her yıl elde edilen sonuçlara göre mücadele 
sahası tesbit edilmektedir. Halen Doğu ve Gü-

Soru : 3 
Ankara'da bulunan Numune ve Ankara Hastanelerimin 1962 yılı ve 1963 Ekimi ayıma kadar dö

ner ısermayeden elde ettikleri gelir ne kadarıdır ve hu. gelirler nerelere sarf edilmiıştir ? 
Cevap- : 
1. A tıkara Numune ve AnkaraHastanelerinin 1962 ve 1963 (Ekim ayma kadar) yıllarına ait 

döner sermaye gelir ve giderleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

ney - Doğu bölgesindeki 19 il bu mücadele sa
hası içindedir. 

Soru : 2. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 

döner sermaye ile çalışan hastanelerde ücret
li ve ücretsiz hasta tedavisi hangi esasa ve 
ölçülere göre yapılmaktadır. 

Cevap : 
Döner sermaye ile çalışan bakanlığa bağlı 

hastanelerde hasta tedavisi için tatbik edilen 
ücret tarifesi ek: 3 deki talimat esaslarına göre 
yapıl inaktadır. 

Hastanenin adı 
1963 yılı (T.L.) 

1962 yıh (T.L.) ('30 Eylüle kadar) Düşünce 

Ankara Numune 
750 yatak 
Ankara 
400 yatak 

Gelir 
Gider 
Gelir 
Gider 

1 352 173 
1 209 933 
1 956 399 
1 685 549 

20 
87 
82 
15 

896 733 
772 460 

1 207 198 
941 566 

67 
24 
09 
11 

2. Ankara Numune ve (Ankara Hastanelleriınu 1962 ve L963 (Ekim ayıma kadar) yıllarında 
döner sermayeden yaptığı ha re amal arın beyanı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Gider konusu 

Verilen personel kadnosıı 
Cahştırılen işçi 
Fazla ıınesai saat ücretli 
İlâç ve tıbıbi mialzeıme 
Yiyecek maddesi 
Kurt asiye 
Demirbaş eşya 
Tamirat ve sair hemzen işler 
Tıbbi 've cerrahi malzeıme 
Sabit tesisata harcama 
Merkez hissesi 

750 yataklı 
Ankara Numune Hastanesi 

1962 yıh 

120 288 71 
270 

47 796 
367 014 34 

8 833 15 
64 545 

194 934 31 

1963 yıh 
(30 Eylüle 

kadar) 

145 358 46 
^ 500 
4 566 26 

349 447 74 

7 751 45 
44 673 

8 701 50 

400 yataklı 
Ankara Hastanesi 

1962 yıh 

36 771 
34 976 
22 823 

895 ı2!59 
58 023 
60 771 

246 843 
258 426 

53 
50 
112 
38 
65 
85 
«05 
(1.0 

1963 yıh 
(30 Eylüle 

kadar) 

42 3129 51 
13 005 
4 764 28 

319 797 86 
21 69:5 
26 950 

410 496 03 
92 978 43 

405 051 74 159 695 22 
51 766 61 

71 653 37 50 000 

Toplam 1 209 933 87 772 460 24 1 685 549 15 941 566 11 

(**) Harita soru, sahibine gösterilmek suretiyle, dosyasına konulmuştur 
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Soru : 4 
Ykıe Ankara'da bulunan Ankara ve Numune Hastanelerinde çalıdan mütehassıs ihc'kim, hemşire, 

laborant ve müstahdem adedi ne kadardır? - " 
Cevap : - ' 
Ankara Numune ve Ankara Hastanelerinin personel durumu aşağıdadır. 

Hekim 
Müteftıassıs 

kadroya Ek 
Hastanenûfli adı tâyin görev Asistan 

Ankara Numune 
750 yatak 83 6 62 1 3 23 28' 47 — 38 19 302 607 
Anlkara 
400 yatak 37 3 15 — 3 — 30 6 4 12 10 188 338 

Hastaneler Talimatnamesinin 4 ncü madde 2 nci fıkrası gereğince ücretle yapılacak muayene, 
tetkik tahlil, ameliyat ve tedavilere ait fiyat tarifesi 

N O T : 

ıa) ıBu taritfede yazılı oLmıyan huisusl'arda baışfoaibiıpllerce emlsaİJlıeıriınie göre fiyat takdir vte tes-
bit (olunur. 

b) 'Bu .tarife gereğince talhlsil olunacak paraka' .mütedavil sermaye ile çıatoşaın ihas'tanedlerde 
bu saraııaye hesaibına, ıdüğei' ımöesısöselleırde umıuımi hükümler dâHıilinde Malice Muibasabesine ya
tırılır. 

Ayaktan mu'aıyene ve tedaviler : Kuruş 

PöldikOnınijk ;mu<aıyene ücreti 150 
Sıhhi Heyet muayenesi 1 000 

N O T : 

ıa) Rıadylöskapi, radyografi ve lâboraıtuvar ra uayenıelerinıe IMizuım .görüldüğü takdirde bunlara 
ait ücretler 'taırdıfelye göre 'ayrıca lahnıir. 

b) tktiısıaldâ Devlet Tetşelkkül'eri hariç, reSımî .dairelerden resmen gönderilenlerle okullara gire
cek talefbeleaıdeın isılhlhi heyet muayene ücreti ahnm'az. 

c) Pölüıkliınik 've ısihhi neyıet muayenelerinde nıüteıhassuslarca lüzum görülecek ılâboraltuvıar mu
ayene ve tetkiklerinde ücret tediye edemiyeceklerkı bu gibi mnayenelerfi baştabibiın tıakdMlyte üc
retsiz (yıaıpılır. 
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Gnin'lük yatak ücretleri 

Umumi 'bastanıeller 

(Numune, Devlet ve Çocuk ıbastaneileıri) Kuruş 

Hususi sınıf daire ücreti 5 000 
» » oda. » " 3 000 

ıBirindi » » » 2 500 
İkinci » yatalk » 1 500 
Üçündü. » » » 750 

İhtisas Ihastıaınelelri 

(Doğum ve çocuk bakıımıeıvlleri, lalkül ve sinir 'haıstialoiklaırı hastaneleri ıgöğüs 'hastalıklara ıhasta-
neleri, kemik haıstalıklıan ''hastaneleri ideniz ve günleş tedavi enstitüleri ve prevantoıyuımilar) 

Hususi LS'Lnıf daiire ücreti 5 000 
Hususi sıınıf oda ücreti 3 000 
Birinci sıınıf yatak ücreti 2 500 
İkinci ısııniıf yatak ücreti 1 500 
Üüiçüncü sınıf yaltak ücreti Ücretsiz. 

N O T : 

ıBu /inüıe&sesellieıre .ait üçüncü sınıfda ayın Ibiır kısım tefriki mümkün olursa bu yataklara da 
ücretli 'hasta 'kabul 'edilebilir. O takdirde (günlük 7150 kuruş ücret alınır. 

San'arotyumlar 
Kuruş 

.Hususi sıniıf daire ücreti 
Hususi sınıf oda ücreti 
Birinci sınıf oda ücreti 
İkifcıici sınıf yatak ücreti 
Üçüncü ısınnf yaltak ücreti 

Hususi sınıf daire ücreti 
Hususi «vle birinci sınıf oda ücreti 
İkinci sınıf <oda ücretli 
Üçüncü sınıf oda ücreti 

Huısusıi sınıf ıdiaine ücreti) 
(Birindi sınıf loda ücrelti 
İkinci sınıf oda ücrelti 
Üçüncü sınııf oda ücreti 

İzahlar : 

Ankara- Hastanesi 

Ankara Doğumevi 

5 000 
3 000 
2 500 
2 000 
1 500 

5 000 
3 000 
2 000 
1 500 

5 000 
3 000 
1 500 
750 

a) Ücretle yatıan 'haistlalardan 'radyografi, kan, alçı ve 'ameliyat ücretleri .ayrıca alınır. Bunilar-
dan ıgayni tedavi ve teş'his ile ilgili diiğer masraf lar lyıa'talk lüdretlleriıne dâhilidir. Anaa'k tıedatvi içia 
zaruri ve 'fıakat mualiyelti fazla olan lilâçlamn bedelleri baştabibin göstereceği lüzum üzerime ayırıea 
tahsil olunur. 
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•b) Ücretli olanak yatan hastalardan ücretini öıdiyeimiyeınler solhhi mahzıur bulıımımıadığı takdir

de taburcu ledıilirrler. 
Siıhhli mahzur bulunanlar - Sanatoryum, pnuvanitoryuım, göğüs ve 'kemik ihıastialıklan 'ha&tıame-

le,ri hariç - ücretsiz sınıfa n»alklıedillirler. Samatıoryuımkır, göğüs ibas'tıalıkları 'hastaneleri, kemik has-
talıMıam hastaneleri 'demiz ve ıgünieş tedavi enstitülıeri/ylıo prevantoryumlarda yaltan haspalardan 
ücretini ödiyemiy enler ise taburcu veya îboş ya.te.gi 'bulunan diğer müesseselere nakledilirler. 

Ancaık âcil ısıhhi'mahzur bulunanlar, bu mahzurun izalesinden sonra aynı işleme tabi tutulurlar, 
c) Ücretli yatan hastalardan kendilerine yapılan her türlü tedavi, ameliyat ve sair müdahale

lerim ücretlerimi ödemiyenler ıhaikkın,da yapılacak işlem baştabiplikçe takdir lolumur. 

Sağlık merkezleri 
Kuruş 

İkinci sınıf yatak ücreti 1 500 
Üçüncü sınıf yatak ücreti 750 

N O T : 

a) Sağlık merkezlerinde her türlü muayene, tedavi ve ameliyat üerejte tabi değildir. 
b) Ancak ücretli ayrı oda ayırabilen sağlık unerkezlerkıde, bu yataklara yatırılacak 'haıstalar-

dan her türlü (muayene ve tedavi' ücretiyle birlikte, yukarıda belirtilen ikinci sınıf yatak ücretti 
alınacaktır. 

c) Kanunen kurumlarınca tedavi ücretleri verilecek has'tala'nm tedavileri talebedildiğinde, 
umumi yataklarda yatanlardan üçüncü sınıf, ücretli adalarda yatanlardan ikinci sınıf yatıak üc
reti alınarak, sair muayene ve tedavi ücretleriyle (birlikte ilgili müesseseden ıtahsil olunur. 

Ameliyat ve sair müdahale ve tedavilerle lâboraıtuvar muayeneleri 

A) Ameliyat ve aair müdahaleler : 

Kuruş 

1. 'Büyük ameliyat masrafı 
2. Orta 'ameliyat masrafı 
3. Küçük am'eliyat masrafı (amdoskopik müdahaleler dahil) 
4. "Sair ıbasit müdahaleler (apse dâlhil) 
5. Pamsuımaaı 
6. Sondaj, lavaj, enstilasyon .ponksiyonlar, dilatalsyon, epidural enjeksiyon, kulak 

yıkama, gözden yabancı cisdlm çıkarılması ve emsali (her biri) 500 

B) Çıkıkların redüksliyoam : 

12 500 
7 500 
3 000 
1 000 

250 

1. Basiît çıkıkların reddi 500 
2. Çıkıkların narkozla relddi 2 500 

C) Alçılar : 

1. Korsa ve koksa ve fahiz laiçım alçı yatağı 5 000 
2. Etrafı süfliye ve ulviye alçısı 3 000 
3. Küçük alçılar 1 000 
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Ç) (Biopsi, Ndknopai, otopsi tahnit : Kuruş 

1. l i iopsıi ve ıtıelk'PO'P'Sli 
2. Haıs'ta sahiplerinin yaptıracağı hususi otopsiler 
3. Tahnit ((kısa -müddetli) 
4. Tam tahnit 

N O T 

Otopsi ve taihn.it yapılması 'halinde, a.lınaea'k ücretin yansı bu işi yapanlara verilir. 
D) Diş çeUcimi, tedavi ve dolgusu : 

2 
20 
25 
50 

000 
000 
000 
000 

1. Diş çekimi - diş apsesi açmak - müsekkin diş pansumanı ve diğer tedaviler (her 
ameliye için) 250 

2. Diş 'kanal pansumanı (her seans ieıkı) 100 
3. 'Çürük 'dişlerin tedavi ve dolgusu ('bir diş) 1 500 
4. Umumi narkozla ve cerrahi müdahale ile diş çekimi 1 500 

F ) ' Muhtelif araştıranalar : 

1. 'Elekitrıo ikardiograım 1. 000 
2. Ossikigrafii 1. 500 
3. Bazal met a bol izin ı,a 1. 500 
4. Broiiıfkosdcopi ve emsali 3 000 
5. Vital İcaıpasite 250 
6. Teneffüs fmvksiyonları İ̂ Btii I 500 
7. jSisitosikopi, '.rektosikopi, özofalkoslkopi 1 000 
F) Kan muayeneleri : 

1. Kamda İdireyvaıt sayımı, kanaııma, tahassür müddetlerinin tâyini, sedimıantaısyom. 
(her biri) 300 

2. Formül lökositet\ trombosit sayının, peroksidoz teamülü pıhtı retreksiyonu, kanın. 
mıikroslkopiik muayenesi (her biri) 500 

3. Kan grupları, Rh. ve M. N. tâyini (her biri) „250 
4. fKanda her hangi .bir unsurun miktar tâyini (herbiri) 750 
5. G lisemi provoke 1 500 
6. Wasserinamın (beraıberinlde bir flıokülasyonla beraber), Weim!berg teamülü, aglü-

tinasy onlar (ıgrop aıglütinaısyonlar dâhil) • 1 00*0 
7. Hemıokültür 1 500 
8. Kara eli ger tesitleri (ber biri) 750 

G) îdnar muayenesi : 

1. İdrar losmıi tahlili 250 
2. idrar tam tahlili 500 
3. Çeşitli unsurların tesbit ve miktar tâyini (her ıbiri) . 150 
4. Gebelik tetkikleri 
a) Tavşanla (Friedmann) 1 500 
b) Farede (Aschelim^zordeefk) . . 1 500 
c) Kurbağada (OailTi ımıainini) 750 
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H) Gaita muayenesi : Kuruş 

1. Basit mdlkrosıkopik muayene 
Tam tahlil ve gaita kültürü 

I) Balgam muayenesi •: 

1. Basit mikrosıkopilk muayene 
2. Teksif veya kültürle mikrop aranması 
3. Hayvan tecrübeleriyle balgam tetkiki 
J) Cerahat, akımıtı, insibap, beyin omurilik suyu, ve sair mayilerle boğaz, burun 

250 
1 500 

300 
1 000 
(2 50C 

ifrazları ve hücre muayeneleri : 

1. Basit usulle mikrop aranması 300 
2. Kültür veya teksifle mikrop aranması 1 000 
'3. Hayvan tecrübesivle .mikrop aranması 2 500 
4. Balgam, idrar, ibilûmıum ponksiyon ve aspirasyon maddeleri hücre tetkikleri 1 000 

K) Mide ve duodenuım usarelleri muayenesi : 

1. Tam tahlil 1 500 
2. Mide ve duodenuım usareleri kültürle muayene 1 000 
3. Mide lavajları (adlî vakalar ve zehirlenmeler için para alıntmaz) 500 

L) Meni muayenesi : 
I 
•1. Mikrosıkopik muayene ve spermatozoit sayımı 500 
2. Bpermokültür 1 500 

M) Bakteriyolojik tahliller : 

1. Su ve içeceklerin bakteriyolojik tahlili 500 
2. Su ve içeceklerde tek madde aranması 250 
3. iSair gıda maddelerinin bakteriyolojik tetkiki 1 000 

N) Diğer bakteriyolojik muayeneler : 

1. tntra - dermo - reaksiyonlar (T.B. içki para alınmaz) 500 
'2. Otovaksenler 2 000 
3. Resistans teati 1 500 

O) Fizyoterapi : 

1. Galvaınizasyon - faradizasyon - iyonizasyon - tonisatör - galvani - (umumi ban
yo veya dört kapla) - mediofor - diyatermi ve kısa dalga - sıcak hava (umumi veya 
mevzii) - f önduş - ziya banyosu - kandem - inf rarouıg ultraviyole - ultrson - elektrolunge -
elektrodiyagnostik - etüv - masaj (el ile umumi veya mevzii - vibrasyon) - duşlar - me-
kanoterapi (elektrikli - elektriksiz) (her seans için) 500 

2. Banyolar (oksijenli banyo - karbondioksitli banyo - perbalt - tuızlu banyo - kü
kürtlü banyo - radyumlu banyo - köpüklü banyo - 'buhar banyosu - çamur banyosu -
kum banyosu «gaz ile işler» - umumi - hareket banyosu) (her biri için bir defada) 750 
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3. Şoklar (Ensülin, kardiazol, elektrik ve emsaliyle yapılan) (her biriyle bir senıas 
için) 

4. Narko - analiz (her ıseans için) 

P) Röntgen : 

Kuruş 

1. Kafatası, etraf, sırt, bel kemikleri ve göğüs grafisi : 
a) Bir fiılm için (film bedeli dâhil) 
,b) Mütaaıkıp film çekildiği takdirde -beherime ayrıca ('500) kuruş aümır 
2. Omurga tamamı : 
a) Bir vaziyet için üç filmle 
b) İki vaziyet için altı filmle 
c) Bir nahiye içiin bir filmle 

. d) Mütaakıp filmlerin beherine 500 kuruş alınır 
3. Mide ve safra kesesi radyolojik tetkikleri (yeteri kadar film dıâıhil -
4. Üragraıfii ve kolon jtetkiiki (yeteni' kadar film dâhil - ilâç hariç) 
5. Radyoskopi 
6. iTıümör lananıınası ıbakımıından amye'loıgrafi (ilâç parası hariç) 
7. A'nselografi (hava zerMyle) 
8. ÂJkeiğ'eır tomografisi 
9. Bromıkografi (ilâç hariç) 

10. Retro pnömoperıiıtuvan (ıgrafı) 
11. Retro pnömoperituvan tomografi ile kombine 
1:2. Transveraal planografi 
13. ISyalografi (ilâç hariç) 
114. (Alelûmuım arteriyografiler (ilâç hariç) 
15. ISathi veya derin röntgen tedavisi (ıher seans için), 
16. (Histerografi ve histerosalpenlkografî (ilâç hariç) 
17. Bütün iç organlar 
a) Bir filmle 
b) Mütaakıp fiılm. çekilldiği takdirde (beheri içjkı 500 kuruş talımır. 

1 500 
1 000 

1 000 

ilâç hariç) 

-

2 000 
3 000 
1 000 

2 500 
3 000 
500 

2 500 
3 500 
3 500 
3 000 
3 000 
3 500 
4 000 
2 000 
3 000 
300 

2 500 

1 000 

7. — DÜZELTİŞ 

29 . 11 . 1963 tarihli 8 nei Birleşimi gündemi aşağıdaki şekilde düzeltilecektir 

Yanlış 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

DoğlTl 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A • İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Dönem : İ 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı: 

Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargılama usulü ve disiplin suçları ve 
cezaları hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/548) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 17 . 9 . 1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 2102/4340 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 17 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargılama usulü ve 
disiplin suçları ve cezaları hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

T. C. Anayasasının 138 nci maddesi askerî yargının, askerî mahkemelerle disiplin mahkemeleri 
tarafından yürütüleceğini âmir bulunmaktadır. Maddede bahsi geçen disiplin mahkemeleri yeni 
Anayasamızla getirilen bir askerî yargı merciidir. 

Temsilciler Meclisince hazırlanan Anayasa Usarısmda 138 nci madde de disiplin ımehkenıeleri 
bulunmamakta idi. Adı ıgeçen tasarının Millî Birlik Komitesinde 138 nci madde değiştirilerek 
disiplin mehkemeleri eklenmiştir. Bu husus; Anayasa tasarısının Millî Birlik Komitesince de
ğiştirilen maddeleri hakkında Anayasa Komisyonu raporunun 36 nci maddesinde aynen «1 nti 
fıkraya, (askerî mahkemeler) den ayrı olarak (askerî disiplin mahkemeleri) ilâve edilmiştir.» 
demek suretiyle 'belirtilmiştir. (Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi 70 nci Birleşim sahife 493 
ve 494.) 

Askerliğin temeli olan ve Türk Silâhlı Kuvvetleri içhizmet Kanununda «kanunlara, nizamlara 
ve âmirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet» olarak tanımlanan disiplinin 
sağlanması ve korunması askerî yargının başlıca görev ve gayesidir. Bu görev halen Askerî Ce
za ve Aas'kerî Muhakeme Usulü kanunlarına istinaden adlî âmir ve askerî meh'keımeler ile disiplin 
cezası vermek yetkisini haiz disiplin amirlerince sağlanmaktadır. Ancak askerî mahkemelerin yet
kisine dâhil bulunan ve disiplini çok »yakından ilgilendiren 'bâzı suçların soruşturma ve yargılan
maları; bilhassa, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda müşabih olarak Askerî Muhakeme Usu
lü Kanununun kanuni ve zaruri muameleleri sebebiyle kısa zamanda »bitirilememektedir. HaDbu-
ki suç teşkil eden bir fiilin işlenmesi ile bozulan disiplinin mümkün olan en kısa zamanda iadesi; 
askerliğin niteliği ve kamu güvenliğini çok yakından ilgilendirmesi yönünden, âdi suçlar sebebiyle 
bozulan sosyal nizamın iadesinden çok daha önemlidir. Bu sebeple disiplin suçlarına bakacak ve 
disiplin işleri ile çok daha yalkm ilgileri bulunan «askerler» den teşekkül edecek disiplin mahke
meleri kurulması gerekli görülmüştür. Bu zaruret yukarıda adı geçen Anayasa Komisyonu ra
porunda «Silâhlı Kuvvetlerde disiplini süratle sağlamak malksadiyle ve sadece .asker kişileri 
yargılamak üzere ihdas edilen bu yeni yargı mercileri maddenin ruhuna aykırı düşmemektedir. 
Ve 118 nci maddenin son fıkrasında kabul edilmiş olan esasın tatbikatından ibarettir. Bu sebeple, 
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yapılan değişikliğe, komisyonumuz katılmaktadır, «denerek belirtilmiş ve aynı görüşü Anayasa 
Komisyonu sözcüsü «de» filhakika Millî Birlik Komitesinde maddenin görüşülmesi sırasında 
demokratik (memleketlerde bile disiplin mahkemelerinin m o ve ut ve bunların yalnız .askerlerden kuru
lu olduğu izah edildi. Bizde izahları haklı bulduk. Komite ile birlikte formüle edilen maddeye ko
misyonumuz da katıldı» şeklinde savunmuştur. 

Anayasamızın 138 nci maddesi ve bu madde hükmünü yorumlıyan yukarıki beyanlar da naza
ra itibare alınarak disiplin mahkemeleri yargılama usulü' ve ceza kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Bu 
tasarı ile; disiplini doğrudan doğruya ilgilendiren suçların, yargılanması disiplin mahkemelerine tev
di edilmiş ve bu suçların yargılamalarında disiplinin gerektirdiği çabukluğu .temin edecek ibasit bir 
yargılama usulü kabul edilmiştir. 

Birinci maddede silâhlı kuvvetler kuruluşundaki alay, tümen ve daha büyük (Deniz ve havadır eşi-
di) komutanlıklar ile Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde disiplin mahkeme
lerinin kurulacağı, bundan 'başka Kuvvet Komutanlarının teklifi veya Genelkurmay Başkanlığınca 
doğrudan doğruya diğer komutanlık ve askerî kurum amirlikleri nzedinde de adı geçen mahkeme
lerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 

ikinci maddede disiplin mahkemesinin bir başkan ile iki üye olmak üzere üç subaydan kurula
caklara, astsubay, erbaş ve erlerin yargılanmalarında üyelerden (birinin astsubay olabileceği öngörül
müştür. y 

3 neti madde bu mahkemelerin başkan ve üyeleri ile yedeklerinin seçim usulünü tesbit etmek
tedir. iBu suretle; bu mahkemelerin başkan ve üyelerinin sürekli olmaları kabul edilmiyerek, her 
disiplin mahkemesinde üç subayın esas görevinden uzak kalmaması temin edilmiş ve dolayısiyle de 
başkan ve üyelerin daimi olmaları halinde kıt'a ve disiplinin enstantane-icaplarını unutarak bu 
halin disiplin malike m elerinin subaylardan teşkili maksadını bertaraf etmesi önlenmiştir. 

4 ncü madde, başkan ve üyelerin niteliklerine aittir. Bunların en az bir yıllık bir hizmet yap
mış olmaları ve sanığın astı olmamaları ayrıca baş kanın en az yüzbaşı rütbesinde bulunması kabul 
edilerek askerliğin ve disiplinin icapları göz önünde bulundurulmuştur. Bilhassa başkan ve üyele
rin; sanığın ve birbirlerinin âmiri olamıyacakları şart koşularak bu mahkemelerde de amirlik mü
nasebetlerinden doğabilecek her türlü zararlı tesirler bertaraf edilmiştir. 

5 nci madde As. M. U. K. nmn 141 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmüne mütenazır olarak ha
zırlanmıştır. 

6 nci madde disiplin mahkemelerinde yargılanacak olanlar hakkında gerekli soruşturmayı ya
pacak olan disiplin subayına aittir. Madde bu subayın prensibolarak asikerî savcı sınıfından 
olmasını, bu vasıfta subay personel yetersizliğinden temin edilemediği takdirde diğer bir sınıf 
subayının da bu göreve seçileceğini ve tümen ve daha büyük komutanlık veya askerî kurum 
âmirleri nezdinde kurulacak disiplin mahkemelerinde bu görevin personel tasarrufu noktai 
nazarından hareketle komutanlıklar veya amirlikler nezdineleki müşavir hâkimler tarafından 
yapılacağını göstermektedir. 

7 nci madde disiplin mankemelerinde kimlerin yargılanabileceğim tâyin etmektedir. Anaya
samıza göre mukaddem bir kanun olan Türk Silâhlı Kuvvetler îçhizmet Kanununun 2 ve 
3 ncü maddeleri «asker» î •tanımlamıştı ve bunlar resmî kıyafet taşıyan Silâhlı Kuvvetler men
suplarıdır. Anayasamızın 138 nci maddesinde askerî mahkemeler ve disiplin mahkemelerinde 
yargılanacakları belirtiler «asker kişiler» ise sadece «asker» 1er değildir. Anayasadaki deyim 
Askerî' Ceza Kanununun 3 ncü maddesindeki «askerî şahıslar» karşılığında kullanılmıştır. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 115 ıci •maddesi ile sivil personel asta tahmil edilen 
vazifeleri aynen yapmaya mecburdur ve bu vazifeleri yapmadıkları takdirde askerlerin tabi 
oldukları cezai müayyidelere tabidirler. Bu kanuni durum muvacehesinde silâhlı kuvvetlerde 
çalışan sivil personelin de disiplin mahkemelerinde Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanu
nunun 115 nci maddesi delaletiyle yargılanmaları gerekmektedir. Madde bu gereği temin ede
cek şekilde düzenlenmiştir. 
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8 nci maddenin tesbitinde, As. M. "U. K. nuıı 17 nci maddesinin «âmiri adlîlerin iadlî salâ

hiyetleri ancak kendi emirleri altında bulunan şahıslar hakkında caridir.» hükmü ile aynı ka
nunun 24 nçü maddesinin birinci fıkrası hükmü esas alınmıştır. 

9 ncıı madde, kanun tasarısının 1 nci maddesine uygun olarak kurulacak disiplin mahkeme
lerinin «rütbe yönünden» yetkinine dairdir. Son fıkra ile; nezdinde disiplin mahkemesi ku
rulan komutan veya askerî kurum âmirine istisnai ahvalde de olsa küçük rütbeli subayın. 
v kâlet etmesi ve,bu vekilin o kıta ve kurumun disiplin mahkemesine tabi ~ olması halinde ko
mutanlık otoritesinin korunması düşünülerek bunların bir üst disiplin mahkemesinde yargılan
maları temin edilmiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesi Askerî Muhakemeler Usul Kanununun 22 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası hükmüne mütenazırdır ve ayrı disiplin mahkemelerine tabi asker kişilerin disiplin su
çunu birlikte işlenmesi halinde kovuşturmadaki yetki meselesini çözmektedir. 

Askerî Muhakemeler Usul Kanununun 6 nci maddesi de göz önünde bulundurularak tasarının 
11 nci maddesi hazırlanmıştır. Zira disiplin kişisel bir mesele olmayıp Silâhlı Kuvvetleri ayakta 
tutan, müşterek iman ve duygudur. Disiplini bozan bir fiilin işlenmesi halinde esas gaye; 
suçluyu cezalandırmak olduğu kadar cezanın da genel vasıf Ve gayesine uygun olarak failden 
gayrisine bir ibret ve numune vesilesi vermektedir. Binaenaleyh askerî ndshetin kesil
mesi dolayısiyle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılnva gibi haller disiplin mahkemelerinin görev 
ve yetkisini kaldırmaktadır. Madde hükmü bu amacı temin etmektedir. 

Disiplin mahkemeleri, arasında çıkacak yetki ve hüküm uyuşmazlıklarının nasıl çözümle
neceğini gösteren 12 nci madde Askerî Muhakeme Usul Kanununun 23 ncü maddesine mütena
zır olarak yazılmıştır. 

Askerî Muhakeme Usul Kanununun 9 ncu maddesine uygun" olarak, disiplin mahkemelerinin 
istirdat ve tazminata hükmetme yetkisine mütedair lö ncü madde konulmuştur, ve 250 lirayı 
geçmiyen istirdat ye maddi tazminata disiplin mahkemelerince bakılacağı kabul edilmiştir. 

Tasarının 14 ncü maddesi disiplin suçlarına mütedair ve disiplin subayı tarafından yapıla
cak hazırlık soruşturmasını teshit etmektedir. Madde disiplin suçlarının bir an evvel sonuç
landırılmasında ilk basamak olmak üzere, bu hazırlık soruşturmasının hem en kısa zamanda 
bitirilmesini hem de mahiyeti itibariyle kolay ve sade olmasını temin edecek niteliktedir. 

15 nci madde, Askerî Muhakeme Usul Kanununun 86 ve 89 ncu maddelerine müşabih olarak 
disiplin hazırlık soruşturması sonunda yapılacak işlemlere mütedairdir. 

16 nci maddenin 1 nci fıkrası Askerî Muhakeme Usul Kanununun 133 ncü maddesine uy
gundur. İkinci fıkra iddianamenin sanığa en yakın âmiri tarafından bildirileceği hükmünü 
âmirdir. Üçüncü fıkra bildirme tarihinden üç gün geçtikten sonra, hattâ bu mehilden sanığın mu
vafakati ile vazgeçildiği takdirde duruşmanın hemen yapılabileceğini tesbit ederek disiplin mah
kemelerinde dâvaların çabuk sonuçlandırılmasını dolayısiyle de bu mahkemelerin kuruluş ga
yesini, temin etmektedir. 

Tasarının 17 nci maddesi As .M. U. K. nunun 143 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak 
disiplin mahkemesinin nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmirinin 
emri ile toplanacağını âmirdir. 

18 nci madde As. M. U. K. nunun hükümlerine mütenazır olarak asker kişilerin disiplin mah
kemelerine emirle diğerlerini davetiye ile çağrılacağını öngörmektedir. 

19 ncu madde As. M. U. K.-nunun 152 ve 159 ncu maddelerine uygun olarak tasarıya dâhil 
edilmiştir. 

20 nci maddede duruşmanın idare ve disiplinin mahkeme başkanına aidolduğuna dair hüküm 
yer almıştır. 

21 nci madde disiplin mahkemelerinde de duruşmanın prensibolarak açıklığını kabul etmiş, an
cak disiplinin korunması zorunluluğu Anayasanın 135 nci maddesindeki «kamu güvenliği» nden ad
dedilerek mahkemece böyle bir zorunluluk altında duruşmanın gizli de yapılabilmesine karar veri-
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îebileceği kabul edilmiştir. Maddede yer alan sanığın astı olanların duruşmada, bulunmamaları ve 
gizli yapılan yargılamaların yayınının yasaklanması da Anayasanın aynı hükmü mesnet ittihaz edi
lerek maddeye eklenmiştir. 

22 nei madde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Askerî Muhakeme Usulü Kanunu hüküm
lerine uygun olarak duruşmanın başlamasını ve cereyan tarzını derpiş etmektedir. 

23 neü madde As. M. U. K. nunun 62 nei maddesine uygun olarak disiplin mahkemeleri başkan 
ve üyelerinin hangi hallerde dâvaya bakamıyacaklarmı ve aynı sebepler tahtında reddedilebilecek-
lerini göstermektedir. Ancak As. M. U. K. nunun 64 neü maddesindeki (Bitaraflığı şüpheye düşü
recek diğer sebepler) ret sebeplerine dâvaların uzanıanıası amacı ile dâhil edilmiştir. Zira. disiplin 
mahkemelerinin yargı yetkisine giren asker kişiler, muhtelif rütbe, görev ve zamanlarda çok çe
şitli hizmet münasebetleri içinde bulunurlar ve bu münasebetlerin bir kısmı her zaman için bitaraf
lığı şüpheye düşürecek bir sebebolarak vasıflaıultrılabilirler. Bu görüşte maddenin yukarda izah 
edilen şekilde tedvinini zaruri kılmıştır. 2.'i neü maddenin (B) fıkrası As. M. U. K. nunun 63 neü 
maddesine uygun olarak tedvin edilmiştir. 

24 neü madde (-eza Muhakemeelri ve Askerî Muhakeme Usulü kanunlarının ilgili hükümlerini de 
dikkat nazara alınarak, sanığın sorgusu, tanıkların dinlenmesi, delillerin incelenmesi ve başka de
lillerin toplanması, disiplin subayının esas hakkındaki talebinin bildirilmesi ve savunmanın bu sıra
ya göre yapılacağını ânıirdiri. 

25 nei madde sanığın soruşturmanın her safhasında müdafi tâyin edebileceğini fakat müdafii 
tâyininin, duruşmanın talik ve tehirini icabettirmiyeceğini âmirdir. Madde mahkemece bir müdafi 
tâyinine de imkân vermektedir. 

Tasarının 26, 27, 28 ve 29 ucu maddeleri As. M. U. K. nun 186, 185, 194 ve 196 ncı maddelerine 
uygun olarak tedvin edilmiştir. 

Disiplin mahkemelerinde kanun yolu olarak sadece «itiraz» kabul edilmiştir. Temyiz ve olağan
üstü kanun yollarından hiçbiri kabul edilmemiştir. Zira Anayasamızın 141 nei maddesi Askerî Yar-
gıtayın sadece askerî mahkemelerce verilen karar ve hükümleri inceliyebileceğini âmirdir.- Ayrıca 
disiplin mahkemelerinde görülen dâvaların sadeliği ve bu dâvaların bir an önce bitirilme zarureti 
de göz önünde bulundurularak itirazdan gayri bir kanun yolu ihdasına gidilmemiştir. İşte 30 ucu 
madde bu hususa işaret etmekte ve bir üst disiplin mahkemesini itiraz inceleme mercii olarak tâ
yin ettikten başka itirazın süresini ve Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Mahkemesinin bir üst disip
lin mahkemesi bulunmadığından adı geçen disiplin mahkemesinden verilen hükümlere itiraz halinde 
evvelki hükme katılmıyan başkan ve üyelerden teşekkül eden yeni biı- heyetin itiraz inceleme mer
cii olarak bakacağını ön görmektedir. 

31 nei madde itiraz hakkı bulunanları, 32 nei madde itirazın usulünü ve bir kolaylık olmak 
üzere en yakın âmire yapılacak beyan üzerine düzenlenecek bir tutanak şeklinde de olabileceğini 
ve sebeplerini, 33 neü madde itirazın prensibolarak infazı geri bırakmayacağına ancak itirazın 
haklı görülüp de sanığın beraeti veya daha hafif bir ceza ile cezalandırılmasına karar verilmesi 
hallerinde başlamış veya bitmiş olan infazın bir haksızlık olacağı düşüncesiyle itiraz üzerine infa
zın, nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya, askerî kurum âmiri veya itirazı inceleme 
merciinin karan ile geri bırakılabileceğini, 34 neü madde ise itirazın incelenmesinde önce, üst di
siplin mahkemesi disiplin subayı tarafından en geç üç gün içinde bir inceleme yapılacağını mah
kemece de yine üç gün içinde kararın verileceğini göstermekte ve bu merciin gerekli soruşturmayı 
da yapabileceğini veya yaptırabileceğini ön görmektedir. 

35 nei madde; itirazı inceleme merciinin kararlarının kesin olduğuna ve bu kararların ya itira
zın reddine ya da itiraz sebepleri haklı ise dâvanın esasına hükmetmek şeklinde olabileceğine, 36 
ncı madde disiplin mahkemelerince verilen hükümlerin kesinleşmesine ve kesinleşen hükümlerin 
infazları lüzumuna, nezdinde .disiplin mahkemesi kurulan k-amutan veya askerî kurum amirince işa
ret edilmesine mütedairdir. 

Cezaların infazı hususunu düzenliyen" 37 nei maddeye göre oda ve göz hapsi cezaları belli di
siplin eeza evlerinde çektirilecektir. Muhtelif lata, ve kurumların müşterek olarak faydalarıabüc-
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çekleri disiplin ceza evleri temin edilinceye kadar bu cezalar mevcut askerî ceza evlerinin özel bö
lümlerinde de eektirilebilecektir. Oöz hapsi cezalarının çektirilmesinde ise As. C. K. unun 24 ncü 
maddesinin (A) bendi göz önünde bulundurularak hizmetten muaf olmamak şartı konulmuştur. 

İstirdat ve tazminata mütedair hükümlerin infazına dair 38 nei madde As. M. U. K. nunun 280 
nci maddesine uygundur. 

Kanun tasarısının ikinci kısmı disiplin suçları ile cezalarına aittir. 39 ucu madde «disiplin su
cu» nu tanımlamakta dolayısiyle de disiplin mahkemelerince sadece oda ve göz hapsi cezalarının 
hükmedilebileceğini göstermektedir. Bu cezalar tesbit edilirken bu mahkemelerin esas itibariyle 
As. C. K. nunun kısa hapis cezası ile cezalandırdığı fiillerin büyük bir kısmına bakacağı göz önün
de bulundurularak As. C. K. nunun 23 ncü maddesinde zikri geçen kısa hapis cezalarından oda 
ve göz hapsi esas alınmış, Anayasanın 14 ncü maddesinin 4 ve 5 nci fıkralarına aykırı olduğu tes
bit edilen katıksız hapis cezası alınmamıştır. Madde, ayrıca oda ve göz hapsi cezalarının genel had
lerini ve içtima halini düzenlemektedir. 

40 nci madde disiplin suçlarında dâva zamanaşımını, 41 nci madde ise oda ve göz hapsi cezala
rında ceza zamanaşımını düzenlemektedir. 

42 nci madde As. (\ K. nunun 47 nci maddesindeki esaslar göz önünde bulundurularak hazır
lanmıştır. . 

43 ncü maddeye göre oda hapsi bütün asker kişilere göz hapsi ise sadece subay, askerî memur, 
astsubay ve sivil personele verilebilecektir. Askerî öğrenciler, erbaş ve erlerin gece gündüz kıta 
ve kurumlarda devamlı olarak kalmaları karşısında bunların göz hapsi ile cezalandırılmalarında 
hiçbir fayda görülmemiştir. 

44 ncü madde âmire veya üste hürmetsizlik sucunu ve 'cezasını tâyin etmektedir. As. (1. Ka
nununun 82 nci maddesinin 1 nci fıikrasu esas itiibariyle ayneır alıaımışltır. / 

As. f!. Kanununun 8>6, 83 <ve 84 ncii madde] erin deki fiiller sırası ile ve esas itiibariyle tasarı
nın 45, 46 ve 47 nci maddeleri olarak tedvin edilmiş ve As. (\ Kanununun 87 nci maddesindeki 
(emri hiç, yapmamak) 'hali de 4'5 nci maddeye dâhil edilmiştir. 

48 nci madde; As. O. Kanununun 66 nci. maddesindeki firar ve izin tecavüzü suçkrmdaki altı 
günlük süre içinde kendiliğinden gelme ve yakalanma hali) ile aynı 'kanunun 77 nci maddesinde
ki göz ve oda (hapsi cezalarının infaız yerini terk etmek suçlarından terekkübetmektedir. 

As. Ü. Kanununun 74 ncii maddesinin (firarın barışta vukulbulması) hali tasarının 49 neu 'mad
desini teşkil etmiş ve aynı kanunun 130 ucu maddesindeki fiillere konu ollan askerî 'eşyanın de
ğerine igöre Ibir tefrik yapılarak 'bu değer 250 lirayı 'göçmediği .'takdirde ıbu suçlara da disiplin 
mahkemelerinin 'bakacağı, kabul edilimiş ve bu gaye ile 50 nci madde hazırlanımışıtıir. 

As. O. Kanununun 108 nci 'maddesinin (asta 'hikmetle ilıgisıi olmııyan emir verenlerin ibu fiil
leri tasarlının 51 ve aynı kanını un 145 mci maddesinin (asta. nezaret vazifesinde ilhmal ve tekâ-
sül edenlerin) bu fiilleri de tasarının 52 nci ve As. C. Kanununun 116 nci maddesinin bir ve/ 
ikinci fıkrası, 136 nıcı maddesinin 1 nci bendinin (B) fıkrası, 96 nci maddesinin birinci fıkra
sı, 150 nci maddesinin birinci bendinin (A) ve (B) fıkrası ve 151 nci maddesi'hükümleri de sıra 
ile kanun tasarlısının 53, 54, 55, 56 ve 57 nci maddesini teşkil! etmiştir. 

Tüıik Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunumun dernek ve spor kulüpleri ile ilgili 43 ncü 
maddesi dikkat nazara alınarak tasarının 58 nci maddesi ve As. O. Kanununun 154 ncü maddesi
nin ikinci bendinin (a) fıkrasına müşahidi olarak da tasarının 59 ucu maddesi ıhaızırlanmıştır. 

60 nci madde ille disiplin m akik em el erince verilen cezaların askerlik hizmet sürelerinden in
dirileceğini ve su'ba.y, askerî memur, astsubaylar hakkındaki ceızıaların sicillerine işleneceği 
gösterilmiştir. 

61 nci madde ile; disiplin 'suçlarının süratle sonuçlandı nlma-sı için kısa ve özlü hükümleri 
muhtevi hu lun an Disiplin mahkemeleri yargılama usulü ve ceza kanunlarında zuhur edebilecek: 
(boşluklarım Askerî Cem ve Adken Muhakeme lrsulü kanunlarının hükümleri ile doldurulacağı 
kahul edilmiş Ibulunmaktadiir. 
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02 nci madde Askerî Ceza Kanununun, disiplin 'maihlkemelerince cezalandırılan fiillere ait 
hükümlerinin uygulanmıya,eağını teabilt etmektedir. As. C. Kanunun yapılacak değişikllikle, adı 
geçen kamunun bu kanuna ' alman (hükümler 'dolaynsiyle bozulan insicam! .giderile'cekltir. 

68 ve 64 mcü maddeler ise yürürlük maddeleridir. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon 11 . 10 . 1963 
Esas No. : 1/548 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargılama usulü ve disiplin suçlan ve cezaları hakkında kanun 
tasarısı ilgili bakanlıkların temsilcilerinin de katılmasiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Kanun tasarısının tümü gerekçesiyle birlikte incelenmiş ve genel olarak uygun bulunmuş ol
makla beraber Anayasamızın 118 nci maddesinin son fıkrasından hareketle askerî hizmetlerin ge
rekleri ve yürürlükte bulunan Askerî Ceza Kanununun 18 ve 162/2 maddelerinde kabul edilmiş bu
lunan disiplin âmirlerinin disiplin cezası vermek yetkisi göz önünde tutularak bâzı maddelere yeni 
fıkralar eklenmiş ve bâzı maddeler de değiştirilmiştir. 

Bu esas olarak kabul edilen prensipten başka, maddeler dil bakımından Anayasamızın diline 
uydurulduğu gibi noktalama işaretleri de yerlerine konulmuş olup gerekçeleri ayrı ayrı aşağıda 
gösterilmiştir. 

Komisyonumuzca kanun tasarısının ismi kelime dizisi ve ses uyumu kuralları göz önüne alına
rak Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkında kanun 
olarak değiştirilmiş ve birinci kısımdaki, «kuruluş» kelimesi fazla görülerek kaldırılmıştır. 

Madde 1. — Noktalama işaretleri ve kelimelerdeki harflerin doğru kullanılmasını sağlamak için 
harfler düzeltilmiştir. 

Madde 2. — Dil, Anayasa diline uydurulmuştur. 
Madde 3. — Yazılış bakımından noksan giderilmiş ve maddeye başkan ve üyelerin seçiminde 

esas alınacak birlikleri göstermek bakımından açıklık verilmiştir. 
Madde 4. — Başkan ve üyelerin nitelikleri bakımından maddeye açıklık verilmiştir. 
Madde 5. — Nezdinde mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum âmirinin başkan ve üye

lerin seçimi bakımından yetki alanını göstermek için maddeye açıklık verilmiştir. 
Madde 6. — Disiplin subayının niteliği açıklanmış ve yürürlükteki Askerî Muhakeme Usulü 

Kanunu ve önceden komisyonumuz tarafından kabul edilen Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanuniyle kalem kuruluşu bakımından beraberlik sağlanmak istenilmiştir. 

Madde 7. — Askerî gerekler ve Anayasamızın 118 nci maddesinin son fıkrasının sonucu olarak 
disiplin âmirinin ceza yetkisi salt olarak gösterilmiştir. 

Madde 8. — Yazı kurallarına uygun olarak maddeye açıklık verilmiştir. 
Madde 9. — Kelimeler yazı kurallarına uydumlmuştur. 
Madde 10. — Birlikte suç işliyenler hakkında kovuşturma yapacak merciin tesbitinde gecik

meler olabileceği düşüncesiyle ve çeşitli durumlar da göz önüne alınarak maddeye açıklık verile
rek madde tamamen değiştirilmiştir. 

Madde 11. — Disiplin mahkemeleriyle asker kişiler arasındaki ilgi çeşitli yönlerden düzenlen
miştir. 

Madde 12. — Müşterek komutanlık ve kurum amirliği bulunmadığı halde uyuşmazlığın çözü
mü gösterilmiştir. 
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Madde 13. — Tasanda yalnız 52 nci maddede istirdat ve tazminat bulunduğundan maddeye 
açıklık verilmiştir. 

Madde 14. — Askerî gerekler göz önüne alınarak 7 nci madde ile uygunluk sağlanmıştır. 
Madde 15. — Dil, Anayasaya uydurulmuştur. 
Madde 16. — Dil, Anayasaya uydurulmuş ve sivil personel de bu mahkemelerde yargılanaca

ğından maddeye açıklık verilmiştir. 
Madde 17. — Maddenin yazılışı yazı kurallarına uydurulmuştur. 
Madde 18. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 19. — Dil, Anayasa diline uydurulmuştur. 
Madde 20. — Dil, Anayasa diline uydurulmuştur. 
Madde 21. — Dil, Anayasa diline uydurulmuş ve kapalı duruşmaların yayımı bakımından ba

sın Kanununa atıf yapılmıştır. 
Madde 22. — Dil, Anayasa diline uydurulmuştur. 
Madde 23. — Dil, ıtürkçeleştirilmiş ve madde yürürlükteki medeni (hukuk kurallarına uydurul

muştur. 
Madde 24. — Dil, Anayasa diline uydurulmuştur. 
(Madde 25. — Dil, Anayasa diline uydurulmuştur. 
Madde ı26. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 27. — Dil Türkçeleştirilmiştir. 
Madde 28. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 29. — Yazı kurallarına uydurulmuş ve tekrarlar çıkarılmıştır. 
(Madde 30. —• Dil, Anayasa diline uydurulmuştur. 
Madde 31. - Dil Türkçeleştirilmiştir. 
Madde 32. — Dil Türkçeleştirilmiş ve yazı kuralları bakımımdan düzeltmeler yapılmıştır. 
Madde 33. -7- Maddeye açıklık verilmiştir. 
Madde 34. — Dil, Anayasa diline uydurulmuştur. 
Madde 35. —• Maddeye açıklık verilmiştir. 
Madde 36. — Disiplin mahkemelerinde disiplin subaylığının, ceza ve tutuk 'evlerinin, idari iş

lerin askerî adalet müfettişleri tarafından teftişini ve üst komutanlıklarea ıgözetimini sağlamak 
amaciyle tasarıya yeni bir madde eklenmiştir. 

Madde 37. — Tasarının 36 nci maddesi 37 ncimadde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Bölüm (Başlığı Türkçeleştirilmiştir. 
Madde $8. — Madde numarası değiştirilmiş, dil Türkçeleştirilmiş, yazı kurallarına uygunluk 

sağlanmış ve öğrencilerle sivil personele verilen cezaların yei'ine getirilme şekli gösterilmiş, mad
deye açıklık verilmiştir. 

Madde 39. — Madde numarası değiştirilmiş ve dil Türkçeleştirilmiştir. 
Madde 40. — Disiplin mahkemelerince verilen ve kesinleşen hükümlerin olağanüstü îbiir kanun 

yolu olan yazılı emir yolu ile incelenmesini sağlamak amacı ile yeni bir madde eklenmiştir. 
Madde 41. — Disiplin cezalarının aşağı ve yukarı hadleri gösterilerek cezanın yukarı haddi 

mahkemenin Özelliği igöz önüne alınarak iki aya indirilmiş ve jandarma uzatmalıları ve uzman ça
vuşları dışında erbaşların rütbelerinin de geri alınabileceği gösterilmiş madde numarası değiştiril-. 
mistir. 

Madde 42. — Hükümet tasarısında 39 ncu maddenin 2 nci fıkrası olan cezaların içtimai, mü
essesenin özellikleri .göz ününe alınarak ayrı bir madde olarak yazılmıştır. 

(Madde 43. — Madde numarası değiştirilmiş ve tasarının 40 neı maddesi 43 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Madde numarası değiştirilmiş ve tasarının 41 nci maddesi 44 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 45. — Madde numarası ile madde içindeki madde numaraları değiştirilmiş ve madde
ye açıklık verilmiştir. 

Madde 46. — Madde numarası değiştirilmiş ve yazı kurallarına uydurulmuştur. 
Madde 47. — Madde numarası değiştirilmiş, Türkçeleştirilmiş ve Türk Ceza 'Kanununun 30 

ncu maddesine uygunluk sağlanması içlin ceza miktarı ay olarak gösterilmiştir. 
Madde 48. — Madde numarası •değiştirilmiş, suçun ağırlığı göz önüne «alınarak cezaya aşağı 

had konulmuş ve yukarı had 41 nci maddeye uydurulmuştur. 
Madde 49. — Madde numarası değiştirilmiş ve Türk Ceza Kanununun 30 ncu maddesine uy

gunluk sağlanması için ceza miktarı ay olarak gösterilmiştir. 
Madde 50. — Madde numarası değiştirilmiş, göz hapsi cezası yerini terk etmek suçunun ağır

lığı nedeniyle ve Hükümet tasarısındaki 3 numaralı bend yakalanma halinde verilecek cezanın 
hapis olması düşüncesiyle maddeden çıkarılmış ve kaçma eyleminin disiplini zedeleyici özellikleri 
bulunduğu kabul edilerek bu suçun maddedeki her iki haline de aşağı had kabul edilmiş, Türk 
Ceza Kanununun 30 ncu maddesine uygunluk sağlanmak için ceza miktarı ay olarak gösterilmiş 
ve cezaların yukarı hadlerinde 41 nci maddeye uygunluk sağlanmıştır. 

Hükümet tasarısının 47 nci maddesi suçun doğuracağı sonuçlar ve yürürlükte bulunan Askerî 
Ceza Kanununda suçun hapis eezasiyle cezalandırılmış olması nedenleriyle tasarıdan çıkarıl

mıştır. 
Madde 51. — Madde numarası değiştirilmiş, Türkçeleştirilmiş ve suçun ağırlığı nedeniyle 

aşağı had kabul edilmiş, ceza yukarı had bakımından 41 nci maddeye uydurulmuştur. 
Madde 52. — Madde numarası değiştirilmiş, cezanın yukarı haddi bakımından 41. nci madde

ye uydurulmuştur. 
Madde 53. — Madde numarası değiştirilmiş ve askerî gerekler ve hizmet ilişikleri bakımından 

hediye istemek ve borç almak halleri de maddeye alınmıştır. 
Madde 54. — Madde numarası değiştirilmiş, gözetim görevini yerine getirmede kusuru olma 

hali ile astlarının suçlarını haber vermiyenler askerî gerekler bakımından maddeye alınmıştır. 
Madde 55. — Madde numarası değiştirilmiş, Türkçeleştirilmiş ve cezanın yukarı haddi bakı

mından 41 nci maddeye uygunluk, sağlanmıştır. 
Madde 56. — Madde numarası değiştirilmiş, Anayasa diline uygunluk sağlanmış ve askerî ge

rekler ve hizmetin özelliği ıgöz önüne alınarak maddeye açıklık verilmiştir. 
Madde 57. — Madde numarası değiştirilmiş ve Türk Ceza Kanununun 30 ncu maddesine uy

gunluk sağlanmak için ceza miktarı ay olarak gösterilmiştir. 
Madde 58. —- Madde numarası değiştirilmiş, Anayasa diline uygunluk 'sağlanmış, suçta dere

celenme kabul edilmiş, suçun ağırlığı nedeniyle cezada aşağı had kabul edilmiş ve Türk Ceza Ka
nununun 30 ncu maddesine uygunluk amaciyle ceza, miktarı ay olarak 'gösterilmiştir. 

Madde 59. — Madde numarası değiştirilmiş ve Türk Ceza Kanununun 30 ncu maddesine uy
gunluk sağlamak için ceza miktarı ay olarak gösterilmiştir. 

Madde 60. — 'Madde numarası değiştirilmiş, Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 43/2 
maddesindeki esaslar göz önüne alınarak maddeye spor kulüplerinin faal üyelikleri eklenmiş ve 
suçun ağırlığı nedeniyle cezaya hem bir aşağı had kabul edilmiş ve hem de yukarı had artırıl
mıştır. 

Madde 61. — 'Madde numarası değiştirilmiş ve yasaklanan kitap ve sairenin okunması bütün 
asker kişiler için suç olduğu düşüncesiyle maddeye açıklık verilmiş ve suçun ağırlığı nedeniyle 
cezaya hem bir aşağı had kabul edilmiş ve hem de yukarı had artırılmıştır. 

Madde 62. — Madde numarası değiştirilmiş, Türkçeleştirilmiş ve sivil personel de kanunun 
kapsamına girdiğinden kanunun sistemine uyularak maddeye açıklık verilmiştir. 

Madde 63. — Madde numarası değiştirilmiş ve uygulanacak kanunların isimleri bakımından 
değişiklik yapılarak maddeye açıklık verilmiştir. 
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Madde 64. — Yürürlükten kalkacak kanun hükümlerini -göstermek bakımından ve kanunun 
yayımından bir süre sonra yürürtlüğe ıgireeeği düşüncesiyle maddeye açıklık verilmiştir. 

Geçici madde — Bu kanuna göre kurulacak olan mahkemelerin kuruluşunun ne süre içinde 
olacağını göstermek için tasarıya yeni madde ola v ak eklenmiştir. 

Madde 65. — Mahkemelerin kuruluşu da göz önünde tutularak yürürlük başlangıcı .göste
rilmiştir. 

Madde 66. — Tasarının 64 ncü maddesi 66 neı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek •Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Ordu Artvin Kayseri İstanbul 

F. Güley S. Eminağaoğhı M. Göker 8. Vardmrh 

Amasya Ankara Kars 
/. Sarıgöz H. Ataman S. öktem 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargılama usulü ve disiplin suçları ve cezaları hakkında kanun tasarısı 

BÎEÎNOÎ KISIM 

DİSİPLİN MAHKEMELERİ KUftULUŞ VE YARGILAMA USULÜ 

Kuruluş 

MADDE 1. — Disiplin Mahkemesi, alay tümen ve daha büyük (Deniz ve havada eşidi) komu
tanlıklar ile Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulur. 

Kuvvet komutanlıklarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Baş
kanlığınca, diğer komutanlık veya askerî kurum amirlikleri nezdinde de Disiplin Mahkemesi ku
rulabilir. 

/ Disiplin Mahkemesinin teşkili 

MADDE 2. — Disiplin Mahkemesi biri Başkan ikisi üye olmak üzere üç subaydan teşekkül eder. 
Astsubay, erbaş ve ellerin yargılanmalarında astsubaylardan da üye seçilebilir. 

Başkan, üye ve yedeklerinin seçimi 

MADDE 3. — Başkan ve üyeler ile yedeklerin, .nezdinde Disiplin Mahkemesi kurulan komutan 
veya askerî âmiri tarafından her yılın Aralık ayında maiyetindeki subay ve astsubaylar arasından 
kıta veya Askerî Kuruma katılış sırasına göre ve değiştirilmemek üzere bir yıl için seçilirler. Bu 
sıra ancak zorunlu hizmet nedenleri ile değiştirilebilir. 

Başkan ve üyeler ile yedeklerinin görevlerini yapmalarına sürekli engeller çıktığında yerlerine 
başkaları seçilebilir. 

Başkan Ve üyelerin nitelikleri 

MADDE 4. — Başkan ve üyelerin en az bir yıl kıta veya askerî kurumlarda hizmet görmüş ol
maları, taksirli suçlar hariç bir cürüm ile hükümlü bulunmamaları, sanığın astı olmamaları ve Baş
kanın en az yüzbaşı rütbesinde bulunması şarttır. 

Başkan ve üyeler sanığın ve birbirlerinin âmiri olamaz. 

Kanunda yazık nitelikte başkan ve üye bulunmaması 

MADDE 5. — Nezdinde Disiplin Mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri, maiye
tinde kanunda yazılı nitelikte Başkan ve üye yoksa veya mevcudolanlann görevlerini yapmalarına 
kanuni engeller bulunursa uygun ı.itelikte Başkan ve üyelerin seçimi için en yakın kıta veya aske
rî kurum âmirine başvurur. 

r* Disiplin subayı 

MADDE 6. — Nezdinde Disiplin Mahkemesi kurulan her komutanlık veya askerî kurum amir
liğinde askerî savcı sınıfından bir disiplin subayı bulunur. 

Tümen ve daha büyük (Denizde ve havada eşidi) komutanlık veya askerî kurum amirlikleri nez
dinde kurulan disiplin mahkemelerinde disiplin subaylığı görevini adlî müşavir yapar. 

Askerî savcı sınıfından olan disiplin subayının veya bu görevi yapan adlî müşavirin bulunmama
sı veya görevini yapmasına engel sebeplerin var olması halinde disiplin subaylığı görevini diğer 
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OTÇlüt KOMİSYONUN DE&ÎŞTtRÎŞl 

Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suc ve cezalan hakkında kanun tasarısı 

BÎRÎNCÎ KISIM 

DtStP.LİN MAHKEMEIJPM KURULUŞ VE YAR(11LAMA USULÜ 

Kuruluş 

MADDE 1. — Disiplin mahkemesi, alay, tümen ve daha büyük (deniz ve havada eşiti) komu
tanlıklar ile Kuvvet Komutanlıkları ve Genel Kurmay Başkanlığı nezdinde kurulur. 

Kuvvet Komutanlıklarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genel Kurmay 
Başkanlığınca, diğer komutanlık veya askerî kurum amirlikleri nezdinde de disiplin mahkemesi 
kurulabilir. 

Disiplin mahkemesinin ktınduşu 

MADDE 2. — Disiplin mthkemesi, biri başkan ikisi üye olmak üzere üç subaydan kurulur. 
Astsubay, erbaş ve erlerin yargılanmalarında astsubaylardan da üye seçilebilir. 

Başkan, Uy e iv yedeklerinin seçimi 

MADDE 3. — Başkan ve üyeler ile yedekleri, nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan 
veya askerî kurum âmiri tarafından her yılın Aralık ayında bu mahkemenin yetkisine giren bir
liklerdeki subay ve astsubaylar arasından kıta veya askerî kuruma katılış sırasına göre ve de
ğiştirilmemek üzere bir yıl için seçilirler. Bu sıra ancak zorunlu hizmet sebepleriyle değiştiri
lebilir. 

Başkan ve üyeleri ile yedeklerinin görevlerini yapmalarına sürekli engeller çıktığında yer
lerine başkaları seçilebilir. 

Başkan ve üyelerin nitelikleri 

MADDE 4. — Başkan ve üyelerin en az bir yıl kıta veya askerî kurumlarda hizmet görmüş 
olmaları, taksirli suçlar dışında bir cürüm ile hükümlü bulunmamaları, sanığın astı olmamaları ve 
başkanın en az yüzbaşı rütbesinde bulunması şarttır. 

Başkan ve üyeler yargılama süresi içinde sanığın ve birbirlerinin en yakın âmiri olamazlar 

Kanunda yazılı nitelikte başkan ve üye bulunamaması 

MADDE 5. — Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri, bu 
mahkemenin yetkisine giren birliklerde kanunda yazılı nitelikte başkan ve üye yoksa veya mev-
cudolanlann görevlerini yapmalarına kanuni engeller bulunursa uygun nitelikte başkajn ve üyele
rin seçimi için en yakın kıta komutanı veya askerî kurum âmirine başvurur. 

Disiplin subayı ve niteliği 

MADDE 6. — Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan her komutanlıkta veya askerî kurum 
amirliğinde askerî savcı hizmetinden atanmış bir disiplin subayı bulunur. 

Tümen ve daha büyük (denizde ve havada eşidi) komutanlıkları veya askerî kurum amirlik
leri nezdinde kurulan disiplin mahkemelerinde disiplin subaylığı görevini adlî müşavir yapar. 

Askerî savcı hizmetinden atanmış olan disiplin subayının veya bu görevi yapan adlî müşavi
rin bulunmaması veya görevini yapmasını engelleyici sebeplerin var olması halinde disiplin su-
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bir smıf subayı yapabilir. Bu hallerde disiplin subayı, kıta en as bir yıl hizmet görmüş olan ve tak
sirli suçlar hariç bir cürüm ile hükümlü bulnnmıyan teğmen ile binbaşı rütb esindeki subaylar ara
sından seçilir. 

(îöTircv VE YUT KÎ 
(löre/n % 

Disiplin mahkemeleri asker kişilerin bu kanunda yasılı disiplin suçlarına ait dâ-

KunUıiş yününden yetki 
MADDE 8. — Disiplin mahkemelerinin yetkisi, nezdinde kuruldukları komutanlık veya askerî 

kurum amirliğinin kadro ve kuruluşu ile sınırlıdır. 
Kuvvet komutanlarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Baş

kanlığınca bu yetki genişletilebilir veya daraltılabilir. 

Rütbe yönihıde.n yetki 

MADDE 9. — Alay ve eşidi komutanlıklar veya askerî kurum amirlikleri nezdindeki disiplin 
mahkemeleri, erden yüzbaşıya kadar (Yüzbaşı dâhil) askerler ile diğer asker kişileri; 

Tümen ve eşidi komutanlıklar veya askerî kurum amirlikleri nezdindeki disiplin mahkeme
leri, erden yarbaya kadar, (Yarbay dâhil) .askerler ile diğer asker kişileri; 

Kolordu ve eşidi komutanlıklar veya askerî kurum amirlikleri ile ordu ve kuvvet komutan
lıkları nezdindeki disiplin mahkemeleri erden elbaya kadar (albay dâhil) askerler ile diğer as
ker kişileri; 

Genelkurmay Başkanlığı nezdindeki disiplin mahkemesi erden general ve amirale kadar 
(general ve amiraller dâhil) askerler ile diğer asker kişileri yargılamaya yetkilidirler. 

Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmirinin rütbe itibariyle 
aynı mahkemenin yetkisine dâhil bulunması halinde bu komutan veya askerî kurum âmiri bir 
üst komutanlık veya askerî kurum amirliği nezdinde kurulan disiplin mahkemesinde yargılanır. 

Ayrı disiplin mahkemelerine tabi kişilerin biri ilde işledikleri suçlarda yetki 

MADDE 10. — Bir disiplin suçu başka başka disiplin mahkemelerine tabi kişiler tarafın
dan birlikte işlenirse müşterek üst komutanlık veya askerî kurum amirliği sanıkların hepsi hak
kında birlikte kovuşturma yapılmasını emreder. 

MADDE. 7. 
valara bakar. 
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baylığı görevini diğer bir sınıf subayı yapabilir. Bu hallerde disiplin subayı nezdinde disiplin 
"mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri tarafından kıtada en az bir yıl hizmet 
görmüş olan ve taksirli suçların dışında bir cürüm ile hükümlü bulunmıyan teğmen ile binbaşı 
rütbesindeki subaylar arasından seçilir. 

Disiplin subaylıklarında ve disiplin mahkemelerinde tutanak kâtipliği yapmak üzere yeteri 
kadar asker kişi kullanılır. 

(İÖREY VE YETKİ 

Görev 

MADDE 7. — Disiplin mahkemeleri asker kişilerin bu kanunda yazılı disiplin suçlarına ait 
dâvalara bakar. Şu kadar ki, bu kanunda yazılı disiplin suçlarından dolayı disiplin âmiri, özel 
kanunlarda kendisine tanınan yetki içinde, oda ve göz hapsi verebileceği gibi disiplin mahkeme
sine de yollıyabilir. 

Kuruluş yönünden yetki 

MADDE 8. — Disiplin mahkemelerinin yetkisi, nezdinde kuruldukları komutanlığın veya as
kerî kurum amirliğinin kadro ve kuruluşu ile sınırlıdır. 

Kuvvet komutanlıklarının göstereceği lüzum i zerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay 
Başkanlığınca bu yetki genişletilebilir veya daraltılabilir. 

Riilhc yönünden yetki 

MADDE 9. — Alay ve eşiti komutanlıkları veya askerî kurum amirlikleri nezdindeki disiplin 
mahkemeleri, erden yüzbaşıya kadar (yüzbaşı dâhil) askerler ile diğer asker kişileri, 

Tümen ve eşiti komutanlıkları veya askerî kurum amirlikleri nezdindeki disiplin mahkemeleri 
erden yarbaya kadar (yarbay dâhil) askerler ile diğer asker kişileri, 

Kolordu ve eşiti komutanlıkları veya askerî kurum amirlikleri ile Ordu ve Kuvvet komutan
lıkları nezdindeki disiplin mahkemeleri erden albaya kadar (albay dâhil) askerleri ile diğer as
ker kişileri, 

Genelkurmay Başkanlığı nezdindeki disiplin mahkemesi erden general ve amirale kadar (ge
neral ve amiraller dâhil) askerler ile diğer asker kişileri yargılamaya yetkilidirler. 

Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmirinin rütbe bakımından 
aynı mahkemenin yetkisine dâhil bulunması halinde bu komutan veya askerî kurum âmiri bir 
üst komutanlık veya askerî kurum amirliği nezdinde kurulan disiplin mahkemesinde yargılanır. 

Ayrı disiplin mahkemelerine tabi kişilerin birlikte işledikleri suçlarda yetki 

MADDE 10. — Bir disiplin suçu başka başka disiplin mahkemelerine tabi asker kişiler tarafın
dan birlikte işlenirse en yüksek rütbelisinin tabi olduğu disiplin mahkemesi hepsi hakkında dâva
ya bakmaya yetkilidir. 

Bir disiplin suçu başka başka disiplin mahkemesine tabi eşit rütbeli asker kişiler veya rütbe
siz asker kişiler tarafından birlikte işlenmiş olursa garnizon komutanı hepsi hakkında yapacak 
nezdinde disiplin mahkemesi kıta komutanı veya askerî kurum âmirini tâyin eder. Birlikte suç 
işliyen asker kişiler ayrı ayrı garnizonlardaki kıta komutanlığına veya askerî kurum amirliğine 
tabi iseler bu halde yetkili merci, adlî yönden bağlı oldukları müşterek üst komutan veya askerî 
kurum âmiri tarafından tâyin edilir. 

Bu konulardaki yetki uyuşmazlıkları Genelkurmay Başkanlığı tarafından kesin olarak çö
zümlenir. 
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İlginin kesilmesi 

MADDE 11. — Disiplin mahkemelerinde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi disiplin 
mahkemelerinin görev ve yetkisini kaldırmaz. Ancak sanık terfi dolayısiyle tabi bulunduğu 
disiplin mahkemesinin yetkisi dışına çıkmış olursa yargılama yetkisi üst komutan veya askerî 
kurum âmiri nezdindeki disiplin mahkemesine geçer, 

Yetki ve hüküm uyuşmazlıkları 

MADDE 12. — Disiplin mahkemeleri arasında çıkacak yetki ve hüküm uyuşmazlıklarını müş
terek üst komutanlık veya askerî kurum amirliği nezdindeki disiplin mahkemesi halleder. 

İstirdat ve tazminata hüküm yetkisi 

MADDE 13. — Disiplin suçlarından doğan ve ikiyüzelli lirayı geçmiyen istirdat ve maddi 
tazminat dâvalarına da disiplin mahkemelerinde bakılır. 

Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmirleri Hazineye ait za
rarları tesbit ve iddianameye yazarak kovuşturmakla görevlidirler. 

Disiplin mahkemelerinde dâvanın görülmesine imkân kalmıyan hallerde kamu alacakları özel 
kanuna göre kovuşturulur. 

SORUŞTURMA 

Disiplin suçlarının ihbar ve soruşturması 

MADDE 14. — Maiyetindeki birinin disiplin suçu işlediğini öğrenen her âmir suçluluk sebep
lerini ve suç delillerini kapsıyan bir vaka raporu düzenleyip bunu silsile yolu ile nezdinde disip
lin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmirine en geç üç gün içinde gönderir. 

Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri her hangi bir su
retle bir disiplin suçunun işlendiğini öğrenir öğrenmez dâva açılmasının gerekip gerekmediğini 
karar vermek üzere bir disiplin hazırlık- soruşturması yapılmasını emreder. 

Disiplin hazırlık soruşturması disiplin subayı tarafından en kısa zamanda yapılır, ihbarı ya
pan âmir tarafından yapılan soruşturma yeter görülürse bu disiplin hazırlık soruşturması yerine 
geçer. 

Disiplin soruşturması sonunda yapılacak işlem 

MADDE 15. — Disiplin hazırlık soruşturması sonunda nezdinde disiplin mahkemesi kurulan 
komutan veya askerî kurum âmiri tarafından aşağıdaki işlemler yapılır : 

1. Fiil adliye mahkemelerinin veya askerî mahkemelerin görevine giren bir suç ise, evrak 
görevli makama gönderilir. 
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Yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi ve rütbe yükselmesi halinde yetki 

MADDE 11. — Disiplin mahkemelerinin görev ve yetkileri bu mahkemelerde yargılanmayı 
gerektiren ilginin kesilmesi ile kalkmaz. Ancak sanık rütbe yükselmesi dolayısiyle tabi bulundu
ğu disiplin mahkemesinin yetkisi dışına çıkmış olursa yargılama yetkisi adlî yönden üst komu
tan veya askerî kurum âmiri nezdindeki disiplin mahkemesine geçer. 

Yetki ve hüküm uyuşmazlıkları 

MADDE 12. — Disiplin mahkemeleri arasında çıkacak yetki ve hüküm uyuşmazlıklarını adlî 
yönden müşterek üst komutanlık veya askerî kurum amirliği nezdindeki disiplin mahkemesi çö
zümler. 

Müşterek üst komutanlık veya askerî kurum amirliği bulunmadığı takdirde bu konulardaki 
uyuşmazlıklar Genelkurmay Başkanlığı nezdindeki disiplin mahkemesi tarafından kesin olarak çö
zümlenir. 

ı 
İstirdat ve tazminata hüküm yetkisi 

MADDE 13. — Bu kanunun 52 nci maddesinde yazılı disiplin suçlarından doğan ve ikiyüz 
elli lirayı geçmiyen istirdat ve maddi tazminat dâvalarına da disiplin mahkemelerinde bakılır. 

Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan .komutan veya askerî kurum âmirleri Hazineye ait za
rarları tesbit ve iddianameye yazarak kovuşturmakla görevlidirler. 

Disiplin mahkemelerinde dâvanın görülmesine imkân kalmıyan hallerde kamu alacakları özel 
kanununa göre kovuşturulur. 

SORUŞTURMA 

Disiplin suçlarının ihhevr ve soruşturması 

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

Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri her hangi bir su
retle bir disiplin suçunun işlendiğini öğrendiğinde doğrudan doğruya disiplin cezası verme
ye yetkili olur ve buna dayanarak oda veya göz hapsi cezasiyle cezalandırılmasını uygun gör
mez ise dâva açılmasının gerekip gerekmediği ıe karar vermek üzere derhal disiplin hazırlık 
soruşturması yapılmasını emreder. 

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

Disiplin hazırlık soruşturması disiplin subayı tarafından en kısa zamanda yapılır. İhbarı 
yapan âmir tarafından yapılan soruşturma yeter görülürse bu, disiplin hazırlık soruşturması 
yerine' geçer. 

Disiplin soruşturması sonunda yapılacak işlem 

MADDE 15. — Disiplin hazırlık soruşturması sonunda nezdinde disiplin mahkemesi kuru
lan komutan veya askerî kurum âmiri tarafından aşağıdaki işlemler yapılır : 

A) Eylem adliye mahkemelerinin veya askerî mahkemelerin görevine giren bir suç ise, 
evrak görevli mercie gönderilir. 
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2. Fiil bu kanunda yazılı bir disiplin suçu olmayıp, disiplin tecavüzü ise özel kanun hüküm
leri uygulanır. 

3. Dâva açılmasını gerektirir yeter sebepler bulunmazsa kovuşturmaya yer olmadığına ka
rar verilir. Bu karar evvelce sorguya çekilmiş sanığa da tebliğ edilir. 

£. Dâva açılmasını gerektirir yeter sebepler varsa bir iddianame ile disiplin mahkemesinde 
dâva açıhr. 

İddianameye nelerin yazılacağı 

MADDE 16. — İddianameye sanığın kimliği, disiplin suçu teşkil eden fiilin neden ibaret bu
lunduğu ve delilleri, uygulanması istenilen kanun maddesi, varsa Hazine zararı ve duruşmanın 
yer ve zamanı yazılır. 

İddianame sanığa en yakın âmiri v&sıtasiyle bildirilir. Bu hususta düzenlenecek belgede bil
diren ile sanığn imzaları ve bildirme tarihi gösterilir. 

Bildiri tarihi üzerinden •'• iki gün geçmedikçe duruşma yapılamaz, sanığın muvafakati ile bu 
müddetten vazgeçilebilir. 

Disiplin muhkem •sinin toplanmam 

MADDE 17. — İddianamenin sanığa bildirilmesinden sonra disiplin mahkemesi, nezdinde kurul
duğu komutan veya askerî kurum âmirinin emriyle toplanır. 

Sanıh: ve tanık'arın çağrılması 

MADDE 18. — Asker kişi olan sanık ve tanıklar emirle, diğerleri davetiye ile çağrılır. Bu da--
vetiyeye gelmezlerse zorla getirilecekleri de yazılır. 

DURULMA 

Duruşma usulü 

MADDE 19. — Duruşma hükme katılacakların huzuru ile ara vermeksizin yapılır. Disiplin su
bayı ile tutanak kâtibinin bulunmaları şarttır. Zorunlu sebeplerle duruşma tehir veya talik edilebi
lir. 

Sanık duruşmanın devamı müddetince hazır bulundurulur. Duruşmaya özürsüz gelmiyen veya ge
lip de savuşan veya duruşmada bulunmak istemlyan sanığın gıyabında duruşmaya devam edilip 
hüküm verilebilir. 

Duruşma)mı idaresi 

MADDE 20. — Duruşmanın idare ve disiplini başkana aittir. Duruşmanın disiplinini bozan her 
kişiyi başkan mahkeme salonundan çıkartır. 

Duruşman in açıklığı 

MADDE 21. — Disiplin mahkemelerinde duru.aıa açık olur. Disiplinin korunması amaciyle du
ruşmanın tamamının veya bir kısmının gizli yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Gizli yapılan 
yargılamanın yayımlanması yasaktır. Buna uymayanlar hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 337 nci maddesinde belirtilen ceza uygul; nır. 

Sanığın astı olanlar duruşmada bulunamazlar. 
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Eylem bu kanunda yazılı bir disiplin suçu olmayıp, disiplin tecavüzü ise özel kanun hüküm
leri uygulanır. 

O) Dâva açılmasını gerektirir yeter sebepler bulunmazsa kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verilir. Bu karar -evvelce sorguya çekilmiş sanığa da tebliğ edilir. 

D) Dâva açılmasını gerektirir yeter sebepler varsa bir iddianame Ue disiplin mahkeme
sinde dâva açılır. 

İddianameye nelerin yazılacağı 

MADDE 16. — iddianameye sanığın kimliği, disiplin suçu teşkil eden eylemin neden ibaret 
bulunduğu ve delilleri, uygulanması istenilen kanun maddesi, varsa hazine zararı ve duruşmanın 
yer ve zamanı yazılır. 

iddianame asker kişi olan sanığa en yakın âmiri aracılığı ile bildirilir. Bu hususta düzenle-
- necek belgede bildiren ile sanığın imzaları ve bildirme tarihi gösterilir. Diğer kişiler hakkında 

Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 
Bildiri tarihi üzerinden iki gün geçmedikçe duruşma yapılamaz. Sanığın uygun görmesi" ile 

bu süreden vazgeçilebilir. 

Disiplin mahkemesinin toplanması. 

MADDE 17. — İddianamenin sanığa bildirilmesinden sonra disiplin mahkemesi, nezdinde ku
rulduğu komutanın veya askerî âmirlerin emriyle toplanır. 

Sanık ve tanıkların çağrılması. 

MADDE 18. — Kanun tasarısının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DURUŞMA 

Duru§ma usulü 

MADDE 19. — Duruşma hükme katılacakların huzuru ile ara vermeksizin yapılır. Disiplin 
subayı ile tutanak kâtibinin bulunmaları şarttır. Zorunlu sebeplerle duruşma tehir ve talik edi
lebilir. 

Sanık duruşmanın devamı süresince hazır bulundurulur. Duruşmaya özürsüz gelmiyen veya 
gelip de savuşan veya duruşmada bulunmak istemiyen sanığın yokluğunda duruşmaya devam edi
lip hüküm verilebilir. 

Duruşmanın yönetimi, 

MADDE 20. — Duruşmanın yönetim ve disiplini başkana aittir. Duruşmanın disiplinini bo
zan her kişiyi başkan mahkeme salonundan çıkartır. 

Duruşmanın açıklığı 

MADDE 21. — Disiplin mahkemelerinde duruşma açık olur. Disiplinin korunması amaciyle du
ruşmanın tamamının veya bir kısmının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Kapalı ya
pılan yargılamanın yayımlanması yasaktır. Buna uymıyanlar hakkında Basın Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Sanığın astı olanlar duruşmada bulunamazlar. 
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Duruşmaya nasıl başlanacağı 

MADDE 22. — Duruşmaya sanık, tanık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. Daha sonra sa
nığa Başkan ve üyelerin dâvaya bakmalarına engel halleri hakkında bir talebi bulunup bulunma
dığı sorulur. Başkan tanıkları duruşma salonundan dışarı çıkarır. Sanığın kimliği tesbit edildikten 
sonra iddianame disiplin subayı tarafından okunur. 

Iiash'an ve üyelerin dâvaya bakamaması ve reddi 

MADDE 23. — A) Disiplin mahkemeleri başkan ve üyeleri aşağıdaki hallerde bu görevi yapa
mazlar veya aynı sebeplerle reddedilebilirler : 

1. Suçtan kendisi zarar görmüş ise, 
2. Sanık ve mağdur ile aralarında evlilik veya vesayet ilişkisi bulunmuş veya bulunuyorsa 
3. Sanık veya mağdurun nesepten veya sebepten usul veya füruu veya bunlarla evlât edinme 

ilişkisi yahut sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) nesepten 
veya sıhriyeti doğuran evlilik bağı kalması bile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) sebepten ci
var hısımlığı varsa 

4. Aynı dâvada nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri sıfa-
tiyle işlem yapmış veya disiplin subaylığı yahut sanık müdafiliği görevlerini ifa etmiş ise, 

5. Aynı dâvada tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş ise, 
6. Bitaraflığını şüpheye düşürecek haller mevcutsa. 
B) Aleyhinde kanun yoluna gidilen disiplin mahkemesi hükmünün üst disiplin mahkemesinde 

incelenmesinde hükme katılan disiplin mahkemesi başkan ve üyesi üst disiplin mahkemesinde bu 
hükmün incelenmesine katılamaz. 

Hatlığın sorgusu ve delillerin incelenmesi 

MADDE 24. — İddianamenin okunmasından sonra sanık olay hakkında sorguya çekilir, varsa 
tanıklar dinlenir ve diğer deliller incelenir. 

Disiplin mahkemesi talep üzerine veya kendiliğinden tanık dinlenmesi veya başka delillerin top
lanmasına karar verebilir. 

Delillerin incelenmesinden sonra disiplin subayından esas hakkındaki talebi sorulur. Sanık sa
vunmasını yapar. Son söz sanığındır. 

Müdafi tâyini 

MADDE 25. — Sanık soruşturmanın her safhasında bir müdafi tâyin edebileceği gibi müdafi 
yoksa disiplin mahkemesince de müdafi tâyin edilebilir. Ancak müdafi tâyini talebi duruşmanın te
hir veya taliki için kanuni sebep teşkil etmez. 

Delillerin değerlendirilmesi 

MADDE 26. — Disiplin mahkemesi incelenen delilleri duruşmada edineceği kanaata göre de
ğerlendirir. 

Duruşmanın bitmesi ve hüküm 

MADDE 27. — Duruşma hükmün açıklanması ile biter. 
Hüküm, sanığın beraetine veya mahkûmiyetine veya dâvanın ortadan kaldırılmasına, yahut 

Disiplin Mahkemesinin görevsizlik veya yetkisizliğine dair olur. 
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Duruşmaya nasıl başlanacağı 

MADDE 22. — Duruşmaya sanık, tanık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. Daha cönra sa
nığa başkan ve üyelerin dâvaya bakmalarına engel halleri hakkında bir istemi bulunup bulunma
dığı sorulur. Başkan tanıkları duruşma salonundan dışarıya çıkarır. Sanığın kimliği tesbit edildik
ten sonra iddianame disiplin subayı tarafından okunur. 

Başkan ve üyelerin dâvaya bakamaması ve reddi • 

MADDE 23. — I - Disiplin mahkemeleri başkan ve üyeleri aşağıdaki hallerde bu görevi yapa
mazlar veya aynı sebeplerle reddedilebilirler : 

A) Suçtan kendisi zarar görmüş ise, 
B) Sanık ve mağdur ile aralarında evlilik veya vesayet ilişkisi bulunmuş veya bulunuyorsa, 
C) Sanık veya suçtan zarar görenle aralarında kan veya sıhrî usul ve füru hısımlığı yahut ev

lât edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya evlilik kalmasa bile ikinci 
dereceye kadar (bu derece dâhil) sıhrî civar hısımlığı varsa, 

D) Aynı dâvada nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri sıfatı 
ile işlem veya disiplin subaylığı yahut sanık savunuculuğu görevlerini yapmış ise, 

E) Aynı dâvada tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş ise, 
F) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek haller mevcutsa, 
II * Aleyhine kanun yoluna gidilen disiplin mahkemesi hükmünün, üst disiplin mahkemesinde 

incelenmesinde, hükme katılan disiplin mahkemesi başkan ve üyesi üst disiplin mahkemesinde bu 
hükmün incelenmesine katılamaz. 

Sanığın sorgusu ve delillerin incelenmesi t . 

MADDE 24. — iddianamenin okunmasından sonra sanık olay hakkında sorguya çekilir, varsa 
tanıklar dinlenir ve diğer deliller incelenir. 

Disiplin mahkemesi istem üzerine veya kendiliğinden tanık dinlenmesi veya başka delillerin top
lanmasına karar verebilir. 

Delillerin incelenmesinden sonra ^disiplin subayından esas hakkındaki istemi sorulur. Sanık sa
vunmasını yapar. Son söz sanığındır. 

Savunucu tutulması 

MADDE 25. — Sanık soruşturmanın her safhasında bir savunucu tutabileceği gibi savunucusu 
yoksa disiplin mahkemesince de savunucu tutulabilir. Ancak savunucu tutulması istemi duruşma
nın tehir ve taliki için kanuni sebep teşkil etmez. 

Delillerin değerlendirilmesi 

MADDE 26. — Madde komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Durulmanın bitmesi ve hüküm 

MADDE 27. — Duruşma hükmün açıklanması ile biter. 
Hüküm, sanığın beraetine veya hükümlülüğüne veya dâvanın ortadan kaldırılmasına yahut di* 

siplin mahkemesinin görevsizlik veya yetkisizliğine dair olur. 
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Oyların toplanması 

MADDE 28. — Disiplin mahkemelerinde hüküm ve kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile ve-
rilir. Oylar dağılırsa sanığın en çok aleyhinde olan oy, çokluk elde edilinceye kadar kendisine daha 
yakın olan oya tabi olur. 

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

Hükmün gerekçesi 

MADDE 29. — A) Sanık mahkûm olursa hükmün gerekçesinde : 
1. Mahkemece disiplin suçunun kanuni unsurları olarak sabit ve muhakkak sayılan vakıalar 

gösterilir. 
2. Duruşma sırasında kanunda yazılı olup cezanın kaldırılmasını veya azaltılmasını, yahut ço

ğaltılmasını gerektiren hallerin varlığı ileri sürülmüş ise bunların sabit sayılıp sayılmadığı belir
tilir. 

3. Disiplin Mahkemeleri Ceza Kanununun uygulanan maddesi ve ceza miktarının tâyinine 
mahkemeyi sevk eden haller gösterilir. 

B) Beraet halinde hükmün gerekçesinde; sanığın isnadolan fiili işlediğinin sabit olmamasın
dan mı yoksa işlenen fiilin Disiplin Mahkemeleri Ceza Kanununa göre bir suç sayılmamasından 
mı beraete hükmedildiği gösterilir. 

KANUN YOLU 

İtiraz süresi ve inceleme mercii 

MADDE 30. — Disiplin mahkemelerinden verilen hükümlere karşı tefhim veya tebliğden itiba
ren üç gün içinde bir üst disiplin mahkemesindeitiraz edilebilir. 

Genelkurmay Başkanlığı . Disiplin Mahkemesinin hükümlerine karşı yapılan itirazı, itiraz eden 
hükme katılmıyan başkan ve üyelerden kurulan yeni bir heyet inceler. Bu heyetin kararı kesin
dir. 

itiraza hakkı olanlar 

MADDE 31. — Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri ve sa
nık itiraz hakkını haizdirler. 

İtirazın nereye yapılacağı ve şekli ve itiraz sebepleri 

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

İtiraz sebepleri yazılı olarak verilebileceği gibi sanığın en yakın âmirine yapılacak beyan üze« 
rine düzenlenecek bir tutanak şeklinde de olabilir. 

İtiraz, kural olarak hükmün kanuna aykırılığı sebebine müstenidolur. 
Hukukî bir kuralın uygulanmaması yahut yanlış uygulanması kanuna aykırılıktır. 
Aşağıdaki hallerde kanuna mutlaka aykırılık var sayılır. 
1. Disiplin mahkemesinin kanun dairesinde teşekkül etmemiş olması; 
2. Başkan ve üyelik niteliklerini haiz olmıyan bir başkan ve üyenin hükme katılması; 
3. Makbul bir şüpheden dolayı hakkında ret talebi vâki olup da bu talep kabul olunduğu 

halde başkan ve üyenin hükme katılması, veyahut bu talebin kanuna aykırı olarak reddolunması 
suretiyle başkan ye üyenin hükme iştirak ettirilmesi; 
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MADDE 28. — Madde komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Hükmini gerekçesi 
MADDE 29. — I - Sanık mahkûm olursa hükmün gerekçesinde : 
A) Mahkemece disiplin suçunun kanuni unsurları olarak sabit ve muhakkak sayılan vakıalar, 
B) Duruşma sırasında kanunda yazılı olup cezanın kaldırılmasını veya azaltılmasını yahut ço

ğaltılmasını gerektiren hallerin varlığı ileri sürülmüş ise bunların sabit sayılıp sayılmadığı, 
C) Uygulanan ceza maddesi ve ceza miktarının tâyinine mahkemeyi sevk eden haller, 
Gösterilir. 
II - Beraet halinde hükmün gerekçesinde, sanığın isnadolunan eylemi işlediğinin sabit olmama

sından mı yoksa işlenen eylemin bu kanuna göre suç sayılmamasından mı beraete hükmedildiği 
gösterilir. 

KANUN YOLU 

itiraz, süresi ve inceleme mercii 

MADDE 30. — Disiplin mahkemelerinden verilen hükümlere karşı tefhim veya tebliğden itiba
ren üç gün içinde bir üst disiplin mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Genelkurmay Başkanlığı disiplin mahkemesinin hükümlerine karşı yapılan itirazı, itiraz edilen 
hükme katılmıyan başkan ve üyelerden kurulan yeni bir kurul inceler. 

İtiraza hakkı olanlar 

MADDE 31. — Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri ve sa
nık itiraz hakkına sahiptirler. 

itirazın nerece yapılacağı,.sekli ve itiraz sebepleri 

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

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

İtiraz, kural olarak hükmün kanuna aykırılığı sebebine dayanır. 
Hukukî bir kuralın uygulanmaması yahut yanlış uygulanması kanuna aykırılıktır. 
Aşağıdaki hallerde kanuna mutlaka aykırılık var sayılır : 
A) Disiplin mahkemesinin kanun dairesinde kurulmamış olması, 
B) Başkan ve üyelik niteliklerini haiz olmıyan bir başkan veya üyenin hükme katılması, 
C) Makbul bir şüpheden dolayı hakkında ret istemi olup da bu istem kabul edildiği halde 

başkan veya üyenin hükme katılması, veyahut bu istemin kanuna aykırı olarak reddolunması 
suretiyle başkan ve üyenin hükme katılmış olması, 
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4. Disiplin mahkemesinin kanuna aykırı olarak dâvaya bakmaya kendini görevli veya rütbe 
yönünden yetkili görmesi; 

5. Disiplin subayı veyahut adlî müşavir veya kanunen bulunması gerekli diğer bir kişinin yok
luğunda duruşma yapılması, 

6. Sözlü duruşma sonucu olarak verilen hükümde duruşmanın açıklığı kuralına uyulmamış 
olması; 

7. Hükmün gerekçeyi ihtiva etmemesi; 
8. Hüküm için Önemli olan noktalarda mahkeme kararı ile savunma hakkının kısıtlanmış ol

ması; 
İtiraz halinde infazın geri bırakılması 

MADDE 33. — İtiraz, aleyhine itiraz olunanhükmün infazını geri bıraktırmaz. Ancak, nezdin 
de disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri veyahut itiraz inceleme mercii 
infazın geri bırakılmasına karar verebilir. 

İtirazın incelenmesi 

MADDE 34. — itiraz üzerine üst disiplin mahkemesi disiplin subayı en geç üç gün içinde 
gerekli incelemeyi yapar ve mütalâası ile birlikte dosyayı mahkemeye verir. Mahkeme en geç üç 
gün içinde dosyayı inceliyerek kararını verir. 

Üst Disiplin Mahkemesi gerekli gördüğü soruşturmanın yapılmasını talebedebilir. Veya ken
disi yapabilir. Bir halde soruşturma için geçecek süre üç günlük süreye dâhil değildir. 

İtiraz inceleme merciin kararları 

MADDE 35. — Üst Disiplin Mahkemesi itirazı yerinde g&fürse dâvanın esasına hükmeder. Ak-
si halde itirazı reddeder bu kararlar kesindir. 

HÜKÜMLERİN KESİNLEŞMESİ VE İNFAZI 

N Hükmün kesinleşmesi 

MADDE 36. — Disiplin mahkemelerince verilen hükümlerden süresi içinde itiraz olunmıyan 
veya itiraz olunup da Üst Disiplin Mahkemesince hakkındaki itiraz sonuçlanan hükümler kesinle-
şir. Bu hükümlerin yerine getirilmesi lüzumu,nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan 
veya askerî kurum âmiri tarafından hükmün altına yazılır ve imza edilir. 

Cezaların infazı 

MADDE 37. — Disiplin mahkemelerince verilen ve kesinleşen oda ve göz hapsi cezaları : 
A) Subaylarla askerî memurlar ve ast subaylar : 
1. Göz hapsi cezalarında : 
a) Resmî daire ve kışla ve talimhanelerdeki hizmetin hiçbirinden muaf değildir; 
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D) Disiplin mahkemesinin kanuna aykırı olarak dâvaya bakmaya kendini »görevli veyia 
rütbe yönünden yetkili görmesi, 

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

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

G) Hükmün gerekçesiz bulunması, 
H) Hüküm için önemli olan noktalarda mahkeme karan ile savunma hakkının kısaltılmış 

olması. 
itiraz halinde yerine getirmenin geri bırakılması 

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

İtirazın incelenmesi 

MADDE 34. — İtiraz üzerine üst disiplin mahekmesi disiplin subayı en geç üç gün içinde ge
rekli incelemeyi yapar ve mütalâası ile birlikte dosyayı mahkemeye verir. Mahkeme en geç üç gün 
içinde dosyayı inceliyerek kararını verir. 

Üst disiplin mahkemesi gerekli gördüğü soruşturmanın yapılmasını isteyebilir veya ken
disi yapabilir. Bu halde soruşturma için geçecek süre üç günlük süreye dâhil değildir. 

itiraz inceleme merciinin kararları 

MADDE 35. —- Üst disiplin mahkemesi itirazı yerinde görürse dâvanın esasına hükme
der. Aksi halde itirazı reddeder. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 

Gözetim ve teftiş 

MADDE 36. — Disiplin mahkemeleri ile disiplin subaylıklarının ve disiplin ceza ve tutuk ev
lerinin idari işlerinin gözettmi silsile yoliyle komutanhklarca veya askerî kurum amirliklerin
ce, teftişi Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet müfettişleri aracılığı ile genel hükümlere göre 
yapılır. 

Bu gözetim ve teftiş görevine dayanılarak yargı işlerine karışılamaz. 

HÜKÜMLERİN KESİNLEŞMESİ VE YERİNE GETİRİLMESt 

Hükmün kesinleşmesi 

MADDE 37. — Tasarının 36 ncı maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Cezaların yerine getirilmesi 

MADDE 38.— Disiplin mahkemelerince verilen ve kesinleşen oda ve göz hapsi cezaları : 
A) Subaylarla askerî memurlar ve astsubaylar hakkında : 
I - Göz hapsi cezalarında : 
a) Resmî daire, kışla ve eğitim alanlarındaki hizmetlerine devam ederler, 
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b) Hizmetin sona ermesinden sonra hiçbir yere gidemezler. Kışlada veya resmî odalarda kalır
lar; 

c) Hizmete ilişkin olanlar ayrı olmak üzere hiçbir ziyaret kabul edemezler. 
2. Oda hapsi cezalarında : 
a) Cezayı tek başına belirli bir hapis odasında geçirirler; 
b) Emir veremezler; 
c) Umumi hizmetten mahrumdurlar. 
B) Erbaş ve erler : 
a) Oda hapsi cezasını muayyen hapis odalarında topluca geçirirler. 
b) Hapis odalarının kapısında bîr nöbetçi bulundurulur. 
c) Erbaşlar hizmetten mahrumdurlar. Erler ağır askerî hizmetlerde kullanılabilirler. 

Malî hükümlerin infazı 

MADDE 38. — Disiplin mahkemelerinin istirdat ve tazminata dair verdiği hükümler maliye 
dairelerine bildirilerek bu dairelerce özel kanununa göre yerine getirilir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

\ DÎSÎPLÎN SUÇLARI VE CEZALARI 

Disiplin suçu ve cezalan 

MADDE 39. — Disiplin suçlan bu kanunum oda hapsi ve göz hapsi cezaları ile cezalandır
dığı fiillerdir. 

Bu kanuna göre verilecek oda ve göz hapsi üç günden üç aya kadardır. 
İçtima halinde aynı neviden cezalar toplanır. Başka neviden olan cezalar ayn ayn çek

tirilir. 
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b) Hizmetin sona ermesinden sonra hiçbir yere gidemezler. Kışlada veya resmî odalarda ka
lırlar, 

c) Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir ziyaret kabul edemezler. 
II - Oda hapsi cezalannda : 
a) Mümkün olduğu takdirde cezayı tek başına belirli bir hapis odasında geçirirler, 
b) Emir veremezler, 
c) üenel hizmet yapamazlar. 
B) Askerî öğrenciler hakkında : 
a) Oda hapsi cezasını belirli hapis odalarında topluca geçirirler, 
b) Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundurulur. 
0) Erbaş ve erler hakkında : 
a) Oda hapsi cezasını belirli hapis odalarında topluca geçirirler, 
b) Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundurulur, 
c) Erbaşlar genel hizmet yapamazlar. Erler ağır askerî hizmetlerde kullanılabilirler. 
D) Sivil personelin öğrenim ve sosyal durumları göz önüne alınarak verilen cezalar yukar-

daki fıkralar hükümlerine göre yerine getirilir. 

Malî hükümlerin yerine getirilmesi 

MADDE 39. — Disiplin mahkemelerinin istirdat ve tazminata dair verdiği hükümler maliye 
dairelerine bildirilerek bu dairelerce özel kanununa göre yerine getirilir. 

Yazılı emir 

MADDE 40. — Disiplin mahkemeleri tarafından verilip kesinleşmiş bulunan hükümlerde ka
nuna aykırılık bulunduğunu öğrenen Genelkurmay Başkanı Askerî Yargıtaya başvurması için As
kerî Yargitay Başsavcısına yazılı emir verilmesi hususunda Millî Savunma Bakanından istemde 
bulunur. 

Bu hususta yazılı emir ile ilgili Askerî mahkemeler kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun
daki hükümler uygulanır. Şu kadar M, Askerî Yargıtay işin disiplin mahkemesinin görevini aş
tığını sonucuna varırsa hükmü bozarak dâva dosyasının yetkili ve görevli mercie gönderilmesine 
karar verir. Bu halde yeniden yapılacak inceleme" ve kovuşturma sonucuna göre gereken karar 
verilir. Disiplin mahkemesi tarafından verilen ve yerine getirilen cezalar yeniden verilecek ceza
dan indirilir. 

ÎKlNCt KISIM 

DİSİPLİN SUÇLARI YE CEZALARI i..' - •. . 

Disiplin suç ve cezaları 

MADDE 41. — Disiplin suçları bu kanunda oda hapsi ve göz hapsi cezalan ile cezalaadırdığı 
eylemlerdir. Bu kanuna göre verilecek oda ve göz hapsi cezaları üç günden iki aya kadardır. 
Jandarma uzatmalıları ve uzman çavuşları dışında erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması ce
zası da verilebilir. 

Disiplin mahkemesi, bu kanunu uygularken, maddede yazılı cezanın aşağı ve yukarı hadleri 
arasında cezayı serbestçe takdir eder. 
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Disiplin suçlarında dâva zamanaşımı 

MADDE 40. — Disiplin suçlarına ait dâvalarda suç tarihinden itibarend altı ay içinde di
siplin mahkemelerinoe hüküm verilmemiş olursa dâva zamanaşımına uğrar. 

Oda ve göz hapsinde ceza zamanaşımı 

MADDE 41. —Oda ve göz hapsi cezalan kesinleştikleri tarihten itibaren bir yıl içinde za
manaşımına uğrar. 

Disiplin mahkemelerinden verilen cezalar ve erteleme 

MADDE 42. — Disiplin mahkemelerince verilen cezalar, bu kanunun 47, 50, 51, 52, 53, 54 56, 
57, 58 ve 59 ncu maddeleri gereğince verilenler haricolmak üzere ertelenemez. 

Oda ve göz hapsinin kimlere verileceği 

MADDE 43. — Oda hapsi bütün asker kişilere göz hapsi ise subay, askerî memur, astsubay
lar ve sivil personele verilir. 

Âmir ve üste hürmetsizlik 

MADDE 44. — Amire veya üste mecbur olduğu hürmeti göstermiyen veya uyarmayı ihtiram 
vaziyeti ile kabul edip dinlemiyen otuz güne kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılır. 

•"•*'•* İtaatsizlik edenler 

MADDE 45. — Kast veya ihmalle hizmete ait emri hiç yapmamak, tamam yapmamak, değiştir
mek veya sınınnı aşmak sureti ile itaatsizlik edenler üç aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalan
dırılırlar. * 

Bilerek doğru söylemiyenler 

MADDE 46 Hizmete ait işlerde âmirin sorusuna karşı bilerek doğru söylemiyenler otuz güne 
kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar. 

Yalan yere §ikâyet edenler 

MADDE 47. — Doğru olmadığını biüdiği iddialarla şikâyette bulunan otuz güne kadar oda ve-
ya göz hapsi cezası ile cezalandırırlar. 

Bu yoldaki şikâyet teaddüdettiği veya belli olan usul ve yollardan ayrılmak sureti ile vuku-
bulduğu takdirde verilecek ceza on günden otuz güne kadar oda veya göz hapsidir. 

Kısa süreli firar, izin tecavüzü ve disiplin ceza yerini terk 

MADDE 48. — 1. Kıtasından veya görev yerinden izinsiz olarak savuşanlar veya oda ve göz 
hapsi cezalarının infaz mahallini her ne suretle olursa olsun terk edenlerden altı gün içinde ken-

M. Meclisi (S. Sayısı : 497 ) 



- » -
Gtecici Komisyonun değiştirişl 

Cezaların içtimai 
MADDE 42. — Cezaların toplanması halinde, aynı çeşit cezalar toplanarak, başka çeşit ceza

lar ayrı ayrı çektirilir. 

Disiplin suçlarında dâva zamanemi 
MADDE 43. — Tasarının 40 ncı maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Oda ve göz hapsinde ceza zamanaşımı . 
MADDE 44. — Tasarının 41 noi maddesi 44 ncü madde olarak aynen iabul edilmiştir. . 

Disiplin mahkemelerinden verilen cezalar ve erteleme 
MADDE 45. — Bu kanunun 52, 53, 64, 55, 56, 58, 59, 60 ve 61 nci maddeleri gereğince veri

lenler dışında disiplin mahkemelerinden verilen cezalar ertelenemez. 

Oda ve göz hapsinin kimlere verileceği 
MADDE 46. — Oda hapsi bütün asker kişilere, göz hapsi ise subaylara, askerî memurlara, 

astsubaylara ve sivil personele verilir, 

Âmir ve üste saygısızlık 
MADDE 47. — Hizmette veya hizmete ilişkin hallerde âmire ve üste zorunlu olduğu saygıyı 

göstermiyen veya uyarmayı saygı duruşu ile kabul edip dinlenüyenler, bir aya kadar oda veya 
göz hapsi ile cezalandırılırlar. 

İtaatsizlik edenler 
- MADDE 48. — Kast veya ihmal ile hizmete ait emri tam yapmamak, değiştirmek veya sınırı

nı aşmak suretiyle itaatsizlik edenlere on günden iki aya kadar oda veya göz hapsi (»ezası verilir, 

Bilerek doğru söylemvymUr 
MADDE 49. — Hizmete ait işlerde amirin sorusuna karşı bilerek doğru söylemiyenler bu ey

lemlerinden hizmet aksamamış ise bir aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar. 

Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme 
MADDE 50. — A) Kıtasından veya görev yerinden kaçanlardan altı gün içinde kendiliğin

den gelenler on günden bir aya kadar oda hapsi ile cezalandırılır. Bu eylem görevli iken işlen-
M. Meclisi ( S. Sayısı : .497 ) 



— 28 -
: Hü. 

diliğinden gelenler otuz güne kadar oda hapsi ile cezalandırılır. Bu fiil görevli iken işlenmiş ve
ya silâh,- mühimmat, teçhizat veya bir askerî taşıma aracı birlikte götürüflmüş ise verilecek ceza 
onbeş günden iki aya kadar oda hapsi cezasıdır. 

2. izin süresini özürsüz altı güne kadar geçirenler bir aya kadar oda veya göz hapsi ile ceza
landırılırlar. 

3. Yukarıdaki fıkralardaki süreler içinde yakalananların cezası onbeş günden üç aya kadar 
oda hapsidir. 

Firara kalkışanları haber vermiyenler 

MADDE 49. — Barışta bir firar teşebbüsünü doğru olarak haber alıp da firarın önü alınabile
cek bir zamanda bunu âmirine haber vermiyenler firar vukubulmuş ise üç aya kadar oda hapsi 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Hizmete mahsus eşy ay r tahrip, terk veya kaybedenler 

MADDE 50. — Hizmete mahsus ve değeri ikiyüzelli lirayı geçmiyen eşyayı özürsüz kaybeden, 
tahribeden veya terk eden veya özel menfaatinde kullananlar eşyanın değeri de göz önüne alınarak 
üç aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

Astına hizmetle ilgisi olmıyan emir verenler 

MADDE 51. — Astlarına hizmetle ilgisi olmıyan emir verenler iki aya kadar oda veya göz hap
si cezası ile cezalandırılırlar. 

Astlarını gözetim görevini yerine getirmiy enler 

MADDE 52. — Astlarını gözetim görevini ihmal edenler onbeş güne kadar oda veya göz hapsi 
cezası ille cezalandırılırlar. . 

Astına söven, hakaret eden ue kötü muamele edenler 

MADDE 53. — Astına söven, hakaret eden veya askerî usul kurallar ve nizamlar dışında kötü 
muamele edenler üç aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar. 

Nöbet talimatına aykırı hareket edenler 

MADDE 54. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen nöbet gö
revlerini yaparken nöbet yerini terk edenler ve sair surette nöbet talimatına aykırı hareket eden
ler bu fiillerinden maddi bir zarar doğmamışsa iki aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırı
lırlar. 

Hoşnutsuzluğa kışkırtanlar 

MADDE 55. — Arkadaşlarını sözle hoşnutsuzluğa kışkırtanlar otuz güne kadar oda veya göz 
hapsi ile cezalandırılırlar. 

Sarhoşluk ve yasak edilen yerlere girmek 

MADDE 5 6 — Resmî üniforma ile genelevlere, kumarhanelere, meyhanelere, barlara ve giril
mesi garnizon komutanlıklarınca yasak edilen askerlik haysiyetine dokunan sair yerlere giren-
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miş veya silâh, mühimmat, donatım veya bir askerî taşıma aracı birlikte götürülmüş ise yirmi 
günden iki aya kadar oda hapsi cezası verilir. 

B) tzin süresini özürsüz altı güne kadar geçirenler yedi günden bir aya kadar oda veya göz 
hapsi ile cezalandırılırlar. 

Kaçmaya kalkışanları ' haber vermiyenler 

MADDE 51. — Bir kaçmaya kalkışmayı doğru olarak haber alıp da kaçmanın önü alınabile
cek bir zamanda bunu âmirine haber vermiyenler kaçma olmuş ise yedi günden iki aya kadar 
oda hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

Hizmete mahsus eşyayı tahrip, terk veya kaybedenler 

MADDE 52. — Hizmete mahsus ve değeri ikiyüzelli lirayı geçmiyen eşyayı özürsüz kaybeden, 
tahribeden veya özel menfaatinde kullananlar eşyanın değeri de göz önüne alınarak İM aya ka
dar oda veya göz hapsi cezasiyle cazalandırılırlar. 

Astına hizmetle ilgisi olmıyan emir verenlerle hediye istiyen veya borç alanlar 

MADDE 53. — Astlarına hizmetle ilgisi olmıyan emir verenler, astlarından hediye istiyenler 
veya borç alanlar iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

Astlarında gözetim görevinde ihmal ve kusuru olanlar 

MADDE 54. — Astlarını gözetim görevinde ihmal ve kusuru olanlar veya astlarının suçlarım 
haber vermiyenler, onbeş güne kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

Aslına söven, hakaret <<Un ve kötü davreınanlar 

MADDE 55. — Astına şovenler, hakaret edenler veya askerî usul ve kurallar ve nizamlar dı
şında kötü davrananlar iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cazalandırılırlar. 

Nöbet talimatına aykırı hareket edenler 

MADDE 56. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen 
nöbet görevlerini yaparken nöbet yerini terk edenler ve başka surette nöbet talimatına aykırı 
hareket edenler bu eylemlerinden dolayı hizmet aksamamış veya maddi bir zarar doğmamıssa, 
iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

Hoşnutsuzluğa kışkırtanlar 

MADDE 57. — Arkadaşlarını sözle hoşnutsuzluğa kışkırtanlar bir aya kadar oda veya göz 
hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

ti ar hoşluk ve yasak < dilen yerlere girenler 

MADDE 58. — Resmî üniforma ile genel evlere, kumarhanelere, meyhanelere, barlara ve 
girilmesi garnizon komutanlıklarınca yasaklı askerlik onuruna dokunan başka yerlere girenler ve-
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ler veya asarı gizlenmiyecek derecede sarhoş olanlar iki aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalan
dırılırlar. 

Sarhoşluk fiili, hizmet sırasında işlenmiş ise verilecek ceza onbeş günden üç aya kadar oda ve
ya göz hapsidir. 

Kumar öynıyanlar 

MADDE 57. — Kumar öynıyanlar otuz güne adar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar. 

Müsaade edilmiyen demek veya kulüplere girenler 
MADDE 58. — Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan listede adları bulunmıyan ve siyasi ol-

nuyan dernek ve kulüplere girenler onbeş güne kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar. 

Yasak edilen kitap ve sair ey i okuyan veya bulunduran öğrenciler 

MADDE 59. — öğrenciler tarafından okunması veya bulundurulması Genelkurmay Başkanlığın
ca yasak edildiği bildirilen kitaplar, dergi ve her türlü yazıları okuyan veya bulunduranlar onbeş 
güne kadar oda hapsi ile cezalandırılırlar. 

Disiplin cezalarının etkisi 

MADDE 60. — Yedek subay, erbaş ve erler hakkında disiplin mahkemeleri tarafından verilen 
ve infaz edilen oda hapsi cezaları askerlik hizmet sürelerinden indirilir, ve bu kişiler o kadar müd
det geç terhis edilirler. 

Muvazzaf subay, askerî memur ve astsubaylar hakkında verilen ve infaz edilen göz ve oda hap
si cezalan bunların sicillerine işlenir. 

SON HÜKÜMLER 

Askerî Ceza ve Askerî Muhakeme Usulü kanunlarının uygulanması 

MADDE 61. — Bu kanun aksine hüküm vaz'etmediği takdirde Askerî Ceza Kanunu ile Askerî 
Muhakeme Usulü Kanununun hükümleri disiplin mahkemelerinde uygulanır. 

Uygulanmıyacak kanun Hükümleri 

MADDE 62. — Askerî Oeza Kanununun bu kanunun cezalandırdığı suçlara ait hükümleri ve 
diğer kanunların bu kanuna aykın hükümleri yürürlükten kaldinlmıştır. 
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ya sarhoşluğu gizlenmiyecek derecede olanlar yedi günden bir aya kadar oda veya göz hapsi ce 
zası ile cezalandırılırlar. 

Sarhoşluk eylemi görev sırasında işlenmiş ise verilecek ceza onbeş günden iki aya kadar oda 
veya göz hapsidir. 

;"" Kumar oymyanlar 

MADDE 59. — Kumar oymyanlar bir aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılır
lar. 

İzin verilmiyen derneklere, spor kulüplerinin faal üyeliklerine girenler 

MADDE 60. — Millî Savunma Bakanlığınca yayımlanan listede adlan bulunmıyan demeklere 
veya spor kulüplerinin faal üyeliklerine girenler on günden iki aya kadar oda veya göz hapsi ce
zası ile cezalandmlırlar. 

Yasak edilen kitap ve saireyi okuyan veya bulunduranlar 

MADDE 61. — Okunması veya bulundurulması Genelkurmay Başkanlığınca yasak edildiği 
bildirilen kitap, dergi ve her türlü yazılan okuyan veya bulunduranlar on günden Ud aya kadar 
oda veya göz hapsi oezası ile cezalandmlırlar. 

Disiplin cezalarının etkisi 

MADDE 62. — Yedek subay, erbaş ve erler hakkında disiplin mahkemeleri tarafından verilen 
ve yerine getirilen oda hapsi cezalan askerlik hizmet sürelerinden indirilir ve bu kişiler o kadar 
süre geç terhis edilirler. 

Muvazzaf subay, askerî memur ve astsubaylar ile sivil personel hakkında verilen ve yerine ge
tirilen oda ve göz hapsi cezalan bunlann sicillerine işlenir. 

7 SON HÜKÜMLER 

Askerî Ceza ve Askerî mahkemelerin kuruluşu ve yargılama usulü kanunlarının uygulanması 

MADDE 63. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmıyan hallerde Askerî Ceza Kanunu ile Askerî 
mahkemelerin kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri disiplin mahkemelerinde de uygu
lanır. 

Vygulanmıyacak kanun hükümleri 

MADDE 64. — Askerî Ceza Kanununun bu kanunun cezalandırdığı suçlara ait hükümleri ve 
diğer kanunlann bu kanuna aykın hükümleri disiplin mahkemelerinin kurulup fiilen göreve baş-
ladıkları tarihten başlıyarak yürürlükten kalkar. 

GEÇtOl MADDE — Bu kanuna göre kurulacak Disiplin Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlıyarak en geç üç ay içinde kurulur. 
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MADDE 63. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 64. — Bu kanunu Millî Savunma Bakanı yürütür. 

17 . 9 . 1963 

Başbakan 
i. tnanü 

Devlet Balkanı 
V. Pirinçcioğlu 

(Millî (Savunma Bakanı 
t. Srnıcar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Gümrük ve Teikel Balkanı 
0. öztrak 

Devlet Bakanı ve 
tBaşb. Yardımcısı 

J$. Alican 

Devlet Balkanı 
R. Ayoar 

İçişleri Bakanı 
H. 0. Bekata 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

iTarım Bakanı 
M. îzmen 

Devlet Bakanı ve 
İBaşb. Yardımcısı 

\H, Dinçer 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Dışişleri (Bakan. V. 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı V. 
W. Ardıçoğlu 

(Ulaştırma Bakanı 
1. §. Dura 

Devlet Balkanı ve 
(Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı V. 
II. Dinçer 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. vo So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

(Sanayi Bakanı Turz. ve Tanıtma Bıakanı îmar ve îskân Bakanı 
F. Çelikhaş N. Ardıçoğlu F. K. Oökay 
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Kanunun yürürlüğe girişi 

MADDE 65. — Bu kanunun kuruluşa ait hükümleri yayını tarihinde diğer hükümleri ise di
siplin mahkemelerinin kurulup fiilen göreve başladıkları tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 66. — Kanun tasarısının 64 ncü maddesi, 66 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ISBKİZINCÎ BÎRLEŞÎM 

29 . 11 . 1963 Cuma 

Saat : 15,00 
I 

A • BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
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'-
nın 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 geçici 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 Tanm Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

7. —̂ Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
keri Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'in 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 vnkubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

12. —.İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'in, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(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 Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbns Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

15. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'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 
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düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve ı 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

17. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

18. — Siirt Milletvekili Süreyya 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
rım ve Ticaret Bakanlarından 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'-
m, 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 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

24. — 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) 

25. — 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) 

26. — 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) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın-
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

28. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyîe ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından sos
lu sorusu (6/636) 

30. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

31. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

32. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakamından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın • Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

33. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babiir Ünsal'ın 
Kartal kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

34. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım '-
in, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

35. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

36. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

37. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tanm satış 



kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

38. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

39. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'm, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

40. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

41. — 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) 

42. •— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

43. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
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) 

44. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

45. — 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) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alınan ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

47. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 
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I 48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daM işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

50. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

51. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

52. T - Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabu âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin rilaliyetinin .rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

53. — 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) 

54. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'in gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

55. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay-

I hklanna bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

56. — 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) 

57. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'in, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

58. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 

I sorusu (6/667) 



59. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

60. — 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) 

61. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nım, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

62. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlİoğlu*-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

63. — Edirne Milletvekili Fahir Giritliöğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

64. — 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) 

65. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

66. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

67. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

68. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satmalmmasma karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

69. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 
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70. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirzalı-

oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

71. — 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) 

72. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

73. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

74. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen karann mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/683) 

75. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

76. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

77. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

78. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

79. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 



dO. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

81. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsıhna verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önüyeeek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

82. — 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) 

83. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

84. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

85. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve'ibracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

86. — İzmir Milletvekili 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) 

87. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayıaiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

88. — Niğle Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayıaiyle 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) 

89; — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabii âfet* 

* -
ler dolayıaiyle mağdur olan halka.bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

90. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile ti Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

91. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tanm ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

92. — 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 ye 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

93. — 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) 

94. — 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 (6/703) 

95. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-

I
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

97. -r Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, îkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına Îkizdere Hidro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

99. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 
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100. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'- I 

in, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

101. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirza-
hoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

102. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçları hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

103. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

104. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

105. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat, ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

106. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

107. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

109. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ 
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

110. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

111. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı

nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

112. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

113. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

114. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge karansın kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

115. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

116. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayolları programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

117. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

118. — 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) 

119. — Afyon Karahisar Milletvekili. Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

120. — 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) 

121. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 



122. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

123. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
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) 

124. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
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 sorunu (6/734) 

125. —- Antalya Milletvekili İhsan 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) 

126. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin İngiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretoine yazı yazıludığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

127. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 

128. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme suları, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

129. —- Aydın Milletvekili M. Şükrü 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) 

130. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpmar er meydanının onanını için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 
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131. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-

m, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

132. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 

133. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 

134. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanindan 
sözlü sorusu. (6/744) 

135. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

136. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniı Nak
liyatı ve Şehir Hatları isletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kac servis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

137. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gavrimenkullerden ne kadar n:elir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sö.dü sorusu (6/747) 

138. — Bolu Milletvekili Ahmet Cakmak'm, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
söslü sorusu (6/748) 

139. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Sıkıyönetim komutanlıklarmca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç 
gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma. Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

140. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha-
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len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

141. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

142. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

143. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen îmam - Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

144. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

145. — îzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun,, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

146. — İzmir Milletvekili Nihat Kürsat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatmm ne oldu
ğuna dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756) 

147. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

148. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

149. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

150. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer', 
in, Aydın'in Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

161. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargıla
ma usulü ve disiplin suçları ve cezalan hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/548) (S. Sayısı : 497) [Dağıtma tarihi : 
15.10.1963] 

X 2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili FaMh özfaMh ve Edirne Milletvekili îl-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık 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] 

3. — 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] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi: 17 . 8 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

l. — 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 .1983] 
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ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A. ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAFILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — 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 2. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29.6.1963] . 

3. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) ("Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 5. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 savılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 19631 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi İncesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 

İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

7. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi : 17 .9 .1963] 

X 8. — 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 9. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi : 26 .9.1963] 

10. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden 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] 

X 11. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'm, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklif i ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

12. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

13. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

(Sekizinci Birleşim) 




