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1. - GEÇEN : 

istanbul Milletvekili Tahsin Demiray ile Ça
nakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akayın, had 
bir şekil alan Türk - Yunan münasebetlerinin 
umumi bir muhasebesinin yapılması ve 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Yunanis
tan Hükümetinin bâzı beyanları ve bâzı davra
nışları ile bu Devletle Türkiye arasında, yürür
lüğe konmuş bütün anlaşmaların gözden geçi
rilmesi konularında verdikleri önergeler üzeri
ne açılan Genel Görüşmeye devam olunarak, 
bâzı milletvekillerinin ve Hükümetin yaptıkları 
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1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli

si idare Âmirlerinin, 1964 yılı bütçe kanununa 
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ması hakkında kanun teklifi (2/720) (Karma 

Sayfa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Kar
ma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
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TUTANAK ÖZETÎ 

geniş konuşmalar ve açıklamalardan sonra, bi
tirildi. 

7 Mayıs 1964 Perşembe günü saat 14 te top
lanılmak üzere (1'8,55 te) Birleşime son verildi. 
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Ferruh Bozbeyli Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
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Malatya 

Nuretti Akyurt 
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2..— Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/653) (Gündeme) (S. Sa
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2. — GELEN KAĞITLAR 



B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli. 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler kabul düğmelerine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —• Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz yoktur. Yarım saat sonra, 
14,30 da toplanılmak üzere Oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 14,05 
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IKINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,80 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli. 
KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

Yoklama yapılacaktır. Sayın üyeler lütfen 
kabul düğmelerine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı

yoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

NAHİT YENÎŞEHİRLÎOĞLU (Manisa) 
Benim de bir maruzatım olacak. 

1. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sava-
cı'nın; 5 • 6 Nisan gece yansı Şiran - Şebinkara
hisar yolunun bozuk olması sebebiyle otobüsle gi
den 40 dan fazla kikinin sulara gömülerek bo
ğulması olayı ile Hükümetin ilgilenmesi isti-
yen demecine, Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'm cenabı 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Sabahattin 
Savacı'nın kısa bir maruzatı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Yenişehirlioğlu bir şey 
mi söylüyorsunuz, duyulmuyor. 

NAHÎT YENlŞEHlRLÎOĞLU (Manisa) — 
Ege Bölgesindeki zeytin kurtları hakkında gün
dem dışı benim de bir maruzatım olacak, 

BAŞKAN — Peki. 
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Buyurun Sayın Sabahattin Savacı. ı 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, 5 - 6 Nisan gece yarısı 
Gümüşane'nin Şiran kazası ile Giresun'un Şebin
karahisar arasındaki yolda, yolun arızalı olması, 
emniyet tedbirlerinin eksik olması sebebiyle, gur
betten dönen 40 küsur kişi bir saat içinde sulara 
gömülerek bir tanesi bile kurtulamamak suretiy-
le, her birisi bir ailenin direği olan bu 40 küsur i 
kişi hayata veda etmişlerdir. 

Aziz arkadaşlarım., üzerinde söz almak lüzu
munu hissettiğim husus şudur; 40 küsur kişinin ı 
bir anda hayata gözlerini kapaması ehemmiyetli 
bir vakadır. Ancak bu hâdise Ankara'da veya 
İstanbul'da vukubulsa, bütün Devlet teşkilâtı { 
ayağa kalkar ve Devlet Radyosu ile bütün imkân- | 
lariyle bu vatandaşların acılarına iştirak için I 
tehalük gösterilir. 

Arkadaşlarım; Devlet merkezinden uzakta ol
mak bir kusur mudur ki, bu 40 küsur insan ha
yata gözlerini kapadığı anda Devletin asgari alâ
kasına dahi mazhar olamamışlardır. Ve içtimai 
Devletin vazifesi maddi yardım, yapmakla bera- | 
ber bizim burada istediğimiz bu Şiran'lı lıemşe- 1 
rilerimin acısına Devletin bir «geçmiş olsun» 
ifadesi ile iştirak etmesi olmalıydı. Devlet rad
yolarının bu kadar kolay bir vazifeyi yerine ge- J 
tirmcmiş olmasını şahsan üzüntü ile karşıladı
ğımızı arz etmek isterim. Bundan sonra da aziz 
arkadaşlarım, bu kabîl kazaların memleketimiz- j 
de olmamasını candan dilemekteyim. Ancak, bu i 
kabîl hâldiseler eğer memleketin uzak yerlerinde 
olursa Devletin alâkasını nasıl Ankara'da esirge
miyorsa oralarda da esirgememesini dilemekte- ; 
yim. Burada bir uçak kazası olur Allah göster- j 
meşin, veya İstanbul'da olur, Devlet alâka, gös
terir hem fevkalâde alâka gösterir, bu vazifesi- j 
dir ancak bu vazife Gümüşane'de olursa, Ağrı'- I 
da olursa, Hakkâri'de olursa Devlet neden bu 
vazifesini geç yapar veya yerine getirmez? 

• Aziz arkadaşlarım, bu 40 küsur kişi bir anda 
sulara gömüldüğünde aradan günler geçmiş, ölü
lerini bu tabiatın çetin şartları içinden ölülerini 
dahi kurtaramamışl ardır. Ve bunlar kendi halle- ı 
rine terk- edilmiş ve imkânları mahdudolan ölü 
sahipleri bu hayatlarından kopan insanları kur
tarmak imkânlarına sahibolamamışlardır. Bu ara-
da Hükümetin elinde vasıta olan bütün kolları 
çok geç harekete geçmişlerdir. Ve el'an ölülerine | 
sahibolamamış insanlar bu acıyı Devletten tahfif ! 
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ettirmenin çarelerini aramaktadırlar. Yine huzu
runuzda bilhassa Sayın Dahiliye Vekilinin mün
hasıran alâkasını şükranla karşılarım. Ancak ken
disinin şahsi alâkası mahallerinde aynı tesiri yap
mamıştır. İnsani hislerle meşbu Dahiliye Vekili
ne teşekkül' ederken, kendisinin emrindeki insan
ların ayın alâkayı göstermediğinden de şikâyet
çiyim. Bu bakımdan aziz arkadaşlarım; bu hu
susun Devlet bakımından alâkasız geçirilmesini 
vatandaşlar üzüntü ile karşılamaktadırlar. Te
kerrürünü arzu etmediğimiz bu hâdisenin bir 
defa daha oluşunda, Devletin alâkasını, maddi 
alâkasından daha mühim mânevi alâkasını bil
hassa göstermesini beklemekteyiz. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN —. Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 

ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşlar; Saba
hattin Savacı arkadaşımızın söyledikleri gibi, ha
kikaten Şebinkarahisar'dan kalkan bir otobüs 
Şebinkarahisar ile Şiran arasındaki yolda heye
lan dolay.isiyle Kerkük ırmağına yuvarlanmış, 
kırk kadar vatandaşımız hayatlarını kaybetmiş
tir. Fakat şunu hemen belirteyim ki, hâdise Hü
kümete intikal ettiği gün, ki müessif hâdisenin. 
ertesi günü intikal etmiştir, ilgililer Trabzon'
dan ve diğer bölgelerden mahalline giderek tet-
kikata başlamışlardır. Bu arada gerek kaymakam 
vekili, doktor, gerek belediye reisi, gerek jandar
malar ve diğer ilgililer lüzumlu alâkayı mahal
linde göstermişlerdir. O kadar göstermişlerdir 
ki, ben hakikati belirtmek için şunu arz edeyim 
ki; gerek mahallî gazetelerde ve gerekse oradaki 
kaza sahiplerinden mahallî gazetelerde teşekkür 
mektupları neşredilmiştir. Ayrıca bize de bu hu
susta göstermiş olduğumuz hassasiyetten dolayı 
teşekkür mektupları gelmiştir. Hâdisenin sebebi 
şudur: Oraya ertesi gün bir teftiş heyeti ve bir 
de fen heyeti gönderilmiştir. Biliyorsunuz burası 
eski bir yoldan, bir heyelan mmtakasıdır. Irmak 
konarından geçmektedir, hava lodos olmuştur, 
karlar erimiş ve ırmak üç metre kadar yükselmiş
tir. Aynı günün akşamı da yine meteoroloji ra-
porlariyle sabittir, metrekareye 23 gram yağmur 
düşmüştür. Bu münasebetle yolun bir kısmı uç
muştur. Şoför, maalesef diyorum, bütün bu âfe
ti hiçe sayarak gece .varisi KarahisarVla benzin 
ikmalini yaptıktan sonra yola koyulmuştur. Yol 
keskin bir şekilde uçtuğundan bunu görememiş
tir, arabası ile yuvarlanmıştır. Mıntaka haddiza-
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M. Meclisi B : 99 
tında heyelan mmtakasıdır, işaretlenmiştir. Şim
di biz burada geçit sağlamaya çalışıyoruz ve ge
çit sağlamak için geçtiğimk-Bayram günlerinde 
dahi ekiplerimiz çalışmıştır. 

Ayrıca, evvelki gün Karayolları uzmanları
nın mütalâası ile iktifa edilmiyerek, bu heyelan 
işlerinden anlıyan profesörlerden müteşekkil bir 
heyet de göndermişizdir, yolun iki kilometresini 
yeniden yapmışızdır. Bir kilometresi ihtilaflıdır. 
Bu profesörler heyetinin vereceği rapora göre 
bu geçidi yeniden tanzim edeceğiz. Haddizatında 
Karayollarının fikri bu yolun bütün güzergâhı
nın buradan değiştirilmesidir. Fakat bu küçük 
bir iş değildir, kısa bir zamanda yapılamaz, bu 
yolu kısa bir zamanda geçit verecek hale getir
mek için çalışıyoruz. Demin de arz ettiğim gibi, 
ırmağın seviyesi 3 metreye yakın bir seviyede 
yükselmiştir. Bu arada cesetler aranmış, bulu
nanlar teşhis olunanlar sahiplerine iade edil
miştir. ötekiler de yerleri numaralanmak sure
tiyle belediye tarafından defnedilmiştir, sahip
leri çıktıkça sahiplerine verilecektir. Hükümet 
olarak şimdi radyo hususunda bir şey demiyorum 
ama, Hükümet olarak arkadaşım şuna emin ol
sunlar ki, vazifesi olan alâkayı Hükümet, en ya
kın alâkayı göstermiştir. Ve burada kazaya uğ-
rıyanları teselli etmek için de elinden gelen her 
şeyi yapmıştır. Bunun delili işte mahallî bu ga
zetededir. Bu gazetede Bayındırlık Bakanlığına, 
içişleri Bakanlığına teşekkürler vardır. Buna 
muvazi olarak biz oradan ilgililerden, bu kazaza-
dcl erden, gördükleri alâkadan dolayı teşekkür tel
grafları almışızdır. Bunu tavzihen arz ediyo
rum. 

2. •—• Manisa Milletvekili Nakit Yenişehirli-
oğlu'nıın, bağların soğuktan zarar görmemesi 
için tedbir alınması ger ektiğini belirten demeci 

BAŞKAN — Sayın Venişohirlioğlu, gündem 
dışı bir maruzatta bulunacaktır. Çok kısa olma
sını rica ediyorum. 

Buyurun. 
NAHÎT YENÎŞEIİİRLİOĞLU (Manisa) — 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, 28 
ve 29 Nisan tarihlerinde Ege bölgesinde sühu
netin fazla düşmesi neticesi don ve kırağı hâdi
sesi vukubulnuış bu bölge bağlarında yer yer bü
yük zararlara sohebolmuştıır. Bâzı bölgelerde 
yüzde yüz hasar yapmıştır. Çekirdeksiz kuru 
üzüm mühim ihraç;, metal arımızdan biridir. Geçen 
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sene bağlara arız olan mantari bir hastalık bu 
mahsule zarar yapmış, Ege rekoltesini yüzde elli 
noksan duruma düşürmüştür. Bağcının Ziraat 
Bankasına olan borçları tecil edilmemiş. Borçlu 
müstahsil kredi alamamış ve bağlar için lüzum
lu âmeliye hakkiyle yapılamamıştır. Bu sene de 
soğuklardan zarar gören üzüm müstahsilinin va
ziyeti vahimdir. Hükümetçe tedbir alınmaz, so
ğuktan zarar gören bağcı himaye edilmez ise. ge
lecek yıllar bu kıymetli ihraç metaımızda mühim 
azalmalar meydana gelecektir. Bağcının durumu
nun Hükümetçe tetkik edilmesi zaruridir. Hükü
metin dikkat nazarını bu sahaya çeker, hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — Sayın ' Milletvekillerinden bâzılarına 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/878) 

BAŞKAN — Riyaset Divanının bâzı üyelere 
izin verilmesi hakkındaki kararını okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 6 . 5 . 1964 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Erzurum Milletvekili Şerafettin Konuray, 
25 gün hastajığına binaen 15 . 4 . 1964 tarihin
den itibaren. 

Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu 15 gün 
mazeretine binaen 28 . 4 . 1964 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili Oğuz Oran 10 gün has
talığına binaen 5 . 5 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar 15 gün 
hastalığına binaen 28 . 4 . 1964 tarihinden iti
baren. 

Niğde Milletvekili Asım Eren, 15 gün maze
retine binaen 4 . 5 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

Erzurum Milletvekili Şerafettin Konuray, 
25 gün hastalığına binaen 15 . 4 . 1964 tarihin
den itibaren. 
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M. Meclisi B : 99 
BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Eitmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Hajtay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu, 15 gün 

mazeretine binaen 28 . 4 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Oğuz Oran 10 gün has
talığına binaen 5 . 5 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

i. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçlan ve cezaları hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) (M. Meclisi S. Sayı
sı: 497 ye 1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 
(1) 

BAŞKAN —• Muhterem, arkadaşlarım, Cum
huriyet Senatosunca yapılmış olan değişiklikler
den bâzıları Komisyonumuz tarafından benim
senmiş, bâzıları da benimsenmemiştir. Millet Mec
lisi Geçici Komisyonunun raporunu okutuyo
rum. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, disip
lin mahkemeleri kuruluş, yargılama usulü ve di
siplin suçları ve cezaları hakkındaki kanun ta
sarısının Cumlhuriyet Senatosunca tadil edilen 
maddeleri ve müteakiben de bu maddelerle ilgili 
Komisyonumuz mütalâası okunacaktır. 

Şimdi birinci maddeyi okutuyorum: 

(1) 497 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır, 
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edenler... Ettmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar 15 gün 
hastalığına binaen 28 . 4 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Niğde Milletvekili Asım Eren, 15 gün maze
retine binaen 4 . 5 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

rLEN İŞLER 

Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü 
ve displiıı suç ve cezaları hakkında kanun 

tasarısı 

BÎRlNOÎ KISIM 

Disiplin mahkemeleri kuruluşu ve yargılama 
usulü 

Kuruluş 
MADDE 1. — Disiplin mahkemesi; alay, tü

men, kolordu (Deniz ve Havada eşidi), orc[u ve 
kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı 
ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulur. 

Kuvvet Komutanlarının, Jandarma Genel Ko
mutanının ve Millî Savunma Bakanlığı Müste
şarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan 
doğruya Genelkurmay Başkanınca, diğer komu
tanlıklar veya askerî kurum amirlikleri nezdin
de de disiplin mahkemesi kurulabilir. 

Astsubay, erbaş ve erlerin yargılanmaların
da üyelefden biri astsubaylardan seçilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Senatonun yap
tığı tadilâtı beninısememiştir. Bu madde hakkın
da sö'z istiyen?.. Yok. 

Benimsememe hususunu oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Benimsememe ka
bul edilmiştir. 

5. — GÖBÜŞ 
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Disiplin mahkemesinin Başkan ve Üyeleri 
MADDE 2. — Disiplin mahkemesi, biri baş

kan ikisi üye olmak üzere üç subaydan kuru- ı 
lur. Astsubay, erbaş ve erlerin yargılanmala- : 
rında üyelerden biri astsubaylardan seçilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz maddeyi benim
semektedir. Benimseme hususunu oylarınıza su- | 
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul i 
edilmiştir. j 

Başkan, üye ve yedeklerin seçimi 
MADDE 3. — Başkan ve üyeler ile yedekle

ri, nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komu- j 
tan veya askerî kurum âmiri, tarafından her yi- \ 
İm Aralık ayında bu mahkemenin yetkisine gi
ren birliklerdeki subay ve astsubaylar arasın
dan kıtaya veya askerî kuruma katılış sırasına 
göre ve değiştirilmemek üzere bir yıl için seçi
lirler. Bü sıra ancak zorunlu hizmet sebeple
riyle değiştirilebilir. 

Başkan ve üyeleri ile yedeklerinin görevle
rini yapmalarına sürekli engeller çıktığında 
yerlerine başkaları seçilebilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz tadilâtın benim
senmesini tavsiye etmektedir. Benimseme hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka -
bul edenler... Etmiyenler... Benimseme kabul 
edilmiştir. 

Disiplin subayı ve niteliği 
MADDE 6. — Nezdinde dispilin mahkemesi 

kurulan her komutanlık veya askerî kurura 
amirliği ile Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar
lığında askerî savcılar ve adlî müşavirler ara
sından atanmış bir disiplin subayı bulunur. 

Refakatinde adlî müşavir bulunan kıta ko
mutanlığı ve askerî kurum amirliği nezdinde 
kurulan disiplin mahkemelerinde, disiplin su
baylığı görevi bu adlî müşavir veya yardımcı
ları tarafından yapılır. 

Askerî savcılar ve adlî müşavirler arasından 
atanmış olan disiplin subayının veya bu görevi 
yapan adlî müşavir veya yardımcısının bulun
maması veya görevini yapmasını engelleyici se
beplerin var olması halinde disiplin subaylığı 
görevini diğer bir sınıf subayı yapabilir. Bu 
hallerde disiplin subayı, nezdinde disiplin mah
kemesi kurulan komutan veya askerî kurum 
âmiri ile Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ta
rafından kıtada en az bir yıl hizmet görmüş 
olan ve taksirli suçların dışında bir curum ile | 
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hükümlü bulunmayan teğmen ile binbaşı rütbe-
sindeki subaylar arasından seçilir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz tadilâta uymamıştır. Bu 
husus oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GÖREV YE 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 âmi
ri, özel kanunlarda kendisine tanıffan yetki için
de, oda veya göz hapsi verebileceği gibi disip
lin mahkemesine de yollıyabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyonumuz benimsenmesini tavsiye et
mektedir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş yönünden yetki 
MADDE 8. — Disiplin mahkemelerinin yet

kisi nezdinde kuruldukları komutanlığın, askerî 
kurum amirliğinin veya Millî Savunma Bakanlı
ğı Müsteşarlığının kadro ve kuruluşu ile sınır
lıdır. 

Disiplin mahkemelerinin bu yetkileri Kuv
vet komutanlarının, Jandarma Genel Komutanı
nın veya Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarının 
göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğ
ruya Genelkurmay Başkanlığınca genişletilebi-
lir veya daraltılabilir. ( 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmemiştir. 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rütbe yönünden yetki 
MADDE 9. — Alay ve eşiti komutanlıkları 

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

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

Kolordu ve eşiti komutanlıkları veya askerî 
kurum amirlikleri ile Ordu ve Kuvvet komu
tanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mil-
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lî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı nezdindeki 
disiplin mahkemeleri erden albaya kadar (al
bay dâhil) askerler ile diğer asker 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 komu
tan veya askerî kurum âmirinin rütbe bakı
mından aynı mahkemenin yetkisine dâhil bu
lunması halinde bu komutan veya askerî ku
rum âmiri bir üst komutanlık veya askerî ku
rum. amirliği nezdirıde kurulan disiplin mahke
mesinde yargılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen"? 
Yok. Benimsememe hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yetki ve hüküm uyuşmazlıkları 
MADDE 12. — Disiplin mahkemeleri arasın

da çıkacak yetki ve hüküm uyuşmaz1 ıklarıııı 
adlî yönden müşterek üst komutanlık veya aske
rî kurum amirliği nezdindeki disiplin mahkemesi 
çözümler. 

Müşterek üst komutanlık veya, askerî kurum 
amirliği bulunmadığı takdirde bu konulardaki 
uyuşmazlıklar Genelkurmay Başkanlığı nezdin
deki disiplin mahkemesi tarafından çözümlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Sayın Kırca buyurun. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu 'madde ile hem daha evvel al
dığımız birinci madde ve onunla .mürtebit diğer 
maddeler hakkında aldığımız 'benimsenmeme ka
rarları arasında hem de esas itibariyle genel 
idare prensiplerimiz arasında bir çelişmezlik 
mevcuttur. Daha evvel benimsenımiyen birinci 
maddenin benimsenmeme, gerekçesinde Komis
yon, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı nez-
dinde ele hır disiplin mahkemesi kurulması esa
sını kabul ettiğini belirtmiştir. Ancak bu mad
denin redaksiyon bakımından reddedilmesi ica-
bettiği kanaatindedir ve bu kanaatinde haklı
dır. Nitekim madde reddedilmiştir. Bu arada 
şunu belirtmek isterim ki, komuta yetkisine sa
hip Genelkurmay Başkanlığı ve diğer birlik ko
mutanlıklarından farklı olarak Millî Savunma 
Bakanlığı Müsteşarlığı da, tıpkı diğer müste
şarlar gibi, genel idare prensiplerine tâbidir. 
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Bir müsteşar bakana izafeten hareket edebilir. 
İdare âmiridir. Bakana izafeten bütün tasarruf
larını yapar. Binaenaleyh, hiçlbir müsteşarın 
genel idare prensiplerimiz gereğince bakan ta
rafından kendisine sarahaten devredilin iyen 
yetkileri kanundan doğrudan doğruya alarak 
kullanmasına cevaz yoktur. Bu itibarla öyle 
sanıyorum ki, reddedilen birinci, madde metni 
Karma Komisyonda yeniden düzenlenirken Mil
lî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı nezdindeOd 
disiplin mahkemesinden değil, fakat Millî Sa
vunma Bakanlığı nezdindeki disiplin mahkeme
sinden .bahsedilecektir. Bütün !bu esaıslar biraz 
nazari gibi gözükebilir. Fakat, demokratik pren
siplerin her sahada kıskançlıkla uygulanması 
bakımından bu hususlara kesin riayete zaruret 
vardır. Şimdi, bu esaslardan hareket ettiğimiz 
zaman bu 12 nei maddenin Senatodan gelen şek
liyle benimsenmesi değil, bilâkis benimsenmeme-
si gerekir. Çünkü hu maddenin ikinci fıkrasın
da disiplin mahkemelerinin yetkilerine müte
allik uyuşmazlıklar hakkında karar verme yet
kisi Genelkurmay Başkanlığı nezdindeki disip
lin ^mahkemesine verilmiştir.* 

Geçici Komisyonun raporunda belirttiği üze
re bundan böyle prensi'bolarak Millî Savunma 
Bakanlığı nezdinde de bir disiplin mahkemesi 
kurulacağına göre, daha alt bir makamın daha 
üst bir makamın bağlı 'bir disiplin mahkemesi 
varken disiplin mahkemeleri arasındaki uyuş
mazlıkla]- hakkında nihai karar vermesi, ,bu 
prensiplerle bağdaştırılamaz. Bu itibarla 'bu 
maddenin de komisyonun gerekçesinde işaret 
ettiği istikametle tashihini teminen Karma Ko
misyona gitmesi zarureti vardır. Bu itibarla bu 
maddenin de benimsenmemosi için bir takr i r ' 
takdim ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Verilmiş olan önergeyi okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa, 
Cumhuriyet Senatosu metninin 12 nei 'mad

desinin şifahen arz ettiğim Anayasa mülâhaza
ları muvacehesinde benimsenmemesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAFFET 

E M İ N A G A O Ğ L U (Artvin) — Muhterem arka-
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daşlar, Coşkun Kırca arkadaşımızın mütalâa
sına iştirak etmemek mümkün değildir. îtiraf et
mek lâzımdır ki, Komisyonda 'bu 'husus bir zü
hul eseri olarak atlanmışa (bulunmaktadır. Biz 
bu metni Komisyon olarak benimsemiştik. An
cak bir hatanın tashih edilmesinin de zaruretini 
takdir edersiniz. Onun için, önergenin lehinde 
oy kullanılmasını rica ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeye Komisyonumuz ka
tılıyor. Yani Cumhuriyet Senatosunca yapılmış 
olan tadilâtım benimsenmem esi teklifini ihtiva 
eden önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
12 nci madde ile ilgili Cumhuriyet Senatosu 
tadilâtı benimsenmemiştir. 
Disiplin soruşturması sonunda yapılacak işlem 

MADDE 15. — Disiplin hazırlık soruşturması 
sonunda nezdinde disiplin mahkemesi kurulan 
komutan veya askerî kurum âmiri tarafından 
aşağıdaki işlemler yapılır : 

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

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

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

Ç) Dâva açılmasını gerektirir yeter «ebep-
ler varsa bir iddianame ile disiplin, mehkeme-
sinde dâva açılır. 

BAŞKAN — 15 nci madde ile ilgili tadilâtı 
Komisyonumuz benimsemem iştir. Söz istiyen? 
Yok. Benimsenmeme hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Be
nimsenmeme kabul edilmiştir. 

İddianameye nelerin yazılacağı 
MADDE 16. — İddianameye sanığın kimliği, 

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

İddianame asker kişi olan sanığa en yakın 
âmiri aracılığı ile tebliğ olunur. Bu hususta dü
zenlenecek belgede tebliğ ile sanığın imzaları 
ve tebliğ tarihi gösterilir. Diğer kişiler hakkın
da Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 
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Tebliğ tarihi üzerinden ik i gün geçmedikçe 

duruşma yapılamaz. Sanığın uygun görmesi ile 
bu süreden vazgeçilebilir. 

BAŞKAN — 16 nci madde ile «ilgili Cumhu
riyet Senatosu tadilâtını Komisyonumuz benim
senmiştir. Söz istiyeır? Yok. Benimseme husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
ibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin mahkemesinin toplanması 
MADDE 17. — Disiplin mahkemesi, iddiana

menin sanığa tebliğinden sonra, nezdinde ku
rulduğu komutanın veya askerî kurum âmirinin 
emriyle toplanır. 

BAŞKAN — Senato metni Komisyonumuzca 
ben imsen mistir. Benimseme hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Duruşmanın açıklığı 
MADDE 21. — Disiplin mahkemelerinde du

ruşma açık olur. Genel ahlâkın veya kamu gü
venliğinin korunması amaciyle duruşmanın ta
mamının veya .bir kısmının kapalı yapılmasına 
mahkemece karar verilebilir. Kapalı yapılan 
yargılamanın yayımlanması yasaktır. Buna uy-
mıyanlar hakkında Basın Kanunu hükümleri 
uygu lanı.*. 

Sanığın astı olanlar duruşmada bulunamaz
la.-._ 

BAŞKAN' — P>u maddeyle ilgili Cumhuriyet. 
Senatonu metni de Komisyonumuzca benimsen
miştir. Benimsenmeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenle.'.'... Kabul edilmiştir. 
Barkan ve üvelerin dâvaya bakmaması ve reddi 

MADDE 2o. — I - Disiplin mahkemeleri baş
kan ve üyeleri aşağıdaki hallerde bu görevi ya
pamazla!' veya aynı sebeplerle reddedilebilirler; 

A) Suçtan kendisi zarar görmüş ise, 
P>) Sanık ve mağdur ile aralarında evlilik 

veya. vesayet ilişkisi bulunmuş veya bulunuyor
sa, 

C) Sanık veya suçtan zarar görenle arala
rında kan veya sıhrî usul ve füru hısımlığı ya
hut evlât edinme ilişiği veya üçüncü dereceye 
kadar-(bu derece dâhil) kan veya evlilik kalma
sa bile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) 
sıhrî civar hısımlığı varsa-, 

Ç) Aynı dâvada nezdinde disiplin mahke
mesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri 
sıfatı i'e işlem veya disiplin subaylığı yahut 
»anık müdaf iliği görevlerini yapmış ine, 
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D) Aynı dâvada tanık veya bilirkişi olarak 

dinlenmiş ise, 
E) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek haller 

'mevcutsa, 
İT - Aleyhine kanun yoluna gidilen disiplin 

mahkemesi hükmünün, üst disiplin mahkemesin
de incelenmesinde, hükme katılan 'disiplin mah
kemesi .başkan ve üyesi üst disiplin malikeme
şinde bu hükmün incelenmesine katılamaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz 23 ncü madde 
İle ilgili Senato metnini benimsememiştir. Söz 
istiyen arkadaşımız? Yok. Benimsenmeme hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanığın sorgusu ve delillerin toplanması 
MADDE 24. — İddianamenin okunmasından 

sonra sanık olay hakkında sorguya çekilir, var
sa tanıklar dinlenir ve diğer deliller toplanır. 

Disiplin 'mahkemesi istem üzerine veya ken
diliğinden tanık dinlenmesine veya başka delil
lerin toplanmasına karar verebilir. 

Delillerin toplanmasından sonra disiplin su
bayından esas hakkındaki istemi sorulur. Sanık 
savunmasını yapar. Son söz sanığındır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkındaki tadilât, 
komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsenme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Duruşmanın (bitmesi ve hüküm 
MADDE 27. — Duruşma hükmün tefhimi ile 

biter. 
Hüküm, sanığın beraetine veya hükümlülü

ğüne veya dâvanın düşmesine yahut disiplin 
mahkemesinin görevsizliğine veya yetkisizli
ğine dair olur. 

Hükümlülük halinde, disiplin mahkemesin
ce cezanın derhal yerine getirilmesine karar 
verilebilir, 

BAŞKAN — 27 nci madde ile ilgili Senato 
tadilâtını Komisyonumuz, benimsememiştir. Be
nimsememe hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Hükmün gerekçesi 
MADDE 29. — I - Sanık mahkûm olunsa hük

mün gerekçesinde : 
A) Mahkemece disiplin suçunun kanuni un

surları olarak sabit ve muhakkak sayılan va
kıalar, 
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B) Duruşma sırasında kanunda yazılı olup 

cezanın kaldırılmasının veya azaltılmasının ya
hut çoğaltılmasını gerektiren hallerin varlığı ile
ri sürülmüş ise bunların sabit sayılıp sayılmadı-
ğı, 

C) Uygulanan ceza maddesi ve ceza mik
tarının tâyinine mahkemeyi sevk eden haller, 

Gösterilir. 
II - Sanık beraet ederse hükmün gerekçesin

de, sanığın isnadolunan eylemi işlediğinin sabit 
olmamasından mı yoksa işlenen eylemin bu ka
nuna göre suç sayılmasından mı beraete lıükme-
dildiği gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Söz isteyen?.. Yok. Benimseme hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İtiraza hakkı olanlar 
MADDE 30. — Nezdinde disiplin mahkemesi 

kurulan komutan veya askerî kurum âmiri ve
ya sanık itiraz hakkına saîhipttirler. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu maddeyle 
ilgili değişikliği benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tik. 

itiraz, süresi ve inceleme mercii 
MADDE 31. —•* Disiplin mahkemelerinden ve

rilen hükümlere karşı tefhim veya tebliğden iti
baren üç gün içinde bir üst disiplin mahkeme
sinde itiraz edilebilir. 

Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ile Ge
nelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulan disip
lin mahkemelerinin hükümlerine kargı yapılan 
itirazı, itiraz edilen hükme katılmayan ve on-
lanrdan daha kıdemli olan başkan ve üyelerden 
kurulu yeni bir kurul inceler. Buna rağmen uy
gun nitelikte başkan ve üye bulunmazsa, en yük
sek komuta makamından itibaren sıra ile aşağı 
derecelerdeki komuta mevkilerinde subaylar 
başkan ve üye olarak görevlendirilirler. 

BAŞKAN — Bu madde benimsenmemiştir. 
Benimsenmeme hususunu kabul edenler.... Ka
bul etmeyenler Kabul edilmiştir. 
İtirazın nereye yapılacağı, şekli ve itiraz se

bepleri 
MADDE 32. — Sanık tarafından yapılan iti

raz, hükmü veren disiplin mahkemesinin nez-
dindo kurulduğu komutana veya askerî kurum 
âmirine yapılır. 
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İtiraz sebepleri yazılı olarak verilebileceği 

gibi sanığın en yakm âmirine yapılacak beyan 
üzerine düzenlenecek bir tutanak şeklinde de ola
bilir. 

İtiraz, kurul olarak hükmün kanuna aykırı
lığı sebebine dayanır. 

Hukukî ibir kuralın uygulanmaması yahut 
yanlış uygulanması kanuna aykırılıktır. 

Aşağıdaki hallerde kanuna mutlaka aykırılık 
var sayılır. 

A) Disiplin mahkemesinin kanun daire
sinde kurulmamış olması, 

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

C) Makbul bir şüpheden dolayı hakkında 
ret istemi olup da bu istem kabul edildiği hal
de başkan veya üyenin hükme katılması, veyahut 
bu istemin kanuna aykırı olarak reddolunma-
sı suretiyle başkan ve üyenin hükme katılmış 
olması, 

Ç) Disiplin mahkemesinin kanuna aykırı 
olarak dâvaya bakmaya kendini görevli veya rüt
be yönünden yetkili görmesi, 

D) Disiplin subayının veya kanunen bu
lunması gerekli diğer bir kişinin yokluğunda 
duruşma yapılması, 

E) Sözlü duruşma sonucu olarak verilen 
hükümde duruşmanın açıklığı kuralına uyulma
mış olması, 

F) Hükmün gerekçesiz bulunıması, 
G-) Hüküm için önemli olan noktalarda mah

keme kararı ile savunma hakikinin kısıtlanmış 
olması. 

BAŞKAN — Komisyonumuz 32 nci madde 
ile ilgili Senato metnimi de benimsememişjtir. 
Bu hususu kabul edenler... Kabul etmiy-enler... 
Benimsememe kabul ledülimişttiır. 

İtiraz halinde yerine getirmenin geri bırakılması 
MADDE 33. — İtiraz, aleyhine itiraz olu

nan hükmün yerine getirilmesini geri bıraktı
rır. Ancak disiplin mahkemesince cezanın der
hal yerine getirilmesine karar verilmişse bu hü
küm uygulanmaz. 

BAŞKAN — 33 ncü madde metnini Komis
yonumuz benimsemiştir. Benimseme hususunu 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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İtirazın incelenmesi 

'MADDE 34. — İtiraz üzerine üst disiplin 
mahkemesi disiplin subayı ien geç üç gün içinde 
.gerekli incelemeyi yapar ve mütalâası ile birlik-
fte idosyayı ımahfceım'eye verir. Mahkeme em ıgeç üç 
gün içdınıdıe dosyayı inceliyerek kararını veria1. 

Üıst disiplin mahkemesi gerekli gördüğü so
ruşturmanın yapılmasını istiyebilir veya soruş
turmayı kjeaıdisi yapabilir.. Bu halde soruşturana 
Hiçim geçecek süre üç günlük süreye dâhil dleğiR-
dlir. 

BAŞKAN — Bu mıaddeyle ilgili değişikliği 
kamilsıyonuımuiz henimsemişltir. Benliımısıcimeyi oy
larınıza sunuyaruım. Kabul edenler.. Kaıbul et-
ımiyenlar.. Kabul 'edilfmlştir. 

Gözetim ve teftiş, 
MADDE 36. — Disiplin mahkemeleri ile di

siplin subaylıklarının vje disiplin ceza ve tutuk 
evlerinin idari işleminin gözetimi silsile voliyle 
koımutanlıklarca veya" askerî kuıruım âmirliikleırin-
ee, teftişin Millî Savunanla Bakanlığı Askerî Ada
let müfettişlerince ıgemel hükümlere göre yapılır. 

Bu gözetim ve teftiş görevine dayanılarak 
yargı işlerime fcarışıiaımaız. 

BAŞKAN — Komisyonumuz,, tadil metinini 
ıhenimsememiştiır. B'emıimıslenımieımıe hususunu oyla
rınıza sunuyorum1. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler.. Kabul 'edilmiştir. 

Cezaların yerine getirilmesi 
MADDE 38. — Disiplin mahkemelerince ve

rilen ve kesinleşeni oda veya göz hapsi cezaları : 
A) Subaylarla askerî memurlar ve astsubay

lar hakkında : 
1. Göz hapsi ©ezalarına : 
a) Resmî daire, kışla, eğitimn (alanları ile 

sair yeırieırdeki) hizmetlerine devam 'öderler. 
b) HıizmetMi sona ermesinden sonra hiçbir 

yeıre gidiemezletr. Kışlada veya resmî oidalarda ka
lırlar, 

c) Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir zi
yaret kabul1 edemezler. 

I I - Oda hapsi cezalarında : 
a) Mümkün olduğu takdirde cezayı ıtek ba

şına belirli ibir hapis odasınıda geçirirler, 
b) Emir veremezler, 
e) Genel hizmet yapamazlar. 
B); Askerî öğrenciler hakkımda : 
a) Oda hapsi dezasum belirli ıhapis odaların

da topluca geçinirler, 
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ıb) iHapiıs odallarmıım kapışanda ıbiır nöbetçi 

jbtfliundııruüun 
(C) Erbaş ve erler hakkımda, : 
a) Odaı •hıaptsli cezıasaınııı belirilü bapjs odala

rımda topluca geçirli rilıeir, 
Ib) ıHapiJs odailairımın kapısında' 'bir nöıbetçi 

bulundurulur, 
c) .Erbaşlar genel hizmet yapamazlar. Eır-

•]/er »ağır esıkıerî Mızmetlleirde ikulılaınııııabiliır. 
D) ıSiıvil personelin hizımet ve ısosıyal du-

ramilairı "göz önüme alınarak verilen cezalar yu-
fcardakl fıkıralıar hükümlerime göre yerime getiri
lir. 

BAŞKAN — Tadil metni Koıımisyonumuzea 
ıbemliımsemımiştir. Bu hususu fkabnl edenler.. Ka-
'bıd etimiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yazdı emir 
MADDE 40. — Disiplin mabkemelerıi ıfcarıa-

fındam verilip fcetslinleştmıitş bulunan bükümlerde 
(kamuma aykırılık (bulunduğunu öğrenen Genel-
fcuırımay Başkamı, Askerî Yarıgıtaya başvurulması 
içim Askerî Yargıtay Başsavcısımıa yazılı emü/r vc-
rilımesi hususumda Millî 'Savununa Bakanından 
istemde bulunur. 

Bu istem üzenime veyıa -ayrıca Mıillî Savumun a 
Balkanı disiplin mahkeıme'lerinee verilip kesinleş
miş ıbulunam hükümlerde kanuna aykırılık /bulun
duğumu öğrenirse, Askerî Yargıtaya ibaşvuırıma-
sı için Aelkerî Yargıtay Başsavcısınla vaizdi cımir 
verir. 

Bıı husul İta yazılı emir ile ilgili Aslkerî ımah-
ikameler 'knıruluştı ve Yargılamia Uısullü Kanu
nundaki bükümler uygulanır. Şu kadar lk!i, Aıke-
vı Yargıtay işin disiplin ıma'h kemesin in (görevini 
'aştığı sonucuma varırsa hükmü bozarak dâva dos
yasının yetkili ve görevli mercie gönderilmesine 
Ikariaır verir. Bu halde yenliden yapılacak incele
nme ve Ikovuştıiırımıa Monucu/na göre geıılalken lka;ra<r 
verilk'. Disiplin ımahkemesi tarafından verilen ve 
yerine getirilen cezalar yeniden verilecek eteza-
da:n inıdıirilir. 

BAŞKAN Tadil metni kioınisyonuımuzıca 
bemiımsenmiştliır. Bıı husuısu kabul ödemler.. 
Kabull 'cltımiıyemılıer.. Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCİ KISIM 
Disiplin suçları ve eezaıliarı 

Disiplin suç ve cezaları 
MAADE 41. — DMplin suçları bu kanun-

un oıda hapsi ve göz hapsi cezaları ile cezıalam--
dirdiği eylemlerdir. Bu kanuna verilecek oda ve-
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ya göz hapsi cezaları üç, günden ilki aya kadar
dır. Erbaşlar hakkında aıslî ceza. ile birlikte 
rütbemin geri alımmıa'sı cezaimi da verilebilir. 

Disiplin ımıah'keımesîı, (bu kanunu uygular
ken, ımıaddede yiaızılı cezanın aşağı ve yukarı 
hadleri arasımda cezayı serbestçe takdir eder. 

BAŞKAN — Tadil metni komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. Benimsenmeme hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmiyeııler. 
Kalbini edilmiştir. 

C'ezallıarum toplamaması 
MADDE 42. — Cezaların toplanması halinde, 

.Aymı çeşit cezalar toplanaralk, başka çeşit ce
zalar ayrı ayrı çektirilir. 

BAŞKx\N — Tadil unetnii komisyon mm uzca 
(bemiımnemimiştiır. Beminmscflme hnsmsumı kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Disiplin suçlarında dâva zamanaşımı 
MADDE 43. — Disiplin ıs uçlarına ait dâva

larda suç tarihinden itibaren üç ay içinde disip
lin mahkemelerince hüküm verilmemiş olursa dâ
va zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Tadil metni benimsemmemiştir. 
Bu hususu kabul edenler.. Eıtımiyenler.. Benim-
ısıe'nımeıme kabul edilmiştir. 

Hizımete ımahsus eşyamın harlabolımasma sebebi
yet verenler veya kaybedenler 

MADDE 52. — Hizımıclte mahsus ve değeri 
('250) lirayı, geçimiydi eşyayı özürsüz kaybedenler 
veya haraıbolmasına dsıbübiyet veremler, eşyanın 
değeri de göz önüne alınarak iki aya kadar oda 
veya göz hapsi ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Bu tadil metni: komiısyonuımuzce 
(benimsenmiştir. Bu hususu kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul odilımıiştir. 

.Astıma, lıizımlatle ilgisi olımıyam emir verem
lerle hediye, isteyen veya borç alanlar 

MADDE 53. — Astlarına hizımetle ilgisi olımı-
yan emir verenler, astlarından hediye istiyenler 
veya. borç alanlar on gümdlcn İti aya kadar oda 
veya ıgöz ıhapsi cezası ile oeza.lamidıırılınlar. 

BAŞKAN — Komisyonumuzca tadil metni 
benimsenmiştir. Bu hususu kabul edenler.. Etrni-
yenler.. Kabul edillmiştir. 

Astlarını gözetim görevinde ihmal ve kusu
ru olanlar 

MADDE 54. — Astlarını gözetim görevimde 
ihmal ve kusuru olandır veya a,otlarının suçlarım/ı 
ıhaber verıımiyenler, on'bıeş güne kadar oda veya 
göz hapsi cezaisi ile cezalandırılırlar. 
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BAŞKAN — Komııeyomumuızcıa değişiklik: be-

nimsenmiştir. Bu hususu kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarını askerlikten soğutmaya 
kışkırtanlar 

•MADDE 57. — Arkadaşlarını sözle -hoşnut
suzluğa Ikışlkırbanılar bir ıaıya Ikaidaır oda veya göz 
'hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN —• Komiiısıyonuımuzca tadil beniiım-
»enlmeımiiştıir. Bu huısuöu Ikalbul edenler.. Etmiyen-
üer.. ©'eniımıseımcıme Ikaıbul ledilmiştir. 

'Safhosl.uk've yasak edilen yerlere girmek 
MADDE '58. — Resmî üniforma ile genel ev

lere, kumarlhanelere, meyhanelere, barlara ve gi-
ır'ılmesli gaırniizon kamutaınbklarınca yasaklı baş
ka yerlere girenler veya «sarhoşluğu igiızilenımiye-
ce!k derecede olanltaır yedi günden bir aya kaıdıar 
oda veya göz hapsi cesaısı ile oezıallıanldıırılırlar. 

Saırhoşluk eylemi görev ısnıaisında işlenmiş 
ise verilecek ceza onbeş günden iki aya kadar 
oda veya göz hapsidir. 

BAŞKAN — Komisyonumuzca değişiklik 
benimsenmiştir. Bu hususu kabul edenler... Et-
miıyenler... Değişiklik benimsenmiştir. 

Kumar oynıyaıılar 
MADDE 59. — Kumar oynıyanlar bir aya 

kadar oda veya göz ihaıpsi cezası ile cezalandı
rılırlar. 

BAŞKAN — Komisyonumuzca değişiklik 
benimsenmiştir. Bu hususu Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yasak edilen kitap ve saireyi okuyan veya bulun

duranlar 
MADDE 61. — Askerî öğrenci, er ve erbaş

lar tarafından okunması veya bulundurulması 
Genelkurmay Başkanlığınca yasak edildiği bil
dirilen kitapları, dergileri ve her türlü yazıları 
okuyan veya bulduranlar onbeş güne kadar oda 
hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 61 nci madde ile ilgili değişik
liği komisyonumuz benimsemiştir. Bu hususu 
kabul edenler.. Etmeyenler.. 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 personel hakkında verilen ve yerine 
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getirilen oda ve göz hapsi cezaları bunların 
yükselmelerinde nazara alınmak üzere sicilleri
ne işlenir. 

Bu hüküm yedinci madde mucibince verile
cek özel cezalarda da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
ni msememiştir. Benimsememe hususunu oyları
nıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Uygulanmıyacak kanun hükümleri 
MADDE 64. — Askerî Ceza Kanununun bu 

kanunun cezalandırdığı suçlara ait hükümleri 
ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hüküm
leri disiplin mahkemelerinin kurulup fiilen gö
reve başladıkları tarihte yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanuna göre ku
rulacak Disiplin Mahkemeleri, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlıyarak en geç üç ay 
içinde kurulur. 

Bu mahkemelerin hangi tarihte fiilen göreve 
başlıyacakları Genel Kurmay Başkanlığınca tes-
bit olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişiklik met
nini benimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Disiplin Mahkemele
rinin kurulup fiilen göreve başladıkları tarihte 
askerî savcılıklarla askerî mahkemelerde bulu
nan ve henüz neticelendirilmemiş olan soruştur-. 
ma ve dâva dosyalarından disiplin mahkeme
lerinin görevi içine giren suçlara aidolanlar, 
görevsizlik karariyle, nezdinde disiplin mahke
mesi kurulan yetkili 'kıta komutanı veya aske
rî kurum âmirine gönderilir. 

Duruşma safhasında olan dosyalar için yeni
den iddianame düzenlenmeden dâva dosyası gö
revli disiplin mahkemesine verilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili tadilâtıda 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıyla ilgili 
Millet Meclisinde kabul edilip te Senatoda da 
aynen kabul edilmiş olan maddeleri ve Senato
da yapılmış olan tadilâtla ilgili olarak Millet 
Meclisince aynen benimsenmiş olan maddeler 
kesinleşmiş. Millet Meclisinin benimsemediği 
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hususlar için de karma komisyon teşkili ieabet-
mektedir. Bu tasarıyla ilgili 1 nci... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Tertip ve 
tensik bakımından zannediyorum ki, bir hata 
oldu. içtüzüğün 129 ncu maddesi gereğince söz 
rica edebilir miyim, sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kırca, şu arz 
edeceğim hususları ifade edeyim de ondan son
ra size söz vereyim. 

1 nci, 6 ncı, 8 nci, 9 ncu, 12 nci, 15 nci, 23 ncü, 
27 nci, 31 nci, 32 nci, 36 ncı, 41 nci, 43 ncü 75 
nci, 62 nci, maddeler Heyeti Umumiyenizce 
Cumhuriyet Senatosundan gelen metin benim-
senmediğinden bu maddelerle ilgili olarak Kar
ma Komisyon teşkil edilecektir. 

Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

Başkanımıza müsamahasından dolayı teşekkür 
ederim, öyle sanıyorum ki, daha önce komisyo
numuzca benimsenmesi tavsiye edilen 12 nci 
madde bilâhara nâçiz takririm üzerine Yüksek 
Heyetinizin iltifatı ile benimsenmemiştir. Ko
misyonumuzca benimsenen 40 ncı madde, 12 nci 
maddede yer alan prensiplere murtabıt durum
dadır. 40 ncı maddenin benimsenmesini tavsiye 
ederken, pek tabiî olarak, 12 nci maddenin be
nimsenmesini tavsiye etmek gerekir. Pek tabiî 
olarak 40 ncı maddenin de benimsenmesini tav
siye edince. Metnin irtibatı ve sistematiği bakı
mından, 12 nci maddenin benimsenmemesi ha
linde bu 40 ncı maddenin de benimsenmemesi 
iktiza edecektir. 

Bu itibarla, İçtüzüğün 109 ncu maddesine 
göre bir takrir hazırlıyorum. Şayet Komisyon 
iltifat buyurursa, bu 40 ncı madde üzerinde 
tekrar durulmasını, İçtüzüğün 109 ncu madde
si gereğince, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon Söz
cüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAFFET 
EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — Efendim, 40 ncı 
maddeye sıra gelmeden evvel, sayın Coşkun 
Kırcaya, bir takrir vermesi için rica etmiştim. 
Maalesef o arada nasıl oldu ise geç kalmışlar ve 
takrir vermemişler ve aniden madde oylandı. 
Madde böylece kanunlaşmış bulunuyor. Halbu
ki demin Sayın Kırca arkadaşımızın da ifade 
ettiği üzere, 12 nci maddede yapılan değişiklik
ten sonra 12 nci madde ile ilgili bulunan 40 ncı 
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maddenin de haliyle sistem olarak bu maddeye 
uydurulmasında zaruret vardır. Aslında Ko
misyon olarak üzerinde durulmuş ve hattâ ben
deniz de 40 ncı maddeye elimdeki not üzerinde 
işaret etmiştim. 

Değişmesi lâzım gelen tek kelimedir. Emrî 
mahiyette olan bir kelimenin ihtiyarî mahiyete 
getirilmesinden ibarettir. Şöyleki, «verilir» ke
mesi «verilebilir» şeklinde düzeltilecektir. Eğer 
iltifatınıza mazhar olursa bu teklifimiz, Komis
yon olarak müteşekkir kalırız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ 

SANCAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşla
rım, arkadaşlarımızın izah ettikleri hatanın tas
hihine hakikaten lüzum vardır. Elimizdeki As
kerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü 
kanunundaki «yazılı emir» müessesesinde de 
«verebilir» diye, ihtiyari bir fiille ifade edil
mektedir. Tenazuru ve vuzuhu temin için bu is
teğe iltihaf göstermenizi bendeniz de rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca benimsenmesi tavsiye edilen 12 

nci madde benimsenmemiştir. 
40 ncı madde 12 nci maddeyle murtabıt olup 

sistem bakımından bu maddenin de benimsen
memesi gerekir. 

İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince 40 ncı 
maddenin benimsenmemesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
takrirde tebarüz ettirilen maddeler Yüksek He
yetinizin oyuna sunulmuş ve 12 nci madde be
nimsenmemiş, 40 ncı madde benimsenmiştir. Ve 
40 ncı madde benimsenmekle kesinleşmiş, 12 
nci madde de, benimsenmemekle Karma Komis
yona havalesi icabetmiştir. Şimdi İçtüzüğün 
109 ncu maddesini okuyurum: 

«Lâyiha veya teklifin katiyen kabulü, reye 
konmadan evvel, ibare ve üslûp, yahut ve ten
sik itibariyle noksan veya iltibas olduğu âza 
veya encümen tarafından dermeyan olunursa 
metin, aidolduğu encümene gider. 
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Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâ

zımdır.» 
Biz Riyaset olarak bu hususun 107 nci mad

denin sarahatine uygun olmadığı kanaatinde
yiz. Madde daha evvel komisyon ve alâkalıla
rın uyanık bulunması ve Heyeti Umumiyenin 
bu türlü bir karar almasını Önlemesi icabederdi. 
Bu sebeple takrir oya konmıyacaktır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, meseleyi öyle zannediyorum ki, 
109 neu maddenin getirdiği müessesenin ruhu 
bakımından ele almakta fayda vardır. Sayın 
Başkanımız, çok kıymetli arkadaşım Ferruh 
Bozbeyli'nin malûmudur ki, 109 neu madde iki 
Meclis sistemi henüz mevcudolmadığı zaman 
kaleme alınmıştır. Şimdi burada ne diyor 109 
neu madde: «Lâyiha veya teklifin katiyen ka
bulü reye konmadan evvel...» henüz katiyen 
kabulün oya konması bahis konusu olan bir 
hususla karşı karşıya değiliz. 

Bu lâyiha ne zaman katiyen oya konacak
tır ? İki Meclis üyelerinden kurulu Karma Ko
misyon raporu buraya geldiği zaman. Şimdi 
ibare, veya üslûp, tertip ve tensik bakımından 
bir noksan olursa; ibare ve üslûp bakımından 
bir mesele yok. Ama tertip ve tensik bakımın
dan, kanunun sistematiği bakımından bariz bir 
hatâ var. Şayet muhterem Başkanım izin ve
rirse bu hatanın ne noktada mevcut bulunduğu
nu ve hakikaten bu hatanın hiçbir surette Mec
lisimiz içersinde temel birtakım prensiplere bağ
lı olan bütün arkadaşlarımızın cevaz vermiyece-
ği neticelere götüreceğini izah etmek isterim, 
yüksek müsamahanıza sığınarak. 

Hakikaten daha evvelki konuşmamda da 
arz etmek fırsatını bulmuş olduğum gibi de
mokratik prensiplerin sivil idare esasının mah-
fuziyetini bâzı idari hukuk prensiplerine da
yandırmak mecburiyetindeyiz. Buna istinaden 
bilinci madde ve ona murtabıt maddelerde de
nildiği, buna istinaden 12 nci maddenin benim
senmesi tavsiye edildiği halde, benimsenmedi. 
Neden benimsemedi, şu sebepten dolayı : 
Ne kadar muhterem bir makam olursa ol
sun, Genelkurmay Başkanlığı, siyasi mesu
liyeti haiz Millî Savunma Bakanlığına mü-
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savi veyahut da ondan üstün durumda 
görmek imkânı demokratik rejimde mümkün 
değildir. İşte bu sebepten dolayı, biz Millî Sa
vunma Bakanlığı nezdinde kurulacak olan di
siplin mahkemesini, Genelkurmay Başkanlığın
da kurulacak Disiplin mahkemesinden, Disiplin 
mahkemeleri arasındaki uyuşmazlıkları çözmek 
bakımından üst yetki sahibi addettik. Şimdi 
mevzu nedir? Mevzu kanunun dayandığı bu te
mel prensiple ilgilidir. Askerî Yargıtaya başvur
ması için Askerî Yargıtay Başsavcısına yazılı 
emir verir. Kim verir? Millî Savunma Bakanı. 
Bunda hiçbir itirazımız yok. Ama, kimin iste
mi üzerine? Genelkurmay Başkanının, istemi 
üzerine. Genelkurmay Başkanının istemi üze
rine Millî Savunma Bakanı Askerî Yargıtay 
Başsavcısına dâva açması için emri verir. Yani 
vermeye mecburdur. 

Yani Genelkurmayın istemi, siyasi mesuliyeti 
haiz Millî Savunma Bakanını bağlar. Bu husus 
biraz evvel benimsenmiyen 12 nci. maddede, biraz 
evvel benimsenmiyen birinci madde ve ona mur
tabıt maddelerde hangi sistem temelinden hare
ket etmişsek, bu o temele aykırı bir noktadır. Bi
naenaleyh, burada hakikaten Anayasamızın te
melleri bakımından ve bu kanunun dayandığı te
meller bakımından sistematiğe, yani tertibe ve 
tensika ait bir hata vardır. Bu bakımdan kanun 
benimsenmemesi tavsiye edilen 1 ve ona murtabıt 
maddeler biraz evvel benimsemesi tavsiye edildi
ği halde Genel Kurulunuzca benimsenmemiş olan 
12 nci maddenin dayandığı sistematik temel ile 
bu madde irtibatsız bir hale düşmektedir. Bina
enaleyh, öyle zannediyorum ki, 109 neu madde 
iki Meclisli sistemimiz teessüs ettikten sonra dahi 
kanunun sistematiğinin dayandığı esaslar bakı
mından yapılan bu gibi hatalar neticesi kanunun 
kendi metni içinde hâsıl olan çelişmezlikleri sis
tematik bakımdan yani tertip ve tensik bakımın
dan eski tâbirle düzeltme imkânını bize vermeli
dir. Şayet çok Muhterem Başkanım Ferruh 
Bozbeyli bu görüşe iltifat edecek olurlarsa öyle 
zannediyorum ki, iki Meclisli sistemin tatbikatı 
bakımından 109 neu maddeye hakiki ruhunu ver
meye medar olacak bir karar almış olacaklardır. 
Aynı zamanda hakikaten hepimizin çok. kıskanç 
olduğumuz, sivil idare esasları, genel idare esas
ları gibi Anayasa temelleri bahsindeki bariz bir 
hatayı düzeltme imkânına kavuşmuş olacağız. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 

Kırca arkadaşımızın vuzuhla ortaya koyduğu bu 
mesele işin esası yönünden çok haklı bir noktayı 
tsbit etmektedir. Fakat her türlü tashih, o tas
hihi ieabettiren tüzük usulü gereğince yapılır. 
Yüksek Heyetiniz bundan bir müddet evvel, buna 
müşabih hatalarla malûl bulunan Sendikalar Ka
nunundaki hataları yeni bir kanunla değiştirmiş 
ve bu ikinci kanun da Meclisimizce kabul edil
miştir. Bu sebeple Sayın Kırca arkadaşımız ıs--
rar etmesinler, mesele ancak usulüne uygun şe
kilde tashih edilebilir. Burada heyetiniz bir 
madde hakkında görüşünü açıklamış madde 
hakkında komisyonun benimseme tavsiyesini ka
bul etmiştir. Bunun tamamen zıddı olan benimsen
mem esi tavsiyesini kabul etmek için yeniden oya 
arz edilmesi mümkün değildir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bundan evvelki konuşmanız da 
usul hakkında idi. Sayın Kırca, esasa da girdiniz. 
Meselenin aydınlanması bakımından müsamaha 
edilmiştir. Bu sebeple Karma Komisyon teşkili 
için oya arz edeceğim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Biraz evvel 
ifade buyurduğunuz husus ile benim arz ettiğim 
husus arasında fark olduğu kanaatindeyim ve son
ra da bir takrir vereceğim, belki Genel Kurul çö
zebilirler yine içtihat doğmuş olur. Böyle dahi ol
sa bu nokta usul bakımından tavazzuh eder, hem 
de mesele halledilir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; benim için hakikaten müşterek ho
camız olan Ebülülâ Mardin'in dediği gibi, «Zev
ki hukukîsine şu Meclis içinde hayran olduğum» 
Doğrusunu isterseniz ender insanlardan bir tane
si olan Uerruh Bozboyli arkadaşımızla böyle bir 
münazara içinde» bulunmak zevkli, çok zevkli bir 
vazife ifası oluyor. Kendisinin müsamaha duy
gularına sığınarak sunu belirtmek isterim ki. Sen
dikalar Kanununda yapılan değişikliklerle bu ko
nu arasında bir muvazene kurmaya imkân yok
tur. Şundan dolayı yoktur: 

Sendikalar Kanunundaki hatalar, o kanunun 
katiyen kabulü, yani nihai olarak kabulü reye ko
nulmadan önce düzeltilmiş değildir; düzeltilme-
miştir. Düzeltilmcksizin Cumhurbaşkanlığına su
nulmuştur, Cumhurbaşkanlığı da Resmî Gazetede 
yayınlamıştır. 
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Şimdi, burada öyle sanıyorum ki, bu kanun 

tasarısının katiyen kabulünü oya vaz'etmek duru
munda değiliz. Binaenaleyh, iki Meclisli sistemin 
zaruretleri bakımından 109 ucu maddeyi anlıya-
cak olursak, o zaman 109 ucu madde gereğince bu 
takririmin oya konulması iktiza eder. Çünkü 
109 ucu madde bu gibi hataların kanun tasarı ve
ya teklifinin katiyen kabulü oya konulmadan ön
ce tashihine cevaz veren, bir ruhla kaleme alın
mıştır. Katiyen kabulü eğer Sendikalar Kanunun
da yapılan hatalar katiyen kabulü kanunun re
ye konmadan önce buraya getirilmiş ve düzeltil
miş olsaydı bu, Sendikalar Kanunundaki düzeltil-
meleri yapan kanun teklifine ihtiyaç olmıyacaktı. 
Bu ihtiyaç nereden doğdu? 109 nen maddeyi kul
landığımız için 109 ncu maddeyi kullanmak kim
senin aklına gelmediği için doğru. Şimdi 109 ncu 
madde bize bu imkânı vermektedir. Kendilerinin 
içtihadı benim takririmin oylanamıvacağı merke
zindedir. Başkanvekilimizin otoritesine riayet et
mek hepimizin borcudur. Ancak kendilerinden is
tirhamım, hiç değilse hem uaul bakımından 109 
ncu maddenin çift Meclis sisteminde tatbikinde 
bir içtihat yaratmak hususuna medar olmak üzere, 
hem de bir hatayı düzeltmekte yardımcı oluruz 
ümidiyle lütfederlerse, kendilerinden istirham edi
yorum, takririmin oya konulup konulamayacağı 
hususunu yüksek reylerinize arz etsinler. Eğer 
Genel Kurul takririmin oya konabileceği hususu
nu kabul ederse o zaman bir içtihat yolu açılır. 
Ama Genel Kurul bunu kabul eder veya etmez. 
Yalnız kendilerinden bu yola gitmesini, otoritele
rine tamanıiyle bağlı kalarak, vereceği karara kar
şı boynumuz kıldan incedir, bunu da kabul ede
rek arz ve rica ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 109 
ncu madde lâyiha veya teklifin ibare, üslûp, ter
tip ve tensikme müteallik olan hususların tadili
ne imkân veren bir maddedir. Sayın Kırca'nın 
vermiş olduğu önerge bu hususlara değil madde
nin esasına taallûk eden benimsenmiş olan bir 
maddenin benimsenmemesini teklif eden bir hu
sustur. Bu sebeple oya koymama hususundaki ka
naatimizi tekrar ediyoruz. Ancak, Sayın Kırca 
arkadaşımız madem ki, ısrar ediyor, bu önergenin 
oya konulup konulmaması hususunu evvelâ oyu
nuza arz edeceğim. Yüksek Heyetiniz oya konul
ması hususuna karar verirse, o zaman oya arz ede
ceğim. Savın Kırca'nın... 
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F E T H Î ÇELİKBAŞ (Burdur) — Oyumu 

kullanmak için bir şey öğrenmek istiyorum, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
F E T H Î ÇELİKBAŞ (Burdur) — Başkanlığı

nız bu takririn oya konulmıyacağı kanaatini mi 
taşyıor? 

BAŞKAN — Evet efendim, daha evvel bunu 
ifade ettik. Biz bu takririn, 109 ncu maddenin ru
huna aykırı olduğu, 109 ncu maddenin üslûp, ter
tip ve tensikle ilgili olduğu; halbuki bu takririn 
maddenin esasına aidolduğu, bu sebeple oya ko
nulmıyacağı kanaatindeyiz. 

Sayın Tahtakılıç, usûl hakkında söz mü isti
yorsunuz? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uaşk) — Evet. 
BAŞKAN —önergenin lehinde mi, aleyhin

de mi? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Aleyhin

de. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhterem 

arkadaşlar, söz almamak için sonuna kadar sab
rettim. Fakat Riyasetin, Tüzüğe uygun bir kara
rından sebepsiz olarak, takriri reye koymak gibi 
hatalı bir yola gittiği kanaatinde olduğum için 
söz almıya mecbur kaldım. 

Arkadaşlar, teşkil edilen komisyon şimdiden 
sonra iki Meclis arasında katî bir karara varılmı-
yan hususlara ait karar verebilir. Bunun hari
cindeki hususlar tek Meclisli olan şartlar içinde 
olduğu gibi kesinleşmiş mahiyettedir. Demek-
ki, şimdiden sonra (kuracağımız koımisyıon an
cak ühıtilâfa düştüğümüz hususlarda karar ver-
me yetkisine sahiptir. 'Ben aslında Saym Coş
kun Kırca arkadaşım gibi, gayeci ve maksat-
çıyım. Binaenaleyh, eğer İçtüzük elverseydi 
'bu noktada kendisiyle bera'ber reyimi kulla-
n'acak'tiim. Ama Devlet nizamında ve hele Par-
lâımento nizaımımda şe'kil meselesi esas mesele
si kadar mühimdir. Bunu çiolk aaman Coşkun 
Kırca arkadaşımızdan dinledim. O halde üç 
gün. içimde kıyamet kopmaz arikadaşlar. Ken
dileri ibir tadil teklifi verirlerse, ben de ya
nma inıza koyanım. Ama Meclis, kanunların 
kalbulüne dair olan 'tüzük sarahatine aykırı bir 
karar verirse ve höyle bir talkriri .Riyaset Mec
lisin reyine «koyarsa, .bu hususun reye konu
lup konulmaması hususunu da reye koyarsa, 
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hataya düşmüş olur. Onun için Parlâmentola
ra hayatiyet veren, salâhiyetlerini tâyin eden 
tüzük 'hükümleri, Anayasa hükümleri gibidir. 
Ne yapalım ki, İçtüzüğümüzü yapsaydık (belki 
höyle 'bir hususu halledehiılirdik. Onun için 
ben de (kendileri gibi 'kullandıkları ifadelerle 
rica ediyoruim. Ooşkun Kırca arkadaşımuz lüt
fetsinler "takrirlerini geri alsınlar, Riyaset de 
içtihadından sebepsiz 'olarak dönmesin, Riya
set Anayasaya aykırı hir hususu reye koyamaz. 
İçtüzüğe aykırı hir 'hususu Riyaset oya koya
maz. Bu içtihadından Riyaset dönmesin. Me
seleyi Ooşkun Kırca arkadaşımla 'bera'ber ilki 
maddelik müstacel bir 'kanun tdklifi yapalım, 
işlenımiş 'bulunan 'hatayı elbirliğiyle tashih 
edelim. Fakat bu usul hükümlerinde bir defa 
gedik açarsanız ibu gediğin arkasının nereye 
ıgiideceği belli olmaız. Takdir evvelâ Riyasetin, 
sonra Yüksek Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evvele
mirde şu hususu arz 'edeyim 'ki, Riyaset kanaa
tinden dönmemiştir. . 

Rivaset hu takririn 'oylanaimıyacağı kanaa
tindedir. IBu kanaatini hir'kaıç defa Heyeti 
Umum iyeye arz 'etti. 

Ancalk, 'Sayın Kırca iarkadaşıımız, kendisi 
ile aramızda 'bulunan hulkükî ihtilâfın Yüksek 
Heyetin hakemliğinde halledilmesini istemek
tedir. Buna da İçtüzük hükümleri imkân ver-
meiktedir. 

içtüzüğün 89 ncu maddesi; «Müzakereye 
mahal almadığı, ruznameye veyahut hu nizam
name lahkâmına riaye'be davet, talkdiım ve tehir 
te'klifleri asıl meseleye takaddüm eder. 

Böyle -hir teklif vukuhu'lursa ancak lehte 
ve aleyhte ikişer nıehus - lonhe^er dalkikadan 
fazla sürmemek üzere - söz söyliyehilirler. 

Neticede reye .müracaat lâzımıgelirse mesele 
işıari reyle halledilir.» deme'kte'dir. Bu seheple 
Riyaset, (kanaatinden dönmediği gibi, hu tak
ririn oylanıp oylanamıyacağı hususunun Yük
sek Heyetin oyuna arz edilmesi de usule ay
kırı değildir. 

Şimdi Sayın Ooşkun Kırca tarafından ve-
i'ilmiş lolan ve 40 ııeı maddedeki henimsenme 
hususunun 109 ncu ımadde esaslarına göre de
ğiştirilmesini derpiş eden önergenin 'oylanıp 
o yi anmaması hususunu aylarınıza arz edece
ğim. Oylanması hususunu kahul edenler... Et~ 
miyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Mulhtere'm arkadaşlarım, biraz evvel ifade 

•ettiğim maddeler .dolayisiyle 'bir karma (komis
yon 'teş'kil edilecektir. Bu karma 'komisyonun 
Millet Meclisinde ve 'Cumhuri'yet Senatosunda 
raporları müzak'ereıy'e esas teşlkil eden komis-
yıonlardan seçilim esini ve her iki komisyiondan 
üçer üyenin tefrik edilmesini 'Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Karma Komisyon raporları müzalkereye 'esas 
aJınmi'ş, komisyonlard an üçer kişi tefrik edile
rek [kurulacaktır. 

2. — Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan 
kimselere tazminat verilmesi hakkında kanun 
tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) (1) 

'BAŞKAN — Karma Komisy'on lütfen yerini 
alsın. Kanma Komisyon raporunu o'kütuyorum 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Karma Komisyonun birinci mad
de ile ilgili metnini okutuyorum. 

Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimsele
re tazminat verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1. Anayasa ve diğer kanun
larda gösterilen hal ve şartlar dışında yakalanan 
veya tutuklanan veyahut tutukluluklarının deva
mına karar verilen; 

2. Yakalama veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; 

S. Yakalanıp veya tutuklanıp da kanuni sü
resi içinde hâkim önüne çıkarılmıyan; 

4. Hâkim önüne çıkarılmaları için kanunda 
belirtilen süre geçtikten sonra hâkim kararı ol
maksızın hürriyetlerinden yoksun kılman; 

5. Yakalanıp veya tutuklanıp da bu durum
ları yakınlarına hemen bildirilmiyen; 

6. Kanun dairesinde yakalandıktan veya tu
tuklandıktan sonra haklarında kovuşturma yapıl-

(1) 457 ye 2 nci ek S. Sayılı bmmayazı tu
tamağın sonundadır. 
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masına veya son soruşturmanın açılmasına yer 
olmadığına veyahut beraetlerine veya ceza veril
mesine mahal olmadığına karar verilen; 

7. Mahkûm olup da tutuklu kaldığı süre hü
kümsüzlük süresinden fazla olan veya tutuklan
dıktan sonra sadece para cezasına mahkûm edilen 
kimselerin uğrayacakları her türlü zararlar, bu 
kanun hükümleri dairesinde Devletçe ödenir. 

8. Aynı cins suçtan mahkûm olanlar, itiyati 
suçlular ve suç işlemeyi meslek veya geçinme vası
tası haline getirenler, 6 ve 7 nci bendler hüküm
lerinden faydalanamazlar. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bâzı baskı hatalar var. 

BAŞKAN — Birinci madde ile ilgili metinler 
hakkında söz istiyen?.. Sayın Komisyon buyurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Siz de mi söz istiyorsunuz!.. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Evet, 
BAŞKAN — Evvelâ komisyona söz veriyo

rum. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
metinde bâzı matbaa hataları var, yedinci bend 
doğru okundu, Hükümsüzlük, Hükümlülük diyor, 
doğru. Sekizinci bendde «ihtiyati suçlar» var
dır, bu «itiyadi» olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Halil özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar; ben bir hususu Yüce Heyetinize arz 
ettikten sonra, muhterem arkadaşlarımdan bu 
arz ettiğim hususun kanun maddesi içersinde 
açık bir şekilde yazılı olup olmadığını rica edi
yorum. 

Arkadaşlar, her hangi bir suçtan dolayı bir 
şahıs hakkında hazırlık soruşturması yapılmış. 
Hazırlık soruşturması esnasında bâzı deliller kar
şısında tevkif edilmiş. İş, mahkemeye intikal et
miş. Âmme dâvası bu deliller karşısında açılmış. 
Duruşmada son tahkikat esnasında maznunun le
hindeki ve aleyhindeki bütün deliller toplanmış. 
Netice itibariyle, Cumhuriyet savcısının müspet 
mütalâası karşısında hâkim delilleri mahkûmi
yete yeter görmediği için veyahutta delilsizlik 
karşısında altı ayın sonunda maznunun beraetine 
ve cezaevinden dışarıya çıkarılmasına karar ver
miş. Şimdi böyle mühim bir durum karşısında 
şu Anayasanın insan haklarına, insaniyete, in-
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sanlığa verdiği kıymet karşısında, acaba şu eli
mizdeki metin buna cevap veriyor mu, vermi
yor mu? Bunu rica ediyorum. Komisyon söz
cüsü arkadaşım beni tatmin etsin, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın özmen, Heyeti Umumi-
yemiz bu üç metinden birini kabul etmek duru
mundadır. Her hangi bir tadilât veya tashihat 
mümkün değildir. Mütalâanızı lütfen bildiriniz. 
Yani Karma Komisyonun metnine muhalif misi
niz, muvafık mısınız, yoksa C. Senatosunun met
nini mi muvafık buluyorsunuz?.. Onu söyleyin 
lütfen. 
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'olursa folsun ister delil kifayetsizliği ister baş
ka bir sebeple olsun, beraat etmişse o kimseye 
tazminat verilmesi Anayasanın âmir Ibir hük
mü değildir. Ama biz burada bu âmir hükmü 
de aşmışız. Buna da cevaz var, Anayasa 'baş
ka hallerde tazminat verilmez diye de mâni 
'bir (hüküm 'getirmiyor. Ne zaman verilir? Bu
na fazla olarak demişiz ki, tututklanmıştır ve
ya yakalanmıştır'. Tutuklama ve yakalama 
Anayasa ve kanuna tamamen uygundur, ama 
bilâibara o kimsenin, beraetine karar verilmiş
t ir veyahut son soruşturmanın açılmasına yol 
olmadığıma dair karar verilmiştir. Bu kimse
ye tazminat verilecektir. Ne zaman verilımi-
yeıcekt. İtiyadı suçlu ise, suıç işlem'eyi mes
lek veya bir geçim vasıtası haline ıgetirimişse 
'veya aynı cins suçtan mahkûm "olmuş ise taz
minat 'verilmiıyecektir. 

Binaenaleyh, Sayın özmen arkadaşımızın 
sorduğu suale cevabıımız ta,mami'yle müspettir. 

Kendileri gerçi Senato metnini tercih edi
yorlar aıma Karma Komisyonun metni kanun
laştığı takdirde de ıbaihis buyurduikları şıkka 
girenlere, yani tevkif edildikten slonra delil 
kifayetsizliği dolayısiyle beraet edenlere, yal
nız delil kifayetsizliği dolayısiyle değil, her 
'hangi bir sebep dolayısiyle beraet edtanlere de 
tazminat verilöcektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Talat Oğuz. 
TALAT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım, yakalanan >veya tultutklanan bâzı 
kimselere tazminat serilmesi hakkında.ki kanun 
tasarısı üç görüş tahtında huzurunuza getiril
miş bulunmaktadır. 

Birinîci görüş; Millet Meclisinin kabul etti
ği metin, 

İkinci görüş; Cumhuriyet iS'enatosunun ka
bul ettiği meltin, 

Üçüncü görüş; Türkiye Büyük Millefe Mec
lisi Kanma Komisyonunun metnidir. 

Karma Komisyon ıgerek Millet Meiclisinin 
kabul ettiği metinden ve gerekse Cumhuriyet 
Senatosunun kabul ettiği metinden farklı ola
rak, birimci maddenin sekizinci bendine, «Ay
nı cins suçtan -mafhkûm olanlar, itiyadı suçlu
lar ve suç işlemeyi meslek veya geçinme vası
tası haline geitiren'fer, 6 ve 7 nei bendler hü
kümlerinden faydalanamazlar»1 yani tazminat
tan faydalanamazlar, hükmünü getirmiş . bu^ 
lmumaıktadır. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — C. Senatosu
nun metnini daha muvafık buluyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Çok muhterem arkadaş-
larfm; Karma Komisyonumuz, senatör arkadaşla
rımızın da ittifakı ile C. Senatosu metninde yap
mış olduğu tek değişiklik bu metnin birinci de
ğişikliği, redaksiyonuna mütaalliktir, bunları 
numaralamış bendler şeklinde ayırmıştır. Esasa 
mütaallik yaptığı değişiklik şudur; bir sekizinci 
bend maddeye ilâve edilmiştir. Ve bu sekizinci 
bende göre; aynı cins suçtan mahkûm olanlar, 
itiyadı suçlular ve suç işlemeyi meslek veya ge
çinme vasıtası haline getirenler 6 ve 7 nei bend 
hükümlerinden faydalanamazlar, denilmiştir. 

Şimdi 6 ncı bend: «Kanun dairesinde yaka
landıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında 
kovuşturma yapılmasına veya son soruşturmanın 
açılmasına yer olmadığına veyahut beraetlerine 
veya ceza verilmesine mahal olmadığına karar 
verilen;» 6 ncı bend bu. 

7 nei bend: «mahkûm olup da tutuklu kaldığı 
süre hükümlülük süresinden fazla olan veya tu
tuklandıktan sonra sadece para cezasına mahkûm 
edilen kimselerin uğrıyacakları her türlü zarar
lar, bu kanun hükümleri dairesinde Devletçe öde
nir.» der. 

Şimdi, burada mevzubahsolan şey, tevkife müta
allik, Anayasa hükümleri, tutuklama ve yakala
maya mütaalliktir. Anayasa hükümleri. Tutuklama 
ve yakalama, Anayasa hükümlerine aykırı olarak 
kanunsuz olursa bu takdirde hakikaten o kim
seye tazminat verilmesi Anayasanın âmir hük
müdür. Ama tutuklanma ve yakalanma kanu
na ve Anayasaya uyigun olarak cereyan etmiş
se ve o kimse beraet etmişse, hangi sebeple 
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Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 

'30 ncu maddesinin getrimiş olduğu espiri, ge
tirmiş olduğu (hüküm, Anayasanın ve 'mevcut 
adlî ve idari mevzuat dışında yakalanan ve 
tutuklanan kimselere tazminat verilmesini Ön
görmektedir. Yani 'her 'hangi bir vatandaş ge
rek Anayasamızın tâyin ettiği şartlar tahtında 
gerekse Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
104 ncü maddesinin tad ad ettiği şerait daire
sindeki -hususlar dışında yakalandığı, tutuk
landığı takdirde tazminat verilmesini öngör
müştür. Biz aynı cins suçtan mahkûm filan
ların itiyadi suçluların ve suç işlemeyi meslek 
ittilhaız edenlerin ibu maddenin dışında bırakıl
masının esbabı mucibesini pek haklı, pek muk-
ni göremedik. Zira bu hüküm gayriâdildir 
demokratik değildir. Hakkaniyet ve adalet 
prensiplerine hiçbir zaman uygun değildir. Ceza 
hukuku, suçları muayyen gruplar tahtında tavsif 
ve tanzim etmiştir. Mükerrir suçlular, itiyadi suç
lular ve suç işlemeyi meslek ittihaz edenler... Mü
kerrir demek, birinci suçu işleyip de mahkû
miyetini çekmesi halinde kanunun tâyin et
miş olduğu müddetler tahtında yeniden suç. iş
lemesi halinde o şahıs kendisine tâyin edilecek 
cezanın muayyen bir nisıbet ve muayyen bir 
miktarda artırmak suretiyle mahkûmiyete du
çar olabilir. Bu şahsın mükerrir olması bu 
şahsın iktisadi, içtimai ve sair sebeplerle ikin
ci bir suç işlemesi ve ikine bir suçtan mah
kûm olması kendsine tazminat verilmem esine 
mütaallik hüküm karşısında, gayriâdildir. Bu 
sekizinci maddenin tayyedilm'esi iktiza eder. 
îtiyadî suçlular meselâ, Ceza Kanununda âdi-
yen ve m'evsufen sarhoşluk itiyadı suçlular 

grupuna girmektedir. Bu suçluları işlemiş ol
einini suçtan gayrı olarak ikinci bir suçtan 
mevkuf olması halinde bunun tazminat dışın
da bırakılması ve Devletin kendisine bu taz
minatı ödem eve mâni bir hükmü bu kanun ta
sarısına konulması hukuk prensiplerine, adale
te uygun değildir. Komisyonun bu maddeyi 
geri almak suretiyle sekizinci maddenin tayyı 
cihetine gitmesi iktiza eder. Memleketlimizin 
içtimai durumu, iktisadi durumu ve suçlula
rın suç işlemedeki sosyal ve iktisadi sebepleri 
nazarı itibara alınmak suretiyle suıçun ve ceza
nın şahsileştirilmesi prensibi bu maddenin tay-
yedilmesini âmir kılmaktadır, Komisyondan 
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ıbunu istirham edeceğiz. 

'Maruzatım bundan ibarettir., 
BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON -SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarımı; 
yanlış hatırlamıyorsam pek Sayın Talât Oğuz 
arkadaşımızla bu meseleyi bu kürsüden bir ke
re daha münakaşa etmiştik. Şimdi mesele ne
dir? Bir kere Anayasa bâzı hususlarda şahsa 
ait evsaf ne olursa olsun o kimseye tazminat 
ödenmesini emretmektedir. Hangi hallerde? 
Anayasanın 30 ncu «iadesinde gösterilen şart
lar dışında tutuklanan veya yakalanan kimse
lere. Bunlara tazminat Verilmesi mecburidir. 
Bu kimse aynı cins suçtan mahkûm olsa, itiya
di suıçu olsa, suç işlemeyi meslek veya geçin
me vasıtası haline getirmişse dahi Karma Ko
misyonun metnine göre 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ııcı 
bendlerden istifade edecektir. Şimdi, burada 
iinevzuuıbahsolan şey ceza siyasetiyle ilgili 
bir konudur. Nedir mesele?.. Bir kimse ka
nun dairesinde yakalanmıştır veya tutuklan
mıştır. Anayasanın 30 ncu maddesinde zikre
dilen bütün şartlar tamdır. Bu şartlara gö
re, hâkimin karariyle tutuklanmış veya yaka
lanmıştır. Bilâhara bu kimse hakkında kovuş
turma yapılmasına veya son soruşturmanın 
açılmasına yer olmadığına veya be ra etin e ve
ya ceza verilmesine mahal olmadığına karar 
verilmiştir. Ama tutuklama veya yakalama 
t ama miı vl e Anayasa uygun ve kanunidir. Fa
kat tutuklanan veya yakalanan o şahıs sonra
dan temize çıkmıştır. Muhtelif şıklardan 
bir tanesine dâhil olmak su iletiyle. Bu kimseye 
tazminat verilmesini Anayasamız emretmiyor. 
Bu kimseye illâki tazminat verin diye Anava-
sam-ızıda âmir bir hüküm yoktur. Ne divoru'z? 
Bu kimseye tazminat verelim diyoruz. Prensin 
itibariyle Karma Komisyon su noktada Talât 
Otfuz arkadaşımızla mutabıktır: Hangi haller
de vermiyelim ve vermemek mümkün ımüd'iir? 
Anavasa bir âmir hüküm haline getirmedi "i 
müddetçe vermemenin mümkün olduğu halleri 
kanunla tesbit etmek pekâlâ mümkündür. Bi
naenaleyh Talât Oğuz arkadaşımızın 8 nci 
bendin Anayasaya aykırı olduğu iddiası bir 
kere mesnetten mahrumdur. Anavasava tama
men uygundur. Çünkü Anayasa, sadece 30 ncu 
maddesinde zikredilen şartlara aykırı olarak 
tutuklanan veya yakalananlara tazminat veril-
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meşini mecburi kılmıştır. Bu şartlara uygun 
olarak yakalanan veya tutuklanan kimseler, 
bilâhara haklarında kavuşturma yapılması ve 
son tahkikat açılmasına mahal olmadığına veya 
beraetinle veyahut ceıza verilımesine mahal ol
madığına karar verildiği için ceza almıyorlar
sa hu kimselere tazminat verilmesini Anaya
samız emretmekte değildir. Ama biz prensip 
itibariyle ibunu kaibul ediyoruz. Ne zaman ka
bul etmiyoruz?.. Arkadaşlar aynı cins suçtan 
mahkûm olmuşsa. 'îtiyadi bir suçlu ise, suç 
işlemeyi meslek veya geçinme vasıtası haline 
getirmişse.. Şimdi arkadaşlar münhasıran T>ev-
letin yasama organı kanun yaparken sadece 
ferdin hukukunu düşünımez. Ferdin hukuku
nun üzerinde toplumun birtakım menfaatleri 
vardır, onları da düşünür ve ferdin hukuku ile 
toplumun menfaatlerini birbiriyle bağdaştır
maya gayret eder. 

Şimdi ben si'ze bir misal vereyim : 'Bir kim
se kanun dairesinde tevkif edilmiştir, mahkûm 
da edilmiştir. Ama hapis cezası yerine para 
cezasına ımahkûm edilmiştir. Karma Komis
yon metninin 7 nci (bendine ıgöre ne ola çaktır 9 
QBu kimseye tutukluluk süresi içimde 'geçirdim 
zamandaki zararları ödenecektir. Bunu kahul 
ediyoruz. 

Şimdi arkadaşlar bu adam itiya'di bir suç
lu ise, aynı cins suçtan mahkûm olmuş ise. 
yankesiciliği, hırsızlığı, şunu, (bunu ıgeçim ve 
maişet vasıtası olarak seçmiş 'ise hu kimseye 
para ctezası Verildiği halde., suçluluğu sabit ol
duğu halde bir de kanun dairesinde tutuklan
dı diye çıkarken üstüne 'bir de para vereceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bunu ceza müey
yidesinin mahiyeti ile ve ceza müeyyidesin
den beklenen içtimai fayda ile izah etmek 
mümkün değildir. Memleketimizde korunacak 
^olan tek husus o zatın yani aynı cins suçtan 
<mahkûm olan bu kimsenin, itiyadî suçlu oldu
ğu tes'bit edilen bu kimsenin suç işlemeyi mes
lek veya geçinme vasıtası haline getirdiği tes-
bit edilen, -kimin tarafından tesibit edilen? -
yine mahkeme tarafından tesibit «dilen hu kim
senin, hapisten çıkarken suçu sabit görüldüğü 
halde, üstüne bir de Devletin mükâfat verme
sine müsait değildir içtimai şartlarımız. Mem
leketimiz maalesef muhterem arkadaşlarımın. 
suçluluğun hayli yüksek olduğu memleketler
den bir tanıesidir. Elemle belirtmek lâzımdır 
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ki, ecnehi memleketlere giden işçilerimizin o 
memleketler 'hüny^esi içerisindeki suçluluk de
recesi diğer bütün Avrupa memleketlerindeki 
suçluluk derecesinden üstündür. Biz bunu gi
dermek, bunu halletmek mecburiyetindeyiz. 
Bunu hallederken eğer aynı cins suçtan mah
kûm olan insana, itiyadı suçlu olan insanlara, 
suç işlemeyi meslek (veya geçinme vasıtası ha
line ıgetiren kimseye ıbir de üstüne para ve
rirsek Anayasa emretmediği halde kendisim?; 
bu imtiyazı tanırsak, belki ferdin hukukunun 
korunması bakımından İsveç ve İngiltere'ye 
lâyık bir sistemin içine girmiş oluruz. Ama 
her hald!e Türkiye'de maalesef suçluluğun te
dibini geniş ölçüde önleriz. Bu takdirde ben
deniz şahsan ve Karma Komisyonun hakika
ten savcıların nasıl suçlu takibedeceği, idare 
âmiri ve polisin nasıl suçluluğu önleyici ted
bir alacağını tasavvur dahi edemiyorum. Fer
din hukukunu korurken Anayasamızın 'getirdi
ği âmir esaslara da riayet edelim. Bu esas
tır, hunda ihtilaflımız yiok. Adalet ve hakka
niyet mülâhazası gerektirdiği zaman hattâ 
bunları aşalım fertlere yine birtakım haklar 
tanıyalım. Ama cemiyet için zararlı olduğu 
mahkeme tarafından kararla tesbit edilen kim
selere, yani aynı suçtan mahkûm olan kimse
lere itiyadî suçlulara suç işlemeyi meslek 'veya 
geçinme vasıtası haline getirenlere Anayasa 
gerektirmediği halde hir de tazminat vermiye-
lim. Aksi halde hu memlekette ferdi koru-
>muş olmazısınız fakat şeririn zararından !bu 
memlekette doğru dürüst yaşıyamıyan mâsulm 
vatandaşı mutazarrır etmiş olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım; bu kanunun evvelce Yük
sek Huzurunuzda yapılan müzakeresi sırasın
da yine bu maddelerine temas etmiş ve çok ar
kadaşlarımız üzerinde durarak mütalâalarını 
serdetmişlerdir. Biraz evvel konuşan Talât Oğuz 
arkadaşımızın birinci maddenin, Karma Komis
yonun kabul ettiği birinci maddenin 8 nci fık
rasına dair olan mütalâasını, anladığıma göre, 
Komisyon sözcüsü olan Kırca arkadaşımız baş
ka türlü anlamış olsa gerek. Eğer yanılmıyor
sam. Talât Oğuz arkadaşımız der ki; birinci 
maddenin 8 nci fıkrası ki, aynı cins suçtan mah
kûm olanlar, itiyadi suçlular ve suç işlemeyi 
meslek veya geçinme vasıtası haline getiren kim-
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selor 6 ve 7 nci bendleı* hükümlerinden faydala
namazlar. Yani, bir şahsın mükerrir • olması aynı 
suçtan tekrar bir suç işlemesi bu kanunun hü
kümlerinden istifade edemeyişi kanunun mak
sat ve ruhuna uygun olmadığı kanaatindeyim, 
demektir. Şimdi bendenizin kanaatime gelince; 
Coşkun Kırca arkadaşımız der ki; «Anayasanın 
30 ncu maddesinde zikredilen ahval haricinde 
ve diğer kanunlar dışında vâki olan bir tutuk
lu halinin tutuklu müddeti için ve haksız 
yere tutuklu kaldığından dolayı tutuklu
ya tazminat verilir. Ancak kendisinin ay
nı cinsten suç işlemiş olması, itiyadi suç
lu bulunması ve meslek ittihaz etmesi se
bebiyle kendisinin bu haktan istifade etmeme
si lâzımgelir.» 

Muhterem arkadaşlarım; Coşkun Kırca arka
daşımızın gösterdiği mucip sebepler filhakika 
zahirde makul görünmektedir. Ama müzakere
sini yaptığımız ve çıkarmak istediğimiz bu ka
nunun maksadı nedir? Maksadı, kanun dışı ve 
Anayasa hükümlerine uymaksızın yapılan tu
tuklu halinin, tutukluluğun bu müddeti için 
şahsın mâruz kaldığı zararı ödeme gayesine ma
tuftur. Şu halde, bu ne oluyor? Demek ki, ka
nun dışı tutuklu olmakla ve yine kanunda, ya
ni Anayasada ve diğer Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunumuzun hükümlerine göre kendisinin 
beraeti halinde kendisine tazminat verilmesi 
doğrudan doğruya haksız bir fiil yani huku
kî bir tazminat oluyor ki; Borçlar Hukukunda 
haksız fiillerden doğan tazminatlar vardır, 
birçok hukukçu arkadaşlarımız bunu yakinen 
bilirler; Demek iki; haksız yere tevkif etmekle 

ortada bir haksız fiil doğuyor. Haksiz fiil doğ
duğu zamanda ana kanunlarımızdan olan Borç
lar Kanununun 45 ve mütaakıp maddelerinde 
hükme bağlanmış olan haksız fiillere ait tazmi
natlar kendiliğinden doğmuş oluyor. 

Diğer taraftan, bu kanunun maksadı ise, bi
raz evvel arz ettiğim gibi kanun dışı bir tutuk
luluk hali doğrudan doğruya haksız fiil olduğuna 
göre buna mâruz kalan şahsın (bu kanunun 
tazminat ödenmesine dair olan hükmünden is
tifade etmesi lâzımgelir kanaatindeyim. Ama 
aynı cinsten itiyadi suçlu olması, suçluluğu 
meslek ittihaz etmesi; bunlar ancak ceza huku
kunda maznunun veya mahkûm olanın mahkû
miyeti halinde, cezanın tâyininde tesbit sebe-
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bi olarak artırıcı sebebolarak kullanılabilen hü
kümlerdir. Şahıs itiyadi suçludur, aynı cinsten 
suç işlemiştir. Ama ele alman son kanun dışı 
tutukluluk halinde beraet etmesi demek, suçlulu
ğu olmadığını ifade 'ediyor, demektir. 

Şimdi, bu tarihe kadar suç işlemiştir, ama 
on son maznun olarak hakkında takibat yapılan 
şahsın suçsuzluğu tebeyyün ettiği takdirde, «Sen 
evvelce şu suçu işledin, sen itiyadi suçlusun fa
kat her nedense bu suçluluğun da sabit olmadı, 
seni beraet ettiriyoruz ama mâsebak haline bi
naen sana da tazminat veremiyoruz». Bu, çıka
racağımız kanunun hükümlerini bir tarafa atı
yoruz demek olur. Bu ise şu kanunun asıl maksa
dı ve ruhiyle gerek borçlar hukukundaki hak
sız fiillere dair olan hükümler ve gerekse va
tandaşın son suçluluğunun sabit olmayışı kar
şısında âdil ıbir kanun ve bu sekizinci fıkranın 
âdil bir hüküm olmıyacağı kanaatindeyim. Zi
ra buradaki kabul ettiğimiz tazminat hukukî 
tazminattır. Bu şahsın evvelce ahlâki redaet de
recesinin göz önünde tutularak mâruz kaldığı 
hukukî zararını ödememek bence âdil olmaz. 
Bu hal olsa olsa, cezayı artırıcı sebep olur. Kal
dı ki, evvelki müzakerelerde de arz etmiştim, Ce
za Kanununda bahsedilen bâzı suçlara dair olan 
hükümlerde Talât Oğuz arkadaşımızın temas et
tiği gibi, Ceza Kanunun 572, 573 ncü maddele
ri sarhoşluk, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu mad
de kullanmak, 400 küsur, 402, 403, 404, 405 nci 

maddeleri, itiyadi suçluluğu kendisine itiyat et
miş olduğu takdirde; meselâ Ceza Kanunu di-
yok ki, uyuşturucu madde kullanmayı itiyat et
miş olan şahsa ceza dahi verilemiyor. Yani ne 
yapıyoruz, ancak tedaviye, kendisini müşahede 
altına alıyoruz, tedavi altına almakla iktifa edi
yoruz, binaenaleyh, itiyadi sarhoşluk da itiyadi 
suçlardan maduttur. Ne oluyor; tedavi altına alı
nıyor. Demek ki, kanunun umumi, ana kanunları
mızdan olan Ceza Kanunumuz dahi bâzı itiyadi 
suçlarda ayrıca bir hususiyet kabul etmiş. Ha
pis cezası vermesi bir tarafa dursun, kendisi
nin tedavi ve ıslahı cihetini kabul etmiştir. Şim
di, 8 nci fıkraya arz ettiğim bu sebeplerden uyuş
turucu madde kullanma suçu ki, ceza kanunu 
itiyadedinmişse der, işte bir misal, buna hapis 
cezası vermezken ve bu şahsi ancak tedavi al
tına almakla iktifa ederken, şimdi bu şalısın 
sonradan bir maznun sıfatiylc kendisinin tevki
fi halinde ve neticede de suçu sabit olmadığından 
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beraet etmesi halinde diyeceğiz ki, bu hükme 
göre; «Sen evvelce ihtiyadi suçlusun, esrar iç
mişsin, tedavi edilmişsin, sonra da islâh olmuş
sun. Binaenaleyh, bu haktan istifade edemezsin.» 

Hukukan arz edeyim ki, cezai mevzuatı bir 
tarafa bırakarak esas bu kanunun asıl maksadı 
olan, kanun dışı tutuklanması ve yakalanma ha
linde, şahsın bilâhara suçunun sabit olmaması 
halinde kendisinin bu tutukluluk halinin haksız 
bir fiilin ortaya çıkmış olmasına göre buna taz
minat verilmemesi bence doğru değildir. Bunu 
hukukî tazminat kısmında ayıralım. 

Maznunun cezayı artırıcı olan, aynı cinsten 
suç işlemeyi itiyat haline getirmiş olması. Bun
ları ayıralım. Bence Talât Oğuz arkadaşımızın 
teklifi veçhile 8 nci fıkrayı çıkartalım, daha 
âdil olur. 

Diğer hususlarda Komisyon Sözcüsü Coşkun 
Kırca arkadaşımızın fikirlerine aynen iştirak ede
rim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Anaya
samızın 92 nci maddesi gereğince burada Kar
ma Komisyonun metni, Cumhuriyet Senatosu
nun metni v$ Millet Meclisince daha evvel ka
bul edilmiş olan metinden üçünden birisinin 
her hangi bir tadilât yapılmaksızın olduğu gibi 
kabul edilmesi mevzuubahistir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Komisyon geri 
alsın. 

BAŞKAN — Bu sebeple muhterem arkadaş
larımın konuşmalarında bu esası göz önünde tu
tarak hareket etmelerini Riyaset olarak rica ede
rim. Sayın Sözcü buyurun. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Çok muhterem arkadaşla
rım, bâzı mülâhazalara sıcağı sıcağına cevap ver
mekte fayda olduğu için huzurunuzu sıksık rahat
sız ediyorum, özür dilerim. 

Şimdi, bir kere, Sayın Alicanoğlu arkadaşımı
zın mülâhazaları, nâçiz kanaatimce temelinden 
yanlış bir esasa istinadediyor. Kendileri haksız 
fiilden bahsediyorlar. Eğer âmme görevi gören 
kimselerin yetkilerini kullanırken aldıkları karar
lar dolayısı ile kişilerin zarar görmeleri halini 
haksız fiil telâkki edecek olur isek, bu takdirde 
bütün Türk idare hukuku sistemini bir tarafa bı
rakmak ve Anglo - Sakson hukuku prensiplerine 
dönmek iktiza eder. Sayın Abdurrahnıan Güler ar
kadaşımın oturdukları yerden çok haklı olarak be-
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lirttikleri gibi, hizmet kusuru başka şeydir, hak
sız fiil başka şeydir. Binaenaleyh, burada haksız 
fiil teorisini yani hususi hukuk mefhumlarına da
yanarak bir âmme hukuku meselesini halletmek 
imkânı yoktur. Anglo - Sakson hukukunda hiz
met kusuru mefhumu olmadığı için idarenin ku
surlarına karşı, tam kaza dâvası, idare aleyhine 
açılmaz. Şahıs aleyhine memurun şahsı aleyhine 
açılır. Sadece idare, yine ayrı bir kanun gereğin
ce «subrogation» esaslarına binaen bu memurun 
bâzı hallerde Ödemekle mükellef olduğu tazmina
tı öder. Bizde kontinantal hukuk bakımından, 
Fransız hukuku bakımından Anglo - Sakson hu
kukundan çok daha ileri olan hizmet kusuru teori
si kabul edilmiştir. Binaenaleyh burada haksız 
fiil teorisinden bahsetmek suretiyle birtakım ne
ticelere varmak hukukumuzun temel prensiplerine 
aykırıdır. Bunu belirttikten sonra, bizzat Alica
noğlu arkadaşımızın verdiği misallerin şu bendin 
burada durmasını mecburi kıldığını belirtmeye 
çalışacağım. Dediler ki, itiyadi sarhoşluk, Ceza 
Kanunumuz bu kimse için ceza verilmesine ma
hal olmadığını söylüyor. Doğru. Neden? Çünkü; 
kasti yok. itiyadi sarhoşlukta hapis cezası ve
rilmiyor, ceza verilmiyor, tedavi ettiriliyor, bera
et de etmiyor, ceza vermeye mahal yok. Şimdi 
arkadaşlar, itiyadi sarhoş durumunda bir adam, 
yani cemiyete zararlı bir adam. Fakat, ceza hu
kukumuzun dayandığı temel prensipler bakımın
dan bu kimseye ceza vermeye imkân yok. Bir ted
bir kararı alıyor, tedavi ettiriyorsunuz. Şimdi 
eğer bu bend burada olmazsa bu kimseye ister 
istemez mecbursunuz hapis cezası vermemeye. 
Vermiyorsunuz, tedavi ediyorsunuz, bir de üstü
ne kanun dairesinde tevkif edildiği halde, yaka
lanması veya tutuklanması kanuna ve Anayasaya 
tamamiyle uygun olduğu halde, sırf cezai ehliye
ti olmadığı için, cezalandıramadığmız bu kimseye 
bir de üstüne para veriyorsunuz, tevkifhaneden 
çıkarken. 

Muhterem arkadaşlar, bunu kabul etmeye ha
kikaten imkân yoktur. Şimdi bu kimseye para ve
receğiz. Hangi hallerde? 

1. Anayasa ve diğer kanunlarda gösterilen 
hal ve şartlar dışında yakalanan veya tutuklanan 
veyahut tutukluluklarının devamına karar veri
len; 

2. Yakalama veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak he
men bildirilmiyen; 
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3.. Yakalanıp veya tutuklanıp da kanuni sü

resi içinde hâkim önüne çıkarılmıyan; 
4. Hâkim önüne çıkarılmaları için kanımda 

belirtilen süre geçtikten sonra hâkim kararı ol
maksızın hürriyetlerinden yoksun kılman; 

5. Yakalanıp veya tutuklanıp da bu durum
ları yakınlarına hemen bildirilmiycn; kimseler. 

Aynı cins suçtan mahkûm olsalar da, itiyadi 
suçlu olsalar da suç işlemeyi meslek ve geçinme; 
vasıtası haline getirmiş olsalar da bu metne göre 
bunlara tazminat ödiyeceğiz, Anayasanın âmir 
hükmüne uygun olarak. Aynı cins suçlardan mah
kûm olanlara, itiyadi suçlular veya suç işlemeyi 
kendilerine meslek veya geçinme vasıtası haline 
getirenlere, hangi hallerde1 tazminat ödenmiye-
cektir? Anayasanın verdiği cevaza istinaden sade
ce şu hallerde tazminat verilmiyecektir: Kanun 
dairesinde yakalandıktan veya tutuklandıktan 
sonra, haklarında kovuşturma yapıl masına veya 
son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına ve-
vahut hcractlcrine veya ceza verilmesine mahal 
olmadığına karar verilenlere ve mahkûm olup da 
tutuklu kaldığı süre hükümlülük süresinden fazla 
olan veya tutuklandıktan sonra sadece para ce
zasına mahkûm edilen kimselere, eğer aynı cins 
suçtan mahkûm olmuşlarsa, itiyadî suçlu iseler 
suç işlemeyi geçim vasıtası haline getirmiş iseler 
tazminat verilmiyecektir. Anayasamız bunlara 
tazminat verilmesini mecburi kılan bir hüküm ih
tiva etmiyor. 

ABDURRAHMAN GÜDER (Çorum) — Eşit
lik prensibi ne olacak 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Müsaade buyurursanız 
eşitlik prensibi ile bunun hiç ilgisi yok. Eşit
lik prensibinin Anayasa hukukundaki anlamı 
şudur; aynı kanuni statü içerisinde bulunan 
kimselere, herkesçe eşit muamele etmek zo
rundadır. Biz burada bir kanuni statü yaratı
yoruz. Diyoruz ki, aynı cins suçtan mahkûm 
olanlar, itiyadi suçlular ve suç işlemeyi mes
lek veya geçinme vasıtası haline getirenler 
şu muameleye tabi tutulurlar. Bunlardan birisi 
başka bir muameleye tabi tutulursa işte o za
man eşitlik prensibi ihlâl edilmiş olur. Aksi 
halde 'eşitlik prensibi ihlâl edilmez. Çünkü 
sosyal hayatın icapları kanun muvacehesinde 
birtakım kimselerin ayrı ayrı kanuni statü
lere tabi tutulmasını gerektirir. Sayın Ab-
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durrahman Güler'an bahsettiği prensip eşitlik 
prensibi değildir. Anayasanın 12 nci maddesi
ne göre, dikkat buyurursanız, kanun karşısın
da eşitlik prensibidir. Alelıtlak eşitlik pren
sibi değildir. Alelıtlak eşitlik prensibini dün
yada, tarihte halihazırda tam tatbik edebil
miş tek bir memleket yoktur, mümkün deği-
dir. Ama kanuni statü içine konmuş ise bir 
kimse, onun şartlarına uygunsa o kanunun tat
biki bakımından o statünün tatbiki bakımından 
eşidolması gerekir. Anayasanın 12 nci maddesi 
bu demektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele şun
dan ibarettir. Bu S nci bend, Sayın ihsan Kök-
nel arkadaşımızın, derin ve uzun tecrübeleri
ne istinaden Millet Meclisi müzakereleri sıra
sında vermiş olduğu bir takririne istinadetmek-
dir. Millet Meclisi metninde bu takrir, ihsası 
Köknal arkadaşımızın bu takriri 8 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. Senato bu maddeyi red
detmiştir. Bilâhara, Karma Komisyonda top
landığımız zaman senatör arkadaşlarımız bu
nun zaruretine kaani olmuşlar ve ezcümle ka
nun dairesinde, hâkim tarafından tevkif edilip 
arkasından suçluluğu ıtesbit edilip de 
mahkûm edilen, ama, bu mahkûmiyet sadece 
para cezasıdır, diye tutuklandığı süre için 
kendisine bir de tevkifhaneden çıkarken mü
kâfat verilir gibi, Devletçe tazminat verilme
sinin bu memleketin şartları bakımından, 
ferdin hukukunun korunması olamaz. Zaten 
suçluluğun, maalesef çok yüksek bir sevivede 
bulunduğu şu mmelekette, suçluluk ve suçlu
ları masum kişiler aleyhine himaye etmek ve 
Devleti âmme nizamını korumak vazifesinde 
hakikaten büyük müşkülâta duçar olacak bir 
duruma sokmak neticesine, götüreceği kanaati
ne ulaşılmıştır.Onun için Anayasaya aykırı hiç
bir husus yoktur. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Hakkaniyet ve adalete aykırı bir husus da yok 
mu? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Hakkaniyete, ada
lete aykırı bir husus var mı? Hayır 'efendim, 
Yoktur. Hakkaniyete ve adalete aykırı bir 
husus ela yoktur. Sebebi de şudur : 'Bahis bu
yurduğunuz husus, Alicanoğlu arkadaşımızdan 
l)iı noktada da ayrılıyorum, Habeas Corpus 
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müessesesini getirmiştir. Esas şudur : Bir kimse
nin hâkim kararı olmadan yakalanmasını ve 
tutuklanmasını önlemek. Anayasanın 30 ncu 
maddesi bu maksadı istihdaf ediyor. Bunun 
alelıtlak her hürriyeti kısıtlanan kimsenin tazmin 
edilmesi gibi mutlak adalet ve hakkaniyet mülâ
hazalarının yerine getirilmesini istihdaf etmiyor, 
arkadaşlar. Böyle bir şeyi istihdaf etmiyor. Ba
his buyurdukları hususlar suçluluk derecesinin 
fevkalâde yüksek olduğu memleketlerde asla tat
bik mevkie konmuş değildir. Hapishaneleri bomboş 
olan isveç gibi bir memlekette bunu tatbik etme
ye imkân vardır. Ama sorarım size İtalya'da tat
bik edebilir misiniz? Hayır. Neden? Çünkü bir 
kimsenin kanun dairesinde hürriyetinin kısıtlan
masında her hukukî meselede olduğu gibi, iki de
ğişik menfaat çarpışır. Bunlardan bir tanesi fer
din menfaati, diğeri de toplumun menfaatidir. 

Burada toplumun menfaati nedir? Hâkimin 
serbestçe vereceği cezanın, alacağı tedbirin neti
cesine ulaşacağına emin olarak, karar vermesi ve 
bu kararın hakikaten neticeye ulaşmasıdır. îşte 
âmmenin "menfaati budur. 

Bizden çok daha evvel demokratik rejim içeri
sinde olan, insan haklarına riayet eden büyük 
memleketlerin büyük bir kısmında, prensip itiba
riyle dahi bu husus kabul edilmiş değildir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — İngiltere'de bu 
istisna var mıdır? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Nerede, îngilterenin nere
sinde? İngilterede bu istisna vardır. İsveçte yok
tur. İngilterede'de bu istisna hattâ, itiyadı suç
lar için de yoktur. Hâkim kararı ile bir kimse 
tevkif edilmiş o kimse sonradan mahkeme kara
rı ile beraet etmiş olsa dahi demokratik memle
ketlerin çoğunda o kimseye tazminat verilme
mektedir. Biz burada bu prensibi kabul etmişiz, 
bu tazminat verilecektir, diyoruz; bu kadar ile
ri gidiyoruz. Bir çok demokratik memleketler
den ileriye geçiyoruz. Ama ne diyoruz?.. Aynı 
cins suçtan mahkûm olmuş kimselere, itiyadî 
suçlulara, suç işlemeyi meslek veya geçinme va
sıtası haline getirenlere demokratik memleketle
rin ve Anayasamızın da ilerisine geçerek tazmi
nat vermiyelim, diyoruz. Bir misal vereyim size; 
kanun dairesinde yakalanmış, mahkûm olmuş, 
mahkûmiyeti kesinleşmiş ama para cezasına uğ
ramış tutukluluk süresi vardır diye bu kimseye 
bir de Devlet tarafından para verilmesinin bu 
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memlekette âmme vicdanını rahatsız edeceği ka
naatindedir, komisyonunuz sadece Hazinenin 
mutazarrır olacağı değil. Asla o nokta düşünül
memiştir. Ama masum vatandaşların bu mem
lekette şeririn suçlunun ciddiyetle takibedilme-
diği kanaati altında ezileceği mülâhazasına da
yanmıştır, komisyon 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır. Son 
sözü sırada bulunan Sayın Şevket Asbuzoğlu'na 
vereceğim. Fakat Saym Bakan da söz istiyor. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ (C. 
Senatosu Konya Üyesi) .—r- Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; mâruzâtım uzun olmıya-
caktır. Anayasanın 30 ncu maddesi gereğince 
kanunsuz yere tutuklanan veya yakalanan şa
hıslara tazminat verilmesi bu kanunla derpiş 
edilmiştir. Bütün ihtilâf bir tek noktada toplan
maktadır. Komisyonca ilâve edilen 8 nci madde
de istisna edilen kısımlara aittir. 8 nci maddede 
bahis konusu edilen suçluların, bu kanunun 1, 2, 
3, yani daha doğrusu bu maddenin 1, 2, 3, 4 ve 
5 nci bendlerine göre tutuklanırlarsa onlar taz
minata müstahak olacaklardır. Ayırt edilmesi lâ-
zımgelen bir nokta vardır. Mesele tamamen na
zariyata döküldüğü için esas kaybolmuştur. Bun
lar da, 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddedeki, vaktinizi 
almamak için okumuyorum, bundan istifade 
edeceklerdir. Ne yapmış komisyonunuz? Komis
yonunuz bir 8 nci fıkra ilâvesi suretiyle yalnız 
ve yalnız 6 nci ve 7 nci bendlere münhasır ol
mak üzere bir istisna getirmiş bulunuyor. 6 nci, 
7 nci maddelerde yazılı hususlar Anayasa hük-
mümüdür, değil midir? Anayasa hükmü değil
dir. Hükümetçe, Komisyonlarca sırf hakkaniyet 
ve nasafet kaidelerine uygun olarak ilâve edilen 
fıkralardır. Komisyon, öyle görüyoruz ki, tat
bikatı burada nazara alarak bu fıkrayı sevk et
miş bulunmaktadır. Hepimizin tatbikatta bildi
ğimiz odur ki, kış mevsiminde hasren suç tasni 
edip ceza evlerine gelen mahkûmlar vardır. 

Bunu tatbikatta pek çok görmüşüzdür. Ceza 
evine girdikten sonra anlıyoruz ki, adam sırf 
kış mevsimini geçirmek için "gelmiştir. Bunlara 
da getirip burada tazminat vermeyi ne hakka
niyet, ne nasfet kaideleri müsaade etmez. Bu
rada tatbikatı kolaylaştırmak için bir, iki nok
taya da kısaca işaret etmek isterim. Aynı cins 
suçtan mahkûm olanlar kaydiyle komisyonun 
Türk Ceza Kanununun mukayyet mükerrerlik. 
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dediğimiz 81 nci maddesini kasdettiği aşikâr
dır. Böylece iki veya daha ziyade suç işleyip tek
rar gelenler ki, aynı cinsten suç işlemeleri halin
de tazminattan mahrum ediliyor, mantıken doğ
ru dememek için bir sebep yoktur, ttiyadi suç
lar Türk Ceza Kanununda tarif edilmemiştir. 
Yalnız sarhoşluğa mütedair olan T. O. Kanunu
nun 570 - 571 nci maddeleri bu suçların cezasını 
artırdığı gibi uyuşturucu maddelere aidolanlar-
da da bu tâbir kanunda geçmektedir. Tatbikat
çıların da itiyadı suçlardan bu esaslar dairesin
de faydalanacaklarını umuyoruz. Buraya Ko
misyon yep yeni bir tâbir daha getirmiştir ki, o 
da suç işlemeyi meslek veya geçinme vasıtası ha
line getirenler Türk Ceza Kanununda böyle bir 
tarif yoktur. Ama, izahatımda demin arz etti
ğim şekilde, sırf geçimlerini temin etmek, ken
dini bir devreyi cezaevinde geçirebilmesini sağ
lamak maksadiyle bu kabîl fiiller tatbikatta pek 
çok olarak görülmektedir. Bu itibarla biz de 
Hükümet olarak bunun kabulünde bir mahzur 
görmüyoruz. Takdir Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, mevzuun hakikaten bütün 
arkadaşlarca kâfi derecede aydınlatılmış oldu
ğuna inanarak ben, gerek Komisyon Başkanı
nın, gerek Adalet Vekilinin izahları muvacehe
sinde fazla bir şey ilâve etmeden yalnız bu ka
nunun geçen celsede görüşülmesinde, Millet Mec
lisindeki görüşülmesinde, yine Mahmut Alican-
oğlu ile Talât Oğuz arkadaşımın aynı şekildeki 
beyanları karşısında İhsan Köknel arkadaşımı
zın verdiği bir takriri burada komisyondaki o 
zaman komisyonda, idim, şimdi değilim onun 
için şahsım adına konuşuyorum, o zaman komis
yonda görüşülerek hakikaten misallerini de ve
rerek, ki Mahmut Alicanoğlu ve Talât Oğuz ar-
kadadaşım güzel misallerini de verdiler, müker-
rir hırsızlar vardır, kış günü sadece kışlarını ge
çirmek için, suç işlemedikleri halde, çok zaman 
suç işlediklerini beyan ederek girerler, fakat ba
harın beraet ederler. 

Bunları da ileri sürmek suretiyle arz edeyim 
efendim. Şimdi geniş konuşmamak için içine gir
miyorum, vaktinizi almamak için. Hakikaten çok 
uzadı. Ama, kanunların içtimai zaruretlerden 
doğduğunu pek iyi bilirsiniz. Anayasaya aykırı 
olmamak kaydı ile cemiyet içinde pekâlâ bu ka-
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bîl şeylerden istifade edenler, hele Hazineye 
kimbilir neye malolduğu bilinmiyen bir mevzu
da bu kadar geniş davranmaya daha şimdiden 
en ileri memleketlerden daha ileri gitmiş bir du
rumumuz varken, daha da geniş bir saha açma
ya hakkımız olmadığına kaaniim. Ben evvelce 
Meclisin kabul edip 8 nci madde olarak tedvin 
ettiği ve fakat Senatonun çıkarmış olduğu bu 
hükmü Karma Komisyonun yeni birinci madde
nin 8 nci bendi olarak getirmiş bulunmasını bu
günkü içtimai zaruretler karşısında yerinde gör
mekteyim. Vaktinizi almamak için gelen kifayet 
önergesi muvacehesinde de bu yönden yani Kar
ma Komisyonun getirdiği maddeye oy kullan
manızı rica ederek ayrılacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yapılan müzakereler yeter derecede aydınla

tıcı olduğundan yeterlik önergesinin Yüce Mec
lise arzını saygı ile rica ederim. 

Trabzon 
Selâhattin Güven 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sayın Talât 
Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım, Türk hukuk hayatına yeni hükümler 
getiren bir kanun tasarısını ve bununla ilgili 
bulunan bir maddesini müzakere etmiş bulunu
yoruz. Madde, biraz evvel de izah ettiğim şekil
de, tamamen Anayasayı, Anayasanın «30 ncu 
maddesini zorlamak suretiyle huzurunuza geti
rilmiş bulunmaktadır. Madde antidemokratiktir. 
13u bakımdan bu hususlar üzerinde görüşlerimi
zi, hukukî kanaatlerimizi açıklamak imkânını 
bahşetmek üzere sizden istirhamım bu kifayet 
önergesinin kabul edilmemesi yönünden reyini
zi kullanmanızı rica ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan yeterlik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Talât Oğuz arkadaşımız tarafın
dan verilmiş olan ve metnin komisyona iadesini 
istiyen bir Önerge vardır, onu okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakere konusu olan birinci maddenin ye

niden tetkike tâbi tutulmak üzere komisyona 
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iadesini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talat Oğuz 

TALAT OĞUZ (Mardin) — önerge üzerin
de söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde ayrıca söz 
vermiyorum: Çünkü madde hakkında müzakere 
bitmiş, önergede maddenin müzakeresi . sırasın
da tekrar ele alınması komisyonda tâdili gerek
tiği, gerek sizler ve gerekse başka arkadaşlar 
tarafından ifade edilmiştir. 

TALAT OĞUZ (Mardin) — Niçin komisyo
na iade edilmesi lâzımgeldiği hususlarını açık-
lıyacağım. 

BAŞKAN — Daha evvel maddenin müzake
resi sırasında bunları ifade ettiniz Sayın Oğuz. 
Komisyon buna iştirak ediyor mu ? 

KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyonda bu madde 
Senatörlerin de iştirakiyle ittifakla karara bağ
lanmıştır. Komisyona iade edildiği takdirde bu 
karar hiç bir fayda sağlamıyacağı gibi vakit kay
betmekten başka birşeye ^aramıyacaktır. Ko
misyon iştirak etmektedir. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Birinci madde ile ilgili Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Karma Komisyonunun metnini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede ya zıh sebep
lerle zarara uğrıyanlar, kendilerine zarar veren 
işlemlerin yapılmasına esas olan iddialar sebe
biyle haklarında açılan dâvalar sonunda veri
len kararların kesinleştiği veya bu iddiaların 
mercilerince karara bağlandığı tarihten itibaren 
üç ay içinde, ikametgâhlarının bulunduğu ma
hal ağır ceza mahkemesine bir dilekçeyle baş
vurarak uğradıkları her türlü zararın tazmini
ni istiyebilirler. 

Dilekçede, zarar isteminde bulunan kimse
nin açık adresinin, zarara sebebiyet verdiği ile
ri sürülen işlemlerin Özetinin, zararın dayandığı* 
sebepler ile sübut delillerinin ve tazmini istenen 
zararın neden ibaret olduğunun yazılı olması 
ve sübut delillerinin dilekçeye bağlı olarak ve
rilmesi gereklidir. 
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Yukardaki fıkrada yazılı hususları kapsamı-

yan dilekçe, mahkeme karariyle reddolumır. 
Tazminat istemine esas olan işlem işi hükme 

bağlıyan ağır ceza mahkemesince yapılmışsa, bu 
istemi incelemeye yetkili mahkeme, en yakın 
yer ağır ceza mahkemesidir. 

BAŞKAN — İkinci madde ile ilgili kısım
lar hakkında söz istiyen varan? Yok. Karma 
Komisyon metnini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2 nci maddede yazılı yetkili 
mahkeme, zarar istemine dair dilekçe üzerine, 
üyelerinden birisini işin incelenmesiyle görev
lendirilir. Görevlendirilen üye, ilk önce, istemin 
kanuni süre içerisinde yapılmış olup olmadığını 
inceler, istem süresi içinde yapılmışsa, görevli 
üye, hüküm ve karar dosyasını aldırtmak, her 
türlü incelemeleri yapmak ve gerekiyorsa, taz
minat isteminde bulunan kimseyi de dinlemek 
suretiyle delilleri topladıktan sonra, yazılı dü
şüncesini bildirmesi için evrakı Cumhuriyet 
Savcılığına gönderir. 

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının yazılı gö
rüşü üzerine, duruşma yapmaksızın kararını ve
rir. 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden başlıya-
rak bir hafta içinde temyiz yoluna başvurula
bilir. 

BAŞKAN — Üçüncü madde ile ilgili kısım
lar hakkında söz istiyen var mı?.. Yok, Karma 
Komisyon metnini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Haklarında kovuşturma ya
pılmasına veya son soruşturmanın açılmasına 
yer olmadığına karar verilmesi sebebiyle taz
minat alanlardan aynı işten dolayı haklarında 
yeniden dâva açılanlara; ve 

Beraet kararı sebebiyle tazminat alanlardan 
beraet hükmü aleyhine muhakemenin iadesi is
teminin kabulü ile haklarında yeniden duruşma 
yapılmasına karar verilenlere, 

ödenen tazminat, hükme lüzum olmaksızın 
Hazineye geri alınır. 

Aynı işten dolayı açılan dâva veya muhake
menin iadesi suretiyle duruşma yapılmasına ka
rar verilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda 
beraete hükmolunması halinde, tazminat isteme 
hakkı yeniden doğar. 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Bir tashih yapabilir mi
yim, Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Daha evvel bir arkadaş söz is
temişti, mamafih buyurun tashihinizi yapın Sa
yın Sözcü. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
maddenin ikinci fıkrasının sonunda «karar veri
lenlere» ibaresinden sonra bir virgül mevcut
tur, bunun kaldırılması lâzımdır, matbaa hata
sıdır. • 

BAŞKAN — Metin, Sözcünün ifade ettiği 
bu tashihle birlikte oyunuza sunulacaktır. 

Beşinci maldde 'hakikinda buyurun Sayın 
Ülker. 

REŞİT ÜLKER '(İstanbul) — Muhterem ar-
kadaşlariım, Ibu .beşinci madde 'üzerinde Millet 
Meclisinde uzun tartışmalar olmuş ve 'bunun ne
ticesinde de şimdi elinizde bulunan beşinci 
madde ımetni çıkmıştır. Orada şöyle 'bir Ihükülm 
'kondu : «Beraet hükmü aleyhine iadei muha
keme talelbinin kabulü ile haklarında yeniden 
duruşma icrasına karar verilenler ödenen taz
minat miktarmıca, Hazine tarafından o şahısın 
emvali üzerine ihtiyati haciz vaz'olunur. Dâva 
sonunda şahıs beraet ettiği takdirde ihtiyati 
'haciz kalkar, malhkûm olduğu takdirde ayrıca 
hükme ihtiyaıç olmaksızın Hazine haczi paraya 
çevirir.» 

ıŞiımdi, burada komisyonun tercih ettiği me
tinde şöyle oluyor: İadei ımuhakeme talebi, 
yani bir kimse beraet etmiş tazminatını almış, 
fakat 'bir süre sonra iadei muhakeme talep edil
miş İadei muhakeme talebi mahkemece tetkik 
edilebilir dendiği anda (hükme iıacet kalmaksı
zın bu şahsa ödenen tazminat ahmacak. İadei 
muhakeme talehi tetkik edilecek, eğer sonunda 
iadei mulhakeme reddedilirse tekrar Ibu şahsa 
bu tazminat ödenecek. Bu, karmakarışık ve 
vatandaşı ızrar eden bir muameledir. Yüce Mec
lislimizin Ikalbul ettiği metinde, iadei muhakeme, 
kendisine .haksız yakalanmadan dolayı tazminat 
verilen şahıs hakkında iadei muhakeme talebini 
muhakeme tet'kika lüzum gördüğü anda o mik
tarca mallanmaı haciz konacak, beklenecek, so
nunda eğer hakikaten iadei muhakeme talebi ka
bul edilir de beraet kalkar ve mahkûmiyet ve
rilirse haciz ierai safhaya geçecek ve alınacak-

7 . 5 . 1964 O : 2 
tır. Binaenaleyh muhterem komisyon fikrini 
'beyan etmiştir artık, ama tatbikatta adalete uy
gun olan butlur. Adama, iadei muhakeme tale
bi kabul ed'ilir edilmez hazine vekili icraya mü
racaat edecek, iena belki (beraet edecek olan 
adamın imalını mülkünü satışa 'çıkaracak para 
alacak veya almıyacalk bir uzun muamele ola-
oak, sonunda bir de 'bakacaksınız ki, iadei muha
keme reddedilmiş. Bu vatandaşı tamamen ızrar 
etm'iş olur. Bu fikri Yüce Meclis kabul etmişti. 
Bendeniz bir takrir sundum. Millet Meclisinin 
metni adalete ve hakkaniyet esaslarınla uygun, 
vatandaşı ızrar etimiyecek bir metinidir. Kar
ma Komisyonun teklif ettiği metnin değil de 
Millet Meclisinin kabul ettiği metnin kahulü 
yerinde olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — [Buyurun Savın Sözcü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Istarlbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
ıSayın Reşit Ülker arkadaşı mıziın ileri sürdüğü 
'mütalâanın gerekçe kısmına, komisyon iştirak 
etmektedir. Hakikaten sistem 'bakımından bu 
maddede zikredilen hallerde evvelâ Haizine ta
rafımdan 'o şahsın emvaline ilhtiyati haciz vaz' 
edilmesi, Ibilâhara eğer dâva sonunda şahıs 
Iberaet ederse ihtiyati haczin kalkması, malh-
ikûm olduğu takdirde de hükme o zaman ihti-
yacıolmaksi'zın Hazinece haczedilen imali arının 
paraya çevrilmesi yolunda madde tedvin edil
diği takdirde 'daha. yerimde olur. Ancak bu 
maddenin Millet Meclisince fkabul edilen met
nin aynen kafbulünde komisvonum'U'z yine bir 
•mahzur görmektedir. O da Millet Meclisi ımıad-
desinin ilk kısmından doğmaktadır. «Kanun 
dairesinde yakalandıktan veya tutuklandık
tan ısıonra delil yetersizlioi veya ehliyetsizlik se
beplerine dayanmış olmamak partiyle hakla
rında ısion soruşıturımanın aejlmasma..» Bu kaydı 
Senato haklı olarak çıkarmıştır. Çünkü bu 
ka/vıt olduğu takdirde aıslında bu madde pra
tikle vatandaş lehine hiçbir tatbik imkânı (bu-
lamıva çaktır. 

Bu itibarla, .meseleyi halledeJbilme bakımın
dan yapılabilecek tek ,şey, Karma Komisyo
nun kendi metnini geri alım asıdır. Bu madde-
V orpri alıyiorum ve Reşit Ülker a rkad açımızın 
'•'htivpı4-'! ha^iz müessesesine mütaallik olarak 
ileri sürdüğü mülâihazaya uygun yeni bir met
ni Karma Komisyon olarak huzurunuza geti
receğiz efendim. 
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BAŞKAN — Bu izahattan sonra Sayın Ülker, 

takririnizi geri alıyor musunuz?.. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Alıyorum. 

BAŞKAN — Takriri geriveriyoruz. 
Şimdi, komisyon beşinci madde metninin ken

dilerine geri verilmesini istemektedir. Bu teklifi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... IJtmiycn-
ler... Kabul edilmiştir, beşinci madde komisyona 
verilmiştir. 

MADDE 8. — Yabancı devlet tâbiiyetinde bu
lunan kimseler hakkında bu kanunun uygulan
ması, o Devletin Türk vatandaşlarına aynı esas
ları uygulamakta bulunmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Karma Komisyonun okunan metnini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon, kendisine aldığı maddeyi hemen 
verecek mi efendim? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRSA (İstanbul) — Hemen vereceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon metni hazır mı? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İSTANBUL) — Tamam efendim, izah 
etmeme izin buyu ruhi r mu? 

BAŞKAN — Lütfen. Evvelâ komisyon met
nini okutalım. 5 nci maddeyle ilgili komisyona 
geri verilmiş olan metnin tâdilen gelen yeni 
metnini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geri alman 5 nci madde aşağıdaki şekilde 

kaleme alınmıştır. 
Madde 5. — Haklarında kovuşturma yapıl

masına veya son soıuşturmanın açılmasına yer 
olmadığına karar verilmesi sebebiyle tazminat 
alanlardan aynı işten dolayı haklarında yeniden 
dâva açılanlara, ve 

Beraet kararı sebebiyle tazminat alanlardan 
beraat hükmü aleyhine muhakemenin iadesi is
temenin kabulü ile haklarında yeniden duruşma 
yapılmasına karar verilenlere; 

ödenen tazminat miktarmca o kişinin malla
rı üzerine hazinece ihtiyatî haciz konulabilir. 

Dâva sonunda o kişi beraet ederse ihtiyati 
haciz kalkar; mahkûm olduğu takdirde ödenen 
tazminat hükme lüzum olmaksızın hazineye geri 
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alınır veya ihtiyati haciz konmuş ise genel hü
kümler uygulanır. 

T. B. M. M. Karma Komisyonu Sözcüsü 
İstanbul. 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Buyrun Sayın sözcü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İSTANBUL) — Muhterem arkadaşla
rını, bir iki hususu belirtmeme izin veriniz. Bu
rada Millet Meclisi metninden şu noktalarda 
bazı teferruat üzerinde ayrılıyoruz. Bir defa 
başındaki «Kanun dairesinde yakalandıktan ve-
3'a tutuklandıktan sonra delil yetersizliği veya 
ehliyetsizlik sebeplerine dayanmış olmamak 
şartiyle bütün...» Beşinci maddenin uygulanaca
ğına dair hükmü kabul etmediğimizi daha evvel 
söylemiştik. Bunu gayet tabiî ki, burada derc-
etmedik. 

Diğer ayrıldığımız hususlar şunlardır: 
Millet Meclisi Metninde... «ödenen tazminat 

miktarmca Hazine tarafından o şahsın emvali 
üzerine ihtiyati haciz vaz'ohmur» demektedir. 
Burada biz hazineyi bir takdir yetkisi bırakma
yı uygun gördük. Hazineyi böyle bir ihtiyati ha
ciz muamelesi yapmaya mecbur etmektense, bel 
ki tazminat miktarı mühim bir şey olmıyaçaktır, 
hazine, mahkemede lüzumsuz masraflara girebi
lir, bu kimse esasen kolaylıkla zorlanabilir bir 
kimsedir, binaenaleyh «haciz konulabilir» de
mek daha uygun olacaktır. Böyle olunca ga
yet tabiîki diğer kısmından bara et vukuunda 
haciz kalkar. 

Mahkûm olduğu takdirde de iki şık vardır; 
Haciz konmamış ise gayet tabiîdir ki, ödenen 

tazminata hüküm lüzum hâsıl olmaksızın geri alı
nır. Haciz konmuşsa o zaman paranın tahsili 
bakımından genel hükümler uygulanır. Neden 

, burada Hazinece haciz paraya çevrilir demedik 
Millet Meclisi metninden farklı olarak? Şundan 
dolayı; çünkü burada Hazine icra yoliyle para
ya çevirme hükümlerini, tatbika zorlanır bir du
rumdadır. Halbuki şahıs pekâlâ rızaeıı de daha 
evvel tediyede bulunabilir. Bu imkânı mahfuz 
tutmak için, «İhtiyati haciz konmuşsa, genel hü
kümler uygulanır.» demeyi uygun gördük, efen
dim. Zannediyorum ki; teferruat bakımından da, 
esasen Resin Ülker arkadaşımızın temennisi isti
kametinde en mükemmel teknik şekline kavu
şur. 
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BAŞKAN — 5 nci madde hakkında Karma 

Komisyondan tadilen gelmiş olan metni, Komis
yon metni olarak oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu metni beşinci madde olarak oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
inil . Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
tasarı kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. 

3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz ve Erzurum Milletvekili 
Sadık Perinçek'in, Yasama meclislerinin arala
rındaki münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
kanun teklifine dair C. Senatosu Başkanlığının 
ret tezkeresi hakkında Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonu raporu (2/271) (S. Sayısı: 48 e 
1 nci ek) (t) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Anayasa Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, Cumhuriyet Senatosunun bu raporu hu
zurunuzda görüşülmeden önce kendi İçtüzükleri
ni kabul etmiş bulunmakta idiler. Cumhuriyet 
Senatosunun yeni İçtüzüğünde bu kanun teklifi 
ile giderilmesi derpiş edilen aksaklıkların mühim 
bir kusmı düzeltilmiş bulunmaktadır. Bu rapor 
yazıldıktan sonra ortaya çıkmış bir vakıadır. 
Cumhuriyet Senatosunun yeni İçtüzüğü bu ka
nun teklifinde düzeltilmesini derpiş ettiği aksak-
lıkları, hattâ Anayasaya aykırı bütün-noktala
rını düzeltmiş değildir. Hattâ bâzı hususlarda 
ısrar mevcuttur. Ancak bu konuda Komisyonu
muz Anayasa Mahkemesine bir iptal dâvası açıl-

(1) 48 e 1 nci ek S, Sayılı basmayazı tuta
cağın sonundadır, 
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dığmı istihbar etmiş bulunmaktadır. Bu bakım
dan bu konuda, Anayasa konularında en kesin 
hükümleri vermeye yetkili merciin yani Anaya
sa Mahkemesinin alacağı kararı beklemenin da
ha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Aynı zamanda bir iki teferruat noktasında 
Anayasa bakımından bu teklifte de bâzı aksak
lıklar mevcuttur. Bu itibarla bu raporu Komis
yonumuz da, Anayasa Mahkemesinin Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün iptali istenen madde
leri hakkındaki kararı sâdır olup, Resmî Gaze
tede neşredildikten sonra Komisyonumuzca ye
niden ele alınmak üzere bu raporu Komisyonu
muza geri alıyorum efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon, daha evvel okunmuş 
olan raporunu ve bu raporla ilgili teklifi geri 
istemektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiş ve teklif 
Komisyona geriverilmiştir. 

Dördüncü maddeye geçiyoruz efendim. 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
iydm Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas MM 

letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi 
ve çalışma usullerinin düzenlenmesi "hakkında ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı ret tezkeresi hakkında Mîllet 3îeclisi Ge
çici Komisyon raporu (2/269) (S. Sayısı: 233 e 
2 %ci ek) (1) 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum, efendim. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon Sözcüsü buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Senatosunca bu kanun teklifinin 
tümünün reddinin ne kadar önemli bir hata teş
kil ettiği, son defa yeni Hükümetin kuruluşu sı
rasında Karma Bütçe Komisyonunun ve vazife
sinin ne nisfoette devam etmesi gerektiği veya ik
tidar ekseriyetinin ne şekilde sağlanması gerek
tiği hususlarında çıkan tereddütlerle de bir kere 
daha sabit olmuştur. 

(1) 233 e 2 nci ek S, \Sayilı basmayazı tu
tanağın sonundadır, 
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M. Meclisi B : 99 
Ayrıca raporumuzda da yazıldığı gibi, bugün 

plânlı kalkınma sistemi içinde, Anayasa gereğin
ce millî bütçe mefhumuna dayanarak çalışma du
rumunda olan Karma Bütçe Komisyonunda büt
çenin hazırlanışının bu mefhumlara uygun usul
lere kavuşturulması gerektiği de aşikârdır. Bu 
itibarla komisyonunuz ittifakla bu teklifin, Mil
let Meclisince kabul edilen metninin Genel Ku
rulca aynen kabul edilmesi hususunida ısrar et
meye karar vermiştir. Ancak o zaman Ma
liye Bakan Vekili sıfat'iyle bu kanun tek
lifinin olduğu gilbi kabulü lehinde Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda Sayın îlyas Seçkin'in 
sarfettiği bütün gayretlere rağmen Cumhuriyet 
Senatosuna bu zaruretin anlatılması her neden
se mümkün olmamış ve pek muhterem Cumhuri
yet Senatosu bu kanun teklifini maalesef üçte iki 
ekseriyetle reddetmiştir. Hâlen bu kanun teklifi 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Yok

lama sonunda çoğunluğun olmadığı tesbit edildi-

7 . 5 . 1964 O : 2 
üzerinde Genel Kurulun ısrarının bu teklifin 
kanunlaşması neticesini doğurabilmesi ancak, 
bu ısrar keyfiyetinin 300 milletvekilinin beyaz 
oyuna mazhar olması ile mümkün olabilecektir. 
öyle sanıyorum ki; çok muhterem Başkanlık da, 
hâlen mevcut bulunan ekseriyetimizin^ daha doğ
rusu ekseriyetsizliğimiz'in bu kanun teklifi hak
kında Genel Kurulun kararını meydana çıkara
bilecek bir seviyede olmadığını müşahade edecek
tir. Bu hususu belirtmek üzere kürsiye çıkmış 
bulunuyorum, efendim. 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar; Riya
set'de karar iktiranı gereken bir hususun oylan
ması sırasında meclis ekseriyetini kâfi görmedi
ğinden yoklama yapmaya karar vermiştir. Şim
di sayın üyeler lütfen kabul düğmelerini bassın
lar. 

ğinden 8 Mayıs 1964 Cuma günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,50 

3. — YOKLAMA 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

DOKSANDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

7.5.1964 Perşembe 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı

lama usulü ve disiplin suçları ve cezaları hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi : 
19 . 2 . 1964] (M. Meclisi S. Sayısı : 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 368) 

2. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi: 23.3.1964] 

X 3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Okyadmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

X 4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil

letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet-
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
27 . 12 . 1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1964] 

6. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu-
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S Sayısı : 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 181) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

7. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarılarının C. Se
natosunca değiştirilen ve M. Meclisince benim
senmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri ' (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 247 ye 2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

8. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp-

(Devamı arkada) 



tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ıtezkeresi 
ve 0. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; O. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1964] 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Si
vas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denet
lenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun tasa
rısının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komis
yon metinleri (M. Meclisi 2/273; C. Senatosu 
2/99) (M. Meclisi S. Sayısı : 234 e 3 ncü ek, 
C. Senatosu S. Sayısı : 324) [Dağıtma tarihi : 
29 . 4 . 1964] 

X 10. — özel öğretim kurumları kanunu 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in. Amme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada

şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

X 11. — Devlet personel meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, içişleri 
ve plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

12. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sa
nibrahimoğlu 'nun, Siyasi partiler kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 
B - BtRlCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 497 ye I nciek 
Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargılama usulü ve disiplin suçları ve 
cezaları hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/548; 

C. Senatosu 1/314) 

(Not: 0. Senatosu S. Sayısı: 368) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/314 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 30 . 11 . 1963 gün ve 6864 - 39281 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezalan hakkındaki kanun ta

sarılarının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16,1.1964 
tarihli 29 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arzederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Açık oya arz edilen 1, 2, 6, 8, 9, 17, 21, 27, 29, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 52, 53, 54, 57, 
58, 61, 62, 64, Geçici madde 1, 2, ve tümüne ait açık oy puslaları ilişiktir, 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 12 . 2 .1964 
Esas No: 1/548 

Karar No: 5 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Disiplin mahkemeleri, kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun ta
sarısının Cumhuriyet Senatosunca bâzı maddelerinin değiştirilerek kabul edilmesine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığının yazısı ve tasarı Komisyonumuzca Hükümet temsilcilerinin de hazır olduğu sı
rada incelendi : 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklerden bir kısmına aşağıda madde numaraları altında 
gösterilen gerekçelere istinaden Komisyonumuz katılmış, bu maddeleri benimsemiştir. Maddelerden 
bir kısmında da yapılan değişikliklere keza gösterilen gerekçelere istinaden katılmamış ve Millet 
Meclisinin kabul ettiği madde metninde yapılan değişiklik benimsenmemiştir. 
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Madde 1. — Disiplin mahkemelerinin hangi komutanlıklar nezdinde kurulacağına dair 1 nci madde

ye Jandarma Genel Komutanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığının ilâve edildiği vo ayrıca 
bu mahkemelerin kurulmasına dair lüzum gösterecek makamlar arasına Jandarma Genel Komutanı ile 
Millî Savunma Bakanı Müsteşarının ilâve edildiği görülmüştür. 

Komisyonumuz bu iki makam nezdinde disiplin mahkemesi kurulması prensibini benimsemekle be
raber Jandarma Genel Komutanlığının ordu komutanlıklarından sonra ve Kuvvet Komutanlıkların
dan evvel yazılması icabedeceği mülâhazası ile bu redaksiyonun ilerde Karma Komisyonda yapılma
sını temin etmek için Cumhuriyet Senatosundan gelen metni benimsememiş ve Millet Meclisinin ka
bul ettiği metin üzerinde İsrar etmiştir. 

Madde 2. — 2 nci maddenin başlığında yapılan değişiklik redaksiyona taallûk etmesi sebebiyle be
nimsenmiş keza madde metninde astsubay, erbaş ve erlerin yargılanmalarında üyelerden birinin ast
subaylardan seçilmesine dair ihtiyari olan hüküm (seçilir) denmek suretiyle mecburi hale getirildiği 
görülmüş ve bu sınıf askerî şahısların yargılanmalarında teminat olarak kabul edildiğinden değişiklik 
benimsenmiştir. 

Madde 3. — Redaksiyona taallûk eden bu maddedeki (seçilir), (seçilirler) şeklindeki değişiklik be
nimsenmiştir. 

Madde 6. — 1 nci maddede Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğe paralel olarak, madde 
metnine ilâve edilen (Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı) deyimi prensibolarak benimsenmiş ise 
de 1 nci maddede redaksiyon yapılması için değişikliğin benimsenmemesi göz önünde bulundurularak 
6 nci madde değişikliği de keza benimsenmiyerek Millet Meclisinin kabul ettiği metinde İsrar edil
miştir. 

Madde 7. — Millet Meclisince (oda ve gö/, hapsi) deyimindeki (ve, (veya) şeklinde yapılan deği
şikliğe, maddeye açıklık vermesi yönünden komisyonumuz katılmış ve değişikliği benimsemiştir. 

Madde 8. — 1 nci ve 6 nci maddelerdeki değişikliğe paralel olarak bu maddede yapılan değişikliğe, 
metin üzerinde Karma Komisyonca bir hal tarzı bulunmak üzere değişiklik benimsenmemiş ve Millet 
Meclisi kabul ettiği metinde İsrar edilmiştir. 

Madde 9. — 1 nci, 6 nci ve 8 nci maddelerde yapılan değişikliklere mütenazır olarak bu madde 
üzerinde yapılan değişikliğe de Karma Komisyonca bir hal t a m bulunmak üzere Komisyonumuz katıl
mamış ve Millet Meclisi metninde İsrar etmiştir. 

Madde 12. — Yetki ve hüküm uyuşmazlıklarının çözümlerine dair olan üst komutanlıklar nezdin-
deki disiplin mahkemelerinin vereceği kararlara ait (kesin olarak) deyimi, üst disiplin mahkemelerinin 
verdiği bu türlü kararların tamamının kesin olmaları sebebiyle, metinden çıkarılmasına dair yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Madde 15. — Bu maddede (b) fıkrasında disiplin kelimesinden evvel ilâve edilen (bir) kelimesine 
maddeye açıklık vermesi itibariyle Komisyonumuz katılmış ise de fıkralar harflendirilmiş olup Millet 
Meclisinin kabul ettiği metinde (D) fıkrasındaki* harf (Ç) olarak değiştirilmesine Komisyonumuz ka
tılmamıştır. 

Tetkik edilen Senato Tutanak Dergisinden ve hazır bulunan Hükümet temsilcilerinin beyanların
dan Cumhuriyet Senatosu almış olduğu bir kararla (Ç>) harfinin bendlerde ve fıkralarda kullanılması
na dair verdiği kararın bir tatbiki neticesi olduğu anlaşılmıştır. 

Anayasanın 118 nci maddesine istinaden kabul edilen ve halen kanunlaşmış bulunan 353 ve 357 sa
yılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Askerî Hâkimler ve Askerî Sav
cılar kanunlarında (Ç) harfi kullanılmamıştır. Bu kanunların üçü birbirini tamamlıyan metinleı ol
duğu göz önünde bulundurularak evvelce kabul edilmiş iki kanunda fıkralarda kullanılmıyan (Ç) 
harfinin bu kanunda kullanılmasına dair yapılan değişikliğe Komisyonumuz katılmamış ve Millet 
Meclisinin kabul ettiği metinde İsrar edilmesine ve ancak mesele Karma Komisyona havale edildiği 
takdirde (b) fıkrasındaki değişikliğin göz önünde bulundurulması kararlaştırılmıştır. 

Madde 16. — Bu maddede (bildiri) deyiminin Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanunundaki aynı mânaya gelen kelimeye uyt;un olarak değiştirilmesi ve (tebliği) olarak yapılan bu 
değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

M- Meclisli (S, Seyisi : 497 ye 1 nci ek) 
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Madde 17. — Bu maddedeki (bildirilmesinden) kelimesinin (tebliğinden) şeklinde değiştirilmesi

ne dair olan metne evvelki kanun ile uygunluğu temin etmesi sebebiyle Komisyonumuz katılmış ve 
metin benimsenmiştir. 

Madde 21. — Duruşmanın açıklığına ve kapalılığına dair olan bu maddedeki (disiplinin korun
ması) amaciyle duruşmanın gizli yapılabilmesi hali Anayasanın 135 ve Askerî Mahkemeler Kuruluş ve 
Yargılama Usulü Kanununun 138 nci maddesine aykırı olduğundan (disiplinin korunması deyiminin 
(yukarıda zikredilen iki madde hükmüne mütenazır olarak) ve esasen disiplinin korunması kamu gü
venliği içinde mütalâa edilebileceğinden durulmanın kapalı yapılmasının (genel ahlâkın veya kamu 
güvenliğinin korunması) şeklinde değiştirilmedi Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Madde 23. — Fıkraların harflendirilmesi sırasında (Ç) harfinin kullanılması evvelki iki kanunla 
uygunluğu bozması ve madde matlabı da (bakamaması) deyiminin (bakmaması) şeklinde yapılan de
ğişikliğe bu deyimin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununda Millet Meclisinin kabul ettiği şekilde bulunması itibariyle değişiklik benim
senmemiş ve Millet Meclisinin kabul ettiği metinde İsrar edilmesine karar verilmiştir. 

Madde 24. —: Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki (tanık dinlenmesi) deyiminin (tanık dinlenmesine) 
şeklinde yapılan değişiklik maddeye açıklık vermesi itibariyle benimsenmiştir. 

Madde 27. — Millet Meclisinin kabul ettiği metinde (Ihükmün açıklanması) deyimi Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 162 nci maddesine mütenazır olarak (hükmün 
tefhimi) şeklinde değiştirilmesi gerekirken (hüküm tefhimi) olarak değiştirilmesi, paralelliği temin 
etmediğinden Karma Komisyona havale edilebilmesini temin için değişikliğe Komisyonumuz katıl-
mamış ve Millet Meclisinin kabul ettiği metinde ısrar etmiştir. 

Madde 29. — Bu maddenin I I numaralı fıkrasının başına ilâve edilen (Sanık) kelimesi mad
deye açıklık vermesi bakımından ibenimsenmiştir. 

Madde 30. — Millet Meclisinin kabul ettiği 31 nci (maddenin itiraza hakkı olanların, itiraz ve 
süresinden evvel düzenlenmesi uygun görüldüğünden madde numarası değişikliğine komisyonumuz 
katılmıştır. Yâni Milletmeclisinin kabul ettiği metnin 30 ncu madde olarak Cumhuriyet Senatosun
ca madde numarası değiştirilmek suretiyle kabulü Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Madde 31. — Tasarının 1, 6, 8, ve «9 ncu maddelerin değiştirilmesine mütenazır olarak Millet 
Meclisinin kabul ettiği metnin 30 ncu maddesi üzerinde 31 nci madde olarak yapılan değişikliğe yu
karıda zikredilen maddelere Karma Komisyonca verilecek şekle göre bu maddede lüzumlu değişik
liğin yapılabilmesi için Millet Meclisi metninde ısrar edilmiştir. 

Madde 32. — İtirazın nereye yapılacağı ve şekline dair olan 32 nci maddeye 'Cumhuriyet Sena
tosunca ilâve edilen (Sanık tarafından yapılan) deyimine iştirak 'edilmemiştir. Filhakika bu ilâve 
i'le madde komutan ve disiplin subayı tarafından yapılacak itirazın merciini gösterememektedir. 

Karma Komisyonunda bu hususların da nazara alınması temin edilmek için Millet Meclisinin 
kabul ettiği metinde ısrar edilmesi kabul edilmiştir. 

Ayrıca fıkraların harflendirilmesinde Cumhuriyet Senatosunca kullanılan (Ç) harfi evvelce ka
bul edilen iki kanunda, uygulanan sisteme aykırı görüldüğünden değişiklik benimsenmemiştir. 

Madde 33. — Bu maddeye ilâve edilen ikinci fıkra, disiplin mahkemelerince verilecek ceza
nın önleyicilik vasfı bakımından benimsenmiştiı\ Gerçekten duruşma arasında tevkif yetkisi 
bulunmayan disiplin mahkemelerinin hüküm kesinleşmeden cezanın yerine getirilmesine karar 
verme yetkileri tevkif mahiyetinde olup müessesenin bünyesine uygun görüldüğünden ilâve sure
tiyle meydana getirilen madde metni benimsenmişth\ 

Madde 34. — Bu maddenin 2 nci fıkrasına soruşturmanın yapılmasına mütedair ilâve edilen 
(soruşturmayı) kelimesi maddeye açıklık verdiğinden değişiklik benimsenmiştir. 

Madde 36. — Bu maddede Millet Meclisi metninde yapılan değişiklik benimsenmemiştir. Ger
çekten Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet müfettişleri aracılığı ile yapılan teftiş, muraka
benin Millî Savunma Bakanına aidolduğunır anlatmaktadır. Halbuki Cumhuriyet Senatosunda 
kabul edilen değişiklikte gözetim yetkisinin Mir î Savunma Bakanlığından askerî Adalet mü-
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fettişleriniıı şahıslarına nakledildiği mânası bulunmaktadır, (iözetinı yetkisinin Millî Savunana 
Bakanına ait olması sebebiyle değişiklik benimsenmemiştir. 

Madde 38. — Bu maddenin 1 nci fıkrasındaki (oda ve göz) kelimeleri (oda veya göz) ola
rak değiştirilmesi maddeye açıklık vermesi bakımından benimsenmiştir. Ayrıca (a) fıkrasının 
altında bulunan (1) rakamı Millet Meclisinin metninde olan ve Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metnin mütaakıp kısmında bulunan Romen rakamına uygun olarak (T) şeklinde düzeltilmiş 
ve keza aynı fıkrada (öezalarma) deyimi, (cezalarında) olması gerektiği tesbit edildiğinden 
tabı hatası olarak kabul ile madde bu düzeltmelerle benimsenmiştir. 

Madde 40. — Disiplin mahkemelerinden verilen kararların kanun yoluna gidilmeksizin ke
sinleşmesi halinde yazılı emir yolunun açık bulunması ve kanun yoluna gidilenlerde bu yolun 
kapatılması maslahata uygun görülmiyerek bütün kararların yazılı emirle bozulması yolunun açık 
tutulması yolundaki değişiklik benimsenmiştir.G-erçekteıı disiplin mahkemelerince verilen ka
rarlara ancak bir üst disiplin mahkemesi nezdinde itiraz edilebilmekte, bu ise ancak kararın 
yine bir disiplin mahkemesi tarafından tetkikini temin etmektedir. Halbuki yazılı emir sonun
da bu kararın Askerî Yargıtayca incelenmesi imkânı sağlandığından değiştirilerek kabul edilen 
bu metin benimsenmiştir. 

•Madde 41. — Bu maddenin cezalara ait kısmındaki (ve) deyimlerinin (veya) olarak değiştiril
mesi -metne açıklık vermesi -bakımından kabul edilmiştir. Ancak Millet Meclisinin kabul etiği 
metinde rütbenin ıgeri alınması konusunda (Jandarma uzatmalıları ve uzman çavuşları) mm TÜt-
•beniın geri alınması cezasına muaf tutulması karşısında Cumlhuriyet Senatosunun bunların rütbe
lerinin de geri alınabileceğine dair değişiklik benimseınmemiiştir. 

Gerçekten jandarma uzatmalı ve uzman çavuşları mukavele ile hizmet görmektedirler. Rütbe
lerinin geri alınması- mukavelelerinin feshini gerektireceğimden değişikliğin bu kısmına komisyo
numuz katılmadığından Karma Komisyonda nazara alınmak üzere Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin üzerinde ısrar edilmiştir. * " 

Madde 42. — Bu maddenin 'başlığımda bulunan (cezaların içtimai) deyiminin (cezaların -top
lanması) olarak Türkçeleştirilmesi komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Madde 43. — Disiplin suçlarında zamanaşımı müddetinin altı aydan üç aya indirilmesine dair 
değişikliğe suçluların terhis edilmesi, tâyiın olunması veya terfi ederek üst .mahkeme yetkisine 
geçmesi veya delillerin toplanmasında güçlüklere mâruz kalımabileceği ve bin itibarla- birçok suç
luların takipten kurtulabileceği düşünülerek madde değişikliği benimısenmemiştir. 

Madde 52. — Taksirli ve kasıtlı suçları bir araya toplıyan bu maddede yapılan değişiklik
lerle basitin «suçların- ve ezcümle talhribin metinden çıkarılarak bunun yerine harabolmasıma se
bebiyet şeklinde yapılan değişikliğe komisyonu muz katılmış ve Cumhuriyet Senatosunun mey
dana .getirdiği -metin 'benimsenmiştir. 

Madde 53. — Bu maddede düzenlenen suça verilen cezanın asgari haddi Millet Meclisince 
gösterilmemişken Cumlhuriyet Senatosunca (10) gün 'olarak tesbit edilen asgari Ihadde komisyo
numuz katılmış ve meydana getirilen •metin benimsenmiştir. 

Madde 5*4. — Madde başlığında (astlarında 'gözetim) deyimimin (astlarını gözetim) olarak dü
zeltilmesi bir tabı hatasınıın tashihi olarak kabul ile madde beniımsenmiştifr. 

Madde 57. — Millet Meclisinin kabul ettiği bu maddenin başlığında '(hoşnutsuzluğu kışkırtan 
lar) dendiği halde Cumhuriyet Senatosunca suçun değiştirilerek (arkadaşlarını askerlikten soğutma
ya kışkırtanlar) şeMinde yapılan değişikliğe iştirak edilmemişitir. 

Gerçekten Cumlhuriyet ıSematosunun kabul ettiği 'bu değişiklik ile maddeyle matlap arasında 
ahenksizlik meydana gelmektedir: Bu sebepten değişiklik benimsenmemiştir. 

Madde 5$. — Garnizon kamutanlıklarınca yasak edilen yerlere girenlerin fiillerine ıimütaallik 
olan 'ki maddede garnizon komutanlarının takrirlerimin (askerlik onuruna dokunan) kıstası ile 
malhdut bulunmasının .bâzı zaruri sebeplerle garnizon komutanlarının arkeslik onuru dışında da bu 
yerlere girmeyi men edebilme yetkisi dab'ilmesini temin maksadiyle yapılan delişikliğe Komiisyonu-. 
muz katılmış ve meydana gelen metin benimsenmiştir. 

M. Meclisli ( S. Sayısı ; 497 ye 1 nci ek ) 
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Madde 59. — Maddeye bir (,) konularak açıklık verilmeline dair dan değişikliğe Komisyonu

muz katılmış ve metin benimsenmiştir. 
Madde 61. — Okuması veya bulundurulması Genelkurmay Başkanlığınca yasaklanan kitap, der

gi ve her türlü yazıları okuyan »bütün askerî şahısların fiillerini suç sayan Millet Meclisinin kabul 
ettiği madde metni 'Cumhuriyet 'Senatosunca sadece askerî Öğrenci er ve erbaşlar olarak tahdit edil
miştir. Bu suretle subay ve astsubayların bu türlü fiilleri madde metni dışında bırakılmıştır. Subay 
ve astsubayların sosyal durumları ve kültür seviyeleri 'göz önünde tnıtularak Cumhuriyet Senato
sunun yaptığı değişiklik benimsenmiştir. 

Madde 62. — Disiplin cezalarının etkisine taallûk eden bu maddeye Cumhuriyet Senatosunca ek
lenen son fıkra Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Gerçekten Kanunun 7 nci maddesi disiplin âmirlerine bu suçlardan mahkemeye verme veya di
siplin yoluyla ceza 'verime yetkisini tanımıştır. Disiplin Mahkemelerince verilen cezaların 'askerlik 
hizmetinden sayılmamasının (tedvin edileceği yer bu kanun olmakla beraber rütbe sahiplerinin ve
recekleri cezanın etkisinin bu kanunda düzenlenmesi kanun tekniğine uygun görülmemiştir. Şayet 
böyle bir hüküm tedvin edilecek ise bunun yeri rütbe sahiplerinin disiplin cezalarına dair kanun 
olmak gerekir. 

Madde 64. — Bu maddede, maddenin açıklığına ve redaksiyonuna taallûk eden değişiklik benim
senmiştir. 

Geçici Madde 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği metinde geçici madde disiplin mahkemeleri
nin en geıç kurulacağı zaman yazılı olduğu halde bu mahkemelerin fiilen göreve başlıyacakları zaman 
tesbiıt edilmemiş olup tatbikatta her hangi aksaklığa meydan vermemek için bütün dis'iplıin mah
kemelerinin aynı tarihte vazifeye başlamalarını temin maksadiyle konulan hüküm ile meydana gelen 
metin benimsenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği kanun metninde geçici madde bir adettir. Ger
çekten bu mahkemeler de yeniden teşkil olunan askerî mahkemeler ile aynı zamanda faaliyete baş
laması düşünülmüş ve Hükümet tasarılarında bu noktainazar savunulmuş dse de Disiplin Mahke
melerinin Askerî Mahkemelerle aynı tarihte ihdas edilememesi sebebine binaen meydana gelecek ka
rışıklığı önleme gayesine matuf oiLarak Senatoca düzenlenen 'geçici '2 nci madde'(Komisyonumuz ta
rafından ıbeniimsenmiştir. 

Anayasamızın geçici 7 nci maddesinin âmir hükmüne göre iki yıl içinde kabul edilip meriyete 
konulması gereken kanunlardan olan bu tasarının öncelik ve ivedilikle konuşulmak üzere Millet Mec
lisi ıGenel Kuruluna sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Başkan Sözcü Amasya Ankara 
Ordu Artvin /. Sarıgöz H. Ataman 

F. Oüley 8. Eminağaoğlu tmzada bulunamadı 
İzmir Kayseri 

K. özek A. Araş 
îmzada bulunamadı 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezalan hakkında kanun tasarısı 

BÎRÎNOÎ KISIM 
DÎSÎPLÎN MAHKEMELERİ KURULUŞ VB YARGILAMA USULÜ 

Kuruluş 

MADDE 1. — Disiplin mahkemesi, alay, tümen ve daha büyük (deniz ve havada eşiti) komu
tanlıklar ile Kuvvet Komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulur. 

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

Disiplin mahkemesinin kurulusu 

MADDE 2. — Disiplin mahkemesi, biri başkan ikisi üye olmak üzere üç subaydan kurulur. 
Astsubay, erbaş ve erlerin yargılanmalarında astsubaylardan da üye seçilebilir. 

Başkan, üye ve yedeklerinin secimi 

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 başkalan seçilebilir. 

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
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. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 497 ye 1 nci efe) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkında kanun tasdnsı 

BÎRÎNCÎ KISIM 
DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ 

Kuruluş 

MADDE 1. — Disiplin mahkemesi; alay, tümen, kolordu (Deniz ve Havada eşidi), ordu ve kuv
vet komutanlıklan ile Jandarma Genel Komutanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Ge
nelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulur. 

Kuvvet Komutanlarının, Jandarma Genel Komutanının ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı
nın göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanınca, diğer komutan
lıklar veya askerî kurum amirlikleri nezdinde de disiplin mahkemesi kurulabilir. 

Astsubay, erbaş ve erlerin yargılanmalarında üyelerden biri astsubaylardan.seçilir. 

Başkan, üye ve yedeklerin 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 kıtaya 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 yerleri
ne başkaları seçilebilir. 

Disiplin subayı ve niteliği 

MADDE 6. — Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan her komutanlık veya askerî kurum amir
liği ile Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığında askerî savcılar ve adlî müşavirler arasından 
atanmış bir disiplin subayı bulunur. 

Refakatinde adlî müşavir bulunan kıta komutanlığı ve askerî kurum amirliği nezdinde ku
rulan disiplin mahkemelerinde, disiplin subaylığı görevi bu adlî müşavir veya yardımcıları tarafın
dan yapılır. 

Askerî savcılar ve adlî müşavirler arasından atanmış olan disiplin subayının veya bu görevi 
yapan adlî müşavir veya yardımcısının bulunmaması veya görevini yapmasını engelleyici sebep
lerin var olması halinde disiplin subaylığı görevini diğer bir sınıf subayı yapabilir. Bu hallerde di
siplin subayı, nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri ile Millî 
Savunma Bakanlığı Müsteşan tarafından kıtada en az bir yıl hizmet görmüş olan ve taksirli suç
ların dışında bir cürüm ille hükümlü bulunmayan teğmen ile binbaşı rütbesindeki subaylar ara
sından seçilir. 

Disiplin subaylıklarında ve disiplin mahkemelerinde tutanak kâtipliği yapmak üzere yeteri 
kadar asker kişi kullanılır. 
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Millet Meclisinin Kaftul Ettiği Metin 

GÖREV 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 mahkemlerinin yetkisi, nezdinde kuruldukları komutanlığın veya as 
kerî kurum amirliğinin kadro ve kuruluşu ile sınırlıdır. 

Kuvvet komutanlıklarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay 
Başkanlığınca bu yetki genişletilebilir veya daraltılabilir. 

.; l\. Rütbe 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) askerler 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. 

Yetki ve hükihn 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. 

! 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. 

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

M. Meclisi ( S. Sayısı : 497 ye 1 nci ek ) 
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Cumhuriyet Senatosunun Kabul Ettiği Metin 

GÖREV VE YETKİ 

Görev 

MADDE 7. — Disiplin mahkemeleri asker kişilerin bu kanunda yazılı disiplin suçlarına ait dâ
valara bakar. Şu kadar ki, bu kanunda yazılı disiplin suçlarından dolayı disiplin âmiri, özel ka
nunlarda kendisine tanınan yetki içinde, oda veya göz hapsi verebileceği gibi disiplin mahkeme
sine de yollıyabilir. 

Kuruluş yönünden yetki 

MADDE 8. — Disiplin mahkemelerinin yetkisi nezdinde kuruldukları komutanlığın, askerî ku
rum amirliğinin veya Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığının kadro ve kuruluşu ile sınırlıdır. 

Disiplin mahkemelerinin bu yetkileri Kuvvet komutanlarının, Jandarma Genel Komutanının ve
ya Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genel
kurmay Başkanlığınca genişletilebilir veya daraltılabilir. 

HiHbe 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 kürüm amirlikleri ile Ordu ve Kuvvet komutan
lıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı nezdindeki disiplin 
mahkemeleri erden albaya kadar (albay dâhil) askerler ile diğer asker 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. 

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 çözümlenir. 

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

kümleri uygulanır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 497 ye 1 nci ek ) 



- 10 -
Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metk 

C) 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 ile disiplin mahkeme
sinde dâva açılır. 

İddianameye nelerin yazılacağı 

MADDE 16. — İddianameye sanığın kimliği, disiplin suçu teşkil eden eylemin neden ibaret 
bulunduğu ve delilleri, uygulanması istenilen kanun maddesi, varsa Hazine zaran ve duruşmanın 
yer ve zamanı yazılır. 

İddianame asker kişi olan sanığa en yakın âmiri aracılığı ile bildirilir. Bu hususta düzenle
necek belgede bildiren ile sanığın imzalan 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. 

J) w "aşmanın açık lığı 

MADDE 21. — Disiplin mahkemelerinde duruşma açık olur. Disiplin 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. 

Başkan ve üyelerin dâvaya hakamaması 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 aralannda 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 müdafiliği görevlerini yapmış ise, 

E) Aynı dâvada tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş ise, 
F) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek haller mevcutsa, 
II - Aleyhine kanun yoluna gidilen disiplin ma,hkemesi hükmünün, üst disiplin mahkemesinde 

incelenmesinde, hükme katılan disiplin mahkemesi başkan ve üyesi üst disiplin mahkemesinde bu 
hükmün incelenmesine katılamaz. 

Sanığın sorgusu ve delillerin toplanması 

MADDE 24. — İddianamenin okunmasından sonra sanık olay hakkında sorguya çekilir, varsa 
tanıklar dinlenir ve diğer deliller toplanır. 

M. Meclisli (S. Sayısı : 497 ye 1 nci efe) 
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C) Dâva açılmasını gerektirir yeter sebepler bulunmazsa kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verilir. Bu karar evvelce sorguya çekilmiş sanığa da tebliğ edilir. 

Ç) Dâva açılmasını gerektirir yeter sebepler varsa bir iddianame ile disiplin mahkeme
sinde dâva açılır. 

İddianameye nelerin yazılacağı 

MADDE 16. — İddianameye sanığın kimliği, disiplin suçu teşkil eden eylemin neden ibaret bu
lunduğu ve delilleri, uygulanması istenilen kanun maddesi, varsa Hazine zararı ve duruşmanın yer 
ve zamanı yazılır. 

İddianame asker Mşi olan sanığa en yakın âmiri aracılığı ile tebliğ olunur. Bu hususta düzenle
necek belgede tebliğ ile sanığın imzaları ve tebliğ tarihi gösterilir. Diğer kişiler hakkında Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

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

Disiplin mahkemesinin toplanması 

MADDE 17. — Disiplin mahkemesi, iddianamenin sanığa tebliğinden sonra, nezdinde kurul
duğu komutanın veya askerî kurum âmirinin emriyle toplanır. 

Duruşman m açıklıyı 

MADDE 21. — Disiplin mahkemelerinde duruşma açık olur. Genel ahlâkın veya kamu güven
lisinin korunması amaciyle duruşmanın tamamının veya bir kısmının kapalı yapılmasına mahkeme
ce karar verilebilir. Kapalı yapılan yargılamanın yayımlanması yasaktır. Buna uymıyanlar hak
kında Basın Kanunu hükümleri uygulanır. 

Sanığın astı olanlar duruşmada bulunamazlar. 

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 sihri usul ve füru hısımlığı yahut 

evlât edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya evlilik kalmasa bile 
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) sihri civar hısımlığı varsa, 

Ç) Aynı dâvada nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri sı-
fatı ile işlem veya disiplin subaylığı yahut sanık müdafiliği görevlerini yapmış i*e, 

D) Aynı dâvada tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş ise, 
E) Tarafsızlığım 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 toplanması 

MADDE 24. — iddianamenin okunmasından sonra sanık olay hakkında sorguya çekilir, varsa 
tanıklar dinlenir ve diğer deliller toplanır 

M. Meclisli (S. Sayısı : 497 ye 1 nei ek ) 
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Disiplin mahkemesi istem üzerine veya kendiliğinden tanık dinlenmesi veya başka delillerin 
toplanmasına karar verebilir. 

Delillerin toplanmasından sonra disiplin subayından esas hakkındaki istemi sorulur. Sanık sa
vunmasını yapar. Son söz sanığındır. 

Duruşmanın 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. 

Hükmün 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, 
O) 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 

İtiraz, 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. 

itiraza hakim olanlar 

MADDE 31. — Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri ve sa
nık itiraz hakkına sahiptirler. 

M. Meclisli ( S. Sayısı : 497 ye 1 nci ek ) 
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Disiplin mahkemesi istem üzerine veya kendiliğinden tanık dinlenmesine veya başka delillerin 
toplanmasına karar verebilir. 

Delillerin toplanmasından sonra disiplin subayından esas hakkındaki istemi sorulur. Sanık sa
vunmasını yapar. Son söz sanığındır. 

Duru§manın bitmesi ve hüküm 

MADDE 27. — Duruşma hükmün tefhimi ile Üter. 
Hüküm, sanığın beraetine veya hükümlülüğüne veya dâvanın düşmesine yahut disiplin mah

kemesinin görevsizliğine veya yetkisizliğine dair olur. 
Hükümlülük halinde, disiplin mahkemesince cezanın derhal yerine getirilmesine karar verile

bilir. 

Hükmün 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 

çoğaltılmasını gerektiren hallerin varlığı ileri sürülmüş ise bunların sabit sayılıp sayümadığı, 
O) Uygulanan ceza maddesi ve ceza miktarının tâyinine mahkemeyi sevk eden haller, 
Gösterilir. 
II - Sanık beraat ederse hükmün gerekçesinde, sanığın isnadolunan eylemi işlediğinin sabit 

olmamasından mı yoksa işlenen eylemin bu kanuna göre suç sayılmamasından mı beraete hükme-
dildiği gösterilir. 

İtiraza hakkı olanlar 

MADDE 30. — Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askerî kurum âmiri veya 
sanık itiraz hakkına sahiptirler. 

İtiraz, süresi ve inceleme mercii 

MADDE 31. —- Disiplin mahkemelerinden verilen hükümlere karşı tefhim veya tebliğden iti
baren üç gvm. içinde bir üst disiplin mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ile Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulan disiplin 
mahkemelerinin hükümlerine karşı yapılan itirazı, itiraz edilen hükme katılmıyan ve onlardan 
daha kıdemli olan başkan ve üyelerden kurulu yeni bir kurul inceler. Buna rağmen uygun nite
likte başkan ve üye bulunmazsa, en yüksek komuta makamından itibaren sıra ile aşağı dereceler
deki, komuta mevkilerinde bulunan subaylar başkan ve üye olarak görevlendirilirler. 

M. MecM (S. Sayısı : 497 ye 1 nci efe) 
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İtirazın nereye yapılacağı, şekli ve itiraz sebepleri 

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

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

itiraz, 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, 

D) Disiplin mahkemesinin kanuna aykın olarak dâvaya bakmaya kendini görevli veya 
rütbe yönünden yetkili görmesi, 

E) Disiplin subayının veya kanunen bulunması 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 kısıtlanmış 

olması. 

İtiraz halinde yerine getirmenin geri bırakılması 

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

İtirazın incelenm&si 

MADDE 84. — îtiraz üzerine üst disiplin mahkemesi 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. 

Gözetim ve Uftiş 

MADDE 36. — Disiplin mahkemeleri ile disiplin subaylıklarının ve disiplin ceza ve tutuk ev
lerinin idari işlerinin gözetimi silsile voliyle komutanlıklarca 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. 

Cezaların yerine getirilmesi 

MADDE 38. — Disiplin mahkemelerince verilen ve kesinleşen oda ve göz hapsi cezalan : 
A) Subaylarla askerî memurlar ve astaubaylar hakkında : 

M. Meclisi (S. Sayısı : 497 ye 1 nci ek ) 
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İtirazın nereye yapılacağı, şekli ve itiraz sebepleri 

MADDE 32. — Sanık tarafından yapılan itiraz, hükmü veren disiplin mahkemesinin nezdinde 
kurulduğu komutana 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 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 aykın olarak reddolunması 
suretiyle başkan ve üyenin hükme katılmış olması, 

Ç) Disiplin mahkemesinin kanuna aykın olarak dâvaya bakmaya kendini görevli veya rütbe 
yönünden yetkili görmesi, 

D) Disiplin subayının veya kanunen bulunması gerekli diğer bir kişinin yokluğunda duruş
ma yapılması, 

E) Sözlü duruşma sonucu olarak verilen hükümde duruşmanın açıklığı kuralına uyulmamış 
olması, 

F) Hükmün gerekçesiz bulunması, 
G) Hüküm için önemli olan noktalarda mahkeme karan ile savunma hakkının kısıtlanmış 

olması. 

İtiraz halinde yerine getirmenin geri bırakılması 

MADDE 33. —~ İtiraz, aleyhine itiraz olunan hükmün yerine getirilmesini geri bıraktırır. An
cak disiplin mahkemesince cezanın derhal yerine getirilmesine karar verilmişse bu hüküm uygu
lanmaz. 

İtirazın incelenmesi 

MADDE 34. — İtiraz üzerine üst disiplin mahkemesi 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 istiyebilir veya soruştur
mayı kendisi yapabilir. Bu halde soruşturma için geçecek süre üç günlük süreye aâhil değildir. 

Gözetim ve teftiş 

MADDE 36. — Disiplin mahkemeleri ile disiplin subaylıklarının ve disiplin ceza ve tutuk ev
lerinin idari işlerinin gözetimi silsile yoliyle komutanlıklarca veya askerî kurum amirliklerince, 
teftişi Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet müfettişlerince genel hükümlere göre yapılır. 

Bu gözetim ve teftiş görevine dayanılarak yargı işlerine karışılamaz. 

Cezaların yerine getirilmesi 

MADDE 38. — Disiplin mahkemelerince verilen ve kesinleşen oda veya göz hapsi cezalan ; 
A) Subaylarla askerî memurlar ve astsubaylar hakkında : 

M, Meclisli (S. Sayısı : 497 ye 1 nci ek) 
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I - Göz hapsi cezalarında : 
a) Resmî daire, kışla ve eğitini alanlarındaki hizmetlerine devam ederler, 
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 cezalarında : 
a) Mümkün olduğu takdirde cezayı tek başına belirli bir hapis odasında geçirirler, 
b) Emir veremezler, 
c) Genel hizmet yapamazlar. * 
B) Askerî öğrenciler hakkında : 
a) Oda hapsi cezasını belirli hapis odalarında topluca geçirirler, 
b) Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundurulur. 
C) 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 kullamlalbilirler. 
D) Sivil personelin öğrenim ve sosyal durumları göz önüne alınarak verilen cezalar yukar-

daki fıkralar hükümlerine göre yerine getirilir. 

Yazılı emir 

MADDE 40. — Disiplin mahkemeleri tarafından verilip kanun yoluna gidilmeksizin kesinleş
miş bulunan hükümlerde kanuna aykırılık bulunduğunu öğrenen Genelkurmay Başkanı, Askerî 
Yargıtaya başvurması için Askerî Yargıtay Başsavcısına yazılı emir verilmesi hususunda Millî 
Savunma Bakanından istemde bulunur. 

Bu istem üzerine veya ayrıca Millî Savunma Bakanı diğer yollarla kesinleşmiş bulunan hüküm
lerde kanuna aykırılık bulunduğunu öğrenirse, Askerî Yargıtaya başvurması için Askerî Yargı
tay Başsavcısına yazılı emir verir. 

Bu hususta yazılı emir ile ilgili Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun
daki hükümler uygulanır. Şu kadar ki, Askerî Yargıtay işin disiplin mahkemesinin görevini aş
tığı 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. 

ÎKINCI KISIM 

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI 

Disiplin suç ve cezaları 

MADDE 41. — Disiplin suçlan bu kanunun oda hapsi ve göz hapsi cezaları ile cezalandırdığı 
eylemlerdir. Bu kânuna 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. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 497 ye 1 nci ek ) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

1. Göz hapsi cezalarına : 
a) Resmî daire, kışla, eğitim (alanları ile sair yerlerdeki) hizmetlerine devam ederler. 
b) Hizmetin sona ermesinden sonra hiçbir yere gidemezler. Kışlada veya resmî odalarda kalır

lar, 
c) Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir ziyaret kabul edemezler. 
II - Oda hapsi cezalarında : 
a) Mümkün olduğu takdirde cezayı tek başına belirli bir hapis odasında geçirirler, 
b) Emir veremezler, 
c) Genel hizmet yapamazlar. 
B) Askerî öğrenciler hakkında : 
a) Oda hapsi cezasını belirli hapis odalarında topluca geçirirler, 
b) Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundurulur. 
C) Erbaş ve erler hakkında : 
a) Oda hapsi cezasını belirli hapis odahrında 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 yukardaki 

fıkralar hükümlerine göre yerine getirilir. 

Yazılı emir 

MADDE 40. — Disiplin mahkemeleri tarafından verilip kesinleşmiş bulunan hükümlerde kanu
na aykırılık bulunduğunu öğrenen Genelkurmay Başkanı, Askerî Yargıtaya başvurması için Askerî 
Yargıtay Başsavcısına yazılı emir verilmesi hususunda Millî Savunma Bakanından istemde bulu
nur. 

Bu istem üzerine veya ayrıca Millî Savunma Bakanı disiplin mahkemelerince verilip kesinleş
miş bulunan hükümlerde kanuna aykırılık bulunduğunu öğrenirse, Askerî Yargıtaya başvurması 
için Askreî Yargıtay Başsavcısına yazılı emir verir. 

Bu hususta yazılı emir ile ilgili Askerî mahkemeler kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda
ki hükümler uygulanır. Şu kadar ki, Askerî Yargıtay işin disiplin mahkemesinin görevini aştığı 
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 cezadan indi
rilir, 

ÎKÎNOI KISIM 

]VİSÎPLİ N SUÇLARI VE CEZALARI 

Disiplin suç ve cezaları 

MADDE 41. — Disiplin suçları bu kanunun oda hapsi ve göz hapsi cezalan ile cezalandırdığı 
eylemlerdir. Bu kanuna verilecek oda veya göz hapsi cezalan üç günden iki aya kadardır. Erbaş
lar hakkında aslî ceza ile birlikte rütbenin geri alınması cezası da verilebilir. 

Disiplin mahkemesi, bu kanunu uygularken, maddede yazılı cezanın aşağı ve yukarı hadleri 
arasında cezayı serbestçe takdir eder. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 497 ye 1 nci ek ) 
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MEl/et MecMsi-nıiın kabul ettiği metin 

(•ezaların içtimai 

MADDE 42. — Cezaların toplanması halinde aynı çeşit cezalar toplanarak, başka çeşit ceza
lar ayrı ayrı çektirilir. 

Disiplin suçlarında dâva zamanaşımı 

MADDE 43. — Disiplin suçlarına ait dâvalarda suç tarihinden itibaren altı ay içinde disiplin 
mahkemelerince hüküm verilmemiş olursa dâva zamanaşımına uğrar. 

Hizmete mahsus eşyayı tahrip, tarh veya kaybedenler 

MADDE 52. — Hizmete mahsus ve değeri ikiyüzelli lirayı geçjmiyen eşyayı özürsüz kaybeden, 
tahribeden veya özel menfaatinde kullananlar eşyanın değeri de göz önüne alınarak iki aya ka
dar oda veya göz hapsi cezasiyle cazalandırılırlar. 

Astına hizynetle ilgisi olmıyan emir verenlerle hediye isiiyen 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. 

Astlarını gözetim görevinde ihmal ve kusuru olanlar 

MADDE 54. — Astlarını gözetim görevinde ihmal ve kusuru olanlar veya astlarının suçlarını 
haber vermiyenler, onbeş güne kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandınlırlar. 

Hoşnutsuzluğa kışkırtanlar 

MADDE 57. — Arkadaşlarını sözle hoşnutsuzluğa kışkırtanlar bir aya kadar oda veya göz 
hapsi cezası ile cezalandınlırlar. 

Sarhoşluk ve yamk edilen yerlere girmek 

MADDE 58. — Resmî üniforma ile genelevlere, kumarhanelere, meyhanelere, barlara ve 
girilmesi garnizon komutanlıklarınca yasaklı askerlik onuruna dokunan başka yerlere girenler ve
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 oynıyanlar 

MADDE 59. — Kumar oynıyanlar bir aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılır
lar. 

Yasak edilen kitap ve sair ey i okuyan veya bulunduranlar 

MADDE 61. — Okunması veya bulundurulması Genelkurmay Başkanlığınca yasak edildiği 
bildirilen kitap, dergi ve her türlü yazıları oku/an veya bulunduranlar on günden iki aya kadar 
oda veya göz hapsi cezası ile cezalandınlırlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 497 ye 1 nci ek ) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Cezaların toplanması 

MADDE 42. — Gezalann toplanması halinde, aynı çeşit cezalar toplanarak, başka çeşit cezalar 
ayn ayn çektirilir. 

Disiplin suçlarında dâva zamanaşımı 

MADDE 43. — Disiplin suçlarına ait dâvalarda suç tarihinden itibaren üç ay içinde disiplin 
mahkemelerince hüküm verilmemiş olursa dâva zamanaşımına uğrar. 

Hizmete mahsus eşyanın har ah olmasına sebebiyet verenler veya kaybedenler 

MADDE 52. — Hizmete mahsus ve değeri (250) lirayı geçmiyen eşyayı özürsüz kaybeden
ler veya harabolmasma sebebiyet verenler, eşyanın değeri de göz önüne alınarak iki aya kadar 
oda veya göz hapsi ile cezalandırılır. 

Astına hizmetle ilgisi olmıyan emir verenlerle hediye isteyen veya borç alanlar 

MADDE 53. — Astlanna hizmetle ilgisi olmıyan emir verenler, astlarından hediye istiyenler 
veya borç alanlar on günden İM aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandmlırlar. 

Astlarım gözetim görevinde ihmal ve kusuru olanlar 

MADDE 54. — Astlarını gözetim görevinde ihmal ve kusuru olanlar veya astlannın suçları
nı haber vermiyenler, onbeş güne kadar oda veya göz hapsi cezası İle cezalandmlırlar. 

,1 rkadaslarım askerlikten soğutmaya kışkırtanlar 

MADDE 57. — Arkadaşlarını sözle hoşnutsuzluğa kışkırtanlar bir aya kadar oda veya göz 
hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

Sarhoşluk ve yasak edilen yerlere girmek 

MADDE 58. — Resmî üniforma ile genel evlere, kumarhanelere, meyhanelere, barlara ve giril
mesi garnizon komutanlıklarmca yasaklı başka yerlere girenler veya sarhoşluğu gizlenmiyecek 
derecede olanlar yedi günden bir aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Kumar oy my ani ar 

MADDE 59. — Kumar oynıyanlar, bir aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılır
lar. 

Yasak edilen kitap ve saireyi okuyan veya bulunduranlar 

MADDE 61. — Askerî öğrenci, er ve erbaşlar tarafından okunması veya bulundurulması Ge
nelkurmay Başkanlığınca yasak edildiği bildirilen kitapları, dergileri ve her türlü yazılan okuyan 
veya bulunduranlar onbeş güne kadar oda hapsi cezası ile cezalandmlırlar. 

M. MecM ( S. Sayısı : 497 yo 1 nci ek) 



Mdliliet MecliMndıı kabul ettiği metin 

Disiplin cezalarının etkisi 

MADDE 62. — Yedek subay, erbaş ve erler hakkında disiplin mahkemeleri taralından verilen 
ve yerine getirilen oda hapsi cezaları askerlik hizmet sürelerinden indirilir ve bu kişiler o kadar 
süre geç terhis edilirler. 

Muvazzaf subay, askerî memur ve astsubayla1: ile sivil personel hakkında verilen ve yerine ge
tirilen oda ve göz hapsi cezaları bunların yükselmelerinde nazara alınmak üzere sicillerine işlenir. 

Uyfjulannuyacak kamın- hükümleri' 

MADDE ,64. — Askerî Ceza Kanununun bu kanunun cezalandırdığı suçlara ait hükümleri ve 
diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri disiplin mahkemelerinin kurulup fiilen göreve baş
ladıkları tarihten başlıyaraık yürürlükten kalkar. 

GrEÇlCİ MADDE — Bu kanuna göre kurulacak Disiplin Mahkemeleri, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlıyarak en geç üç ay içinde kurulur. 

M. Meclisli ( S. Sayısı : 497 ye 1 nci efe ) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Disiplin cezalarının etkisi 

MADDE 62. — Yedek subay, erbaş ve erler hakkında disiplin mahkemeleri tarafından verilen 
ve yerine getirilen oda hapsi cezaları 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 yükselmelerinde nazara alınmak üzere sicillerine işlenir. 

Bu hüküm yedinci madde mucibince verilecek özel cezalarda da tatbik olunur. 

Uygulanmıyacak kanun hükümleri 

MADDE 64. — Askerî Oeza Kanununun bu kanunun cezalandırdığı suçlara ait hükümleri ve 
diğer kanunların bu kanuna aykın hükümleri disiplin mahkemelerinin kurulup fiilen göreve 
başladıkları tarihte yürürlükten kalkar. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu kanuna göre kurulacak Disiplin Mahkemeleri, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlıyarak en geç üç ay içinde kurulur. 

Bu mahkemelerin hangi tarihte fiilen göreve başlkyacaklan Genel Kurmay Başkanlığınca te's-
bit olunur. 

GrEÇÎCÎ MADDE 2. — Disiplin Mahkemelerinin kurulup fiilen göreve başladıkları tarihte 
askerî savcılıklarla askerî mahkemelerde bulunan ve henüz neticelendirilmemiş olan soruşturma ve 
dâva dosyaiknndan disiplin mahkemelerinin görevi içine giren suçlara aidolanlar, görevsizlik ka-
rarlyle, nezdinde disiplin mahkemesi kurulan yetkili kıta komutanı veya askerî kurum âmirine 
gönderilir. 

Duruşma safhasında olan dosyalar için yeniden iddianame düzenlenmeden dâva dosyası gö
revli disiplin mahkemesine verilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 497 ye i nci ek ) 
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Geçici Komisyonun tavsiyeleri 

Madde İ. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. 

Madde 2. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir, 

Madde 3. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

Madde 4. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 5. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 6. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 7. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 8. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 9. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye? 

etmektedir. 
Madde 10. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 11. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 12. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 13. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 14. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde. 15. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 16. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 17. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et* 

m ektedir. 
Madde 18. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 19. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 20. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 21. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 22. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 23. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 24. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 25. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 26. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 27. —• Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 28. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 29. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir» 

M. Meclisıi ( S . Sayısi : 497 ye 1 nci ek ) 
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Madde 30. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 31. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 32. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 33. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 34. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 35. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 36. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 37. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 38. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 39. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 40. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 41. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 42. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 43. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 44. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 45. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 46. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 47. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 48. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 49. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 50. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 51. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 52. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 53. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 54. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metilinin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 55. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 56. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 57. — Geçici -Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 58. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 59. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 60. — Bu madde kesinleşmiştir. 

M. Meclisti (S . Sayısı : 497 ye 1 nci ek ) 
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Madde 61. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 62. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Madde 63. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 64. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Geçici madde 1. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tav

siye etmektedir. 
Geçici madde 2. — Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tav

siye etmektedir'. 
Madde 65. —• Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 66. — Bu madde kesinleşmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 497 ye 1 ncı ek ) 



Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 233 e 2 nci ek 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apay
dın, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçek'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma komis
yonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ret tezkeresi 

hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu (2 /269) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 314) 

(Cumhuriyet Senatosu 
(İemi Sekreterliği 9 . 10 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2679 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA -

îlgi : 2 . 9 . 1963 gün ve 2463 -11838 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin dü

zenlenmesi ile Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu Genel Kurulun 8 . 10 . 1963 tarihli 118 nci Birleşiminde aynen kabul edilerek dosya ilişikte 
sunulmuştur. 
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Saygılarımla. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilice Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzen
lenmesi ile Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kamına bir 

madde eklenmesi hakkında Kanun 

T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu 

MADDE 1. — Anayasanın 94 ncü maddesinde bahis konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çe Karma Komisyonu, Millet Meclisinden seçilecek otuzbeş milletvekili ile Cumhuriyet Sena loşun
dan seçilecek onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesinden kuruludur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda mevcut siyasi parti grupları ile bağımsızlar, her 
Meclisin kontenjanı içinde o Meclisteki sa/ılan oranında temsil edilirler. Her Mecliste her bir si
yasi parti grupunca ve bağımsızlardan ne kadar aday gösterileceği, önceden o Meclisin İçtüzüğüne 
göre tesbit olunur. Bu sayılara, yüzde oranlarını aksettirmemesi noktasından her Meclisin İçtüzü
ğüne göre itiraz edilebilir. Bu takdirde, bu itiraz ilgili Meclisin İçtüzüğüne göre karara bağla
nır. Siyasi parti grupları, kendilerine düşen sayı kadar aday gösterirler; bağımsızlar, kendileri ve
ya ilgili Meclis üyelerince aday gösterilirler. Seçim, her Meclisin kendi İçtüzüğüne göre yapılır. 

Grup kuramıyan siyasi partilerin mensupları bir arada mütalâa olunur ve bunlar hakkında da 
bağımsızlar hakkında bu maddede yer alan hükümler uygulanır; şu kadar ki, bunların temsili 
siyasi parti gruplarının veya bağımsızların temsi lini engelliyecekse, her halde siyasi parti grup
ları ve bağımsızlar, kendilerine düşen sayılan aşmamak kaydiyle, tercih olunur. 

Bu Karma Komisyon üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuri
yet Senatosunun diğer karma komisyon ve komisyonlarına üye seçilemezler; özel kanunları gere
ğince üyesi oldukları komisyonlar ile Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Karma komisyonları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu ve yasama meclislerinin geçici mahiyetteki komisyonları için bu hüküm uygu
lanmaz. 

Başka>U.ık, liaşkanvckilliği, denet Sözcülük ve Kâtiplik 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu, bir başkan, bir başkan-
vekili, bir genel sözcü ve bir de kâtip seçer. Bunlardan başkan ve başkanvekilinden biri milletve
kili, diğeri Cumhuriyet Senatosu üyesi; genel sözcü ve kâtipten biri milletvekili, diğeri Cumhuriyet 
Senatosu üyesi olur. 

Karma Komisyonda, iktidar uruplarının çoğunluğunun sağlanması 

MADDE 3. — 1 rici madde gereğince secim yapıldığı takdirde, Hükümete katılan siyasi parti 
gruplarının Karma Komisyondaki üye sayısı otuzun altına düşecekse; Cumhuriyet Senatosu, Hü
kümete katılan siyasi parti grupları mensupları arasından dokuz üye ve Millet Meclisi do, aynı 
siyasi parti grupları mensupları arasından yirmibir üye seçer; bu üyelikler, her yasama meclisin
de, Hükümete katılan siyasi parti gruplarınm toplam kuvvetleri içindeki yüzde oranlanna göre bu 
siyasi parti grupları arasında bölüşülür. Aynı halde, Cumhuriyet Senatosu, Hükümete katılraıyan 
siyasi parti grupları mensupları, bağımsızlar ve siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensup
ları arasından altı üye ve Millet Meclisi de Hükümete katılmıyan siyasi parti grupları mensupları, ba
ğımsızlar ve siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensupları arasından ondört üye seçer; bu üye
likler, her yasama meclisinde, Hükümete katılmıyan siyasi parti grupları mensupları, bağımsızlar ve 
siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensuplarının toplamı içindeki yüzde oranlarına göre bu 
siyasi parti grupları, bağımsızlar ve siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensupları ara
sında bölüşülür. 
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Bakanlar Kurulunun çekilmesi sonucunda Anayasanın 103 ncü maddesine göre güven oyu alan 

yoni Hükümete katılan siyasi parti gruplarında dsğişiklik olması halinde veya her hangi bir su
retle bu grupların Karma Komisyonundaki üye sayıları toplamı otuzun altına düşerse, Karma 
Komisyonnun görevi sona"erer ve yukardaki fıkralar ve maddeler hükümleri uyannca, güven 
oylamasının yapıldığı birleşimden veya Karma K misyonda bu siyasi parti gruplarının üye sayısı
nın otuzun altına düştüğü tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yeniden seçim yapılır; bu 
süre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili veya yasama meclislerinden birinin ara vermesi sı
rasında işlemez. 

Siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensuplan bu madde hükümlerinin uygulanmasında 
bir arada mütalâa olunur ve bunlar hakkında 1 nci maddede bağımsızlar hakkında yer alan hü
kümler uygulanır. 

Karma Komisyonun görev ve çalınmaları 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu : 
I - Genel ve katma bütçe kanunlan tasanlannı ve bu kanunlara ilişkin ek kanun tasanlannı 

ve bu kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun taşanlarını; 
II - Genel ve katma bütçeli daireler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi hakkın

daki kanun tasanlannı ve bu kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasanlannı; 
III - I nci ve II nci bendlerde zikredilen kanunlarda bölümler arasında aktarma ve olağanüstü 

aktarma yapılmasına dair kanun taşanlarını; 
IV - Her yıl genel ve katma bütçe kanunlan tasanlariyle birlikte verilecek millî bütçe tahmin

lerini gösterir raporu, 
Başbakanlıkça Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasından itibaren en geç ellialtı gün içinde 

inceleyip bu konulardaki raporunu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunar ve raporunu Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda savunur. 

V - Cumhuriyet Senatosunda karara bağlanan metin, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
derhal Millet Meclisi Başkanlığına gönderilir ve Millet Meclisi Başkanlığınca hemen Karma Ko
misyona havale edilir. Havaleden itibaren en g3ç yedi gün içinde Karma Komisyonca, Millet 
Meclisi Başkanlığına bu metin hakkında bir rapor sunulur ve Karma Komisyon bu raporunu Mil
let Meclisi Genel Kurulunda kendisi savunur. 

VI - II nci ve III ncü bendlerde zikri geçen kanun taşanları için IV ncü bendde bahis konusu 
âzami süre otuz gündür. 

VII - Anayasanın 94 ncü maddesinde ve - VI nci bend hariç - yukardaki bendlerde bahis konusu 
olan âzami süreler, yasama meclislerinin tatil ve ara verme süreleri içinde, resmî tatil ve resmî 
hafta sonu tatili günlerinde işler; bu süreler, havale günü dâhil olmak üzere, Karma Komisyona 
veya ilgili yasama meclisinin genel kuruluna havaleden itibaren başlar. 

VIII - Yukardaki bendlerde bahis konusu olan âzami süreler içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunda ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda nihai olarak oylanmı-
yan tasarılar, Karma Komisyon veya Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiş sayılır ve sevk edil
mesi gereken mercie Karma Komisyon veya Cumhuriyet Senatosuna gelmiş olduğu şekliyle gön
derilir. Millet Meclisi Genel Kurulunda yukardaki bendlerde bahis konusu âzami süre içinde nihai 
olarak oylanmıyan tasarılan, Bakanlar Kumlu, Millet Meclisi Genel Kuruluna sevk edilmiş olduğu 
şekliyle kararname ile yürürlüğe koymaya yetkilidir; ancak, bu hüküm, tasannm Millet Mec
lisi Genel Kurulunda görüşülmesini durdurmaz ve Millet Meclisince kabul olunan tasan yürür
lüğe girmekle, bu kararname hükümleri ortadan kalkar. 

IX - Karma Komisyon, bu maddede bahis konusu çalışmaları sırasında 16 Ekim 1962 tarihli ve 
77 sayılı Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesi hükümlerini uygular- • 
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X - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunlarında değişiklik yapılmasına dair ka

nun tekliflerinde bulunamazlar. Yasama meclisleri idareci üyelerinin, yürürlükteki mevzuat hü
kümleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçeleri hakkında yapacakları kanun 
teklifleri saklıdır; bu kanun teklifleri hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Raportörler 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı, Bakanlık ve
ya daire ve katma bütçeli idarelerin bir veya birkaçı için gereği kadar raportör seçebilir. Bu ra
portörler toplantı yılı başında seçilirler. 

4 ncü maddenin 1 nci bendinde zikredilen taşanların tümü ile aynı maddenin IV ncü bendinde 
zikri geçen rapor, Genel Sözcü tarafından doğrudan doğruya ele alınır. 

Karma Komisyon ve Yasama Meclisleri Genel Kurulunda yapılamıyacak teklifler 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi B ütçe Karma Komisyonunun görüşmeleri ve 4 ncü 
maddenin'I, II ve III ncü bendlerinde zikredilen kanun tasarılarının Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Genel kurullannda görüşülmesi sırasında, bütçe kanunları dışındaki kanunlarla kabul 
edilmiş olan aylık, ödenek, gündelik ve yollukların artırılmasına, kadro verilmesine veya bunlann 
bahis konusu kanunlann belli sınırlan dışında genişletilmesine ve vergi kanunlan ile bütçeyle öde
nek verilmesini gerektiren kanunların konusuna giren hususlara dair - madde eklenmesi hususu 
dâhil - değiştirge verilemez. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi genel kurullannda yapılamıyacak teklifler hakkında 
Anayasanın 94 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükümleri saklıdır. 

Bütçe ile ilgisiz hükümler 

MADDE 7. •— 4 ncü maddenin I, II ve III ncü bendlerinde zikredilen kanunlara bütçe ile ilgili 
olmıyan hükümler konulamaz. 

Bu kanunlara dair taşanların Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonununda 
ve yasama meclisleri genel kurullarında görüşülmesi sırasında yapılacak teklifler, ancak tasarı
larda yer alan maddelerle doğrudan doğruya ilgili olmak şartiyle oylanabilir. 

Görüşme usulü 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun görev alanına gi
ren kanun taşanlarının görüşülmesinde Başbakan veya Maliye Bakanı ile ilgili Bakan veya 
gönderecekleri yetkili memurlar hazır bulunur. 

2- Aynı malî yıla ait genel ve katma bütçe kanunları tasarılannın tümü üzerinde önce kon
solide Devlet bütçesi olarak bir arada görüşme açılır. Bu görüşmenin sonunda, yürürlükteki uzun 
vadeli kalkınma plânının amaçlarına uygun olarak iktisadi dengeyi sağlıyacak tarz ve ölçüde 
Devlet harcamaları ve gelirleri arasındaki münasebeti tâyin etmek üzere : 

a) Kamu gelirlerinin alınmasına mezuniyet veren hükümler ile her bir kamu geliri nev'inin 
tahminî miktan ve kamu gelirlerinin genel tahminî toplamını tesbit eden hükümler; 

b) «Karşılık paralar», dış kredilerin Türk lirası karşılıkları, borçlanma ve Hazine işlemleri 
ve özel fonlar ile sağlanacak gelirlere dair tahminleri tesbit ve bunlann elde edilmesi için gerekli 
hükümler; 

c) Cari harcamalara dair tahminî toplamı, yatırım harcamalarına dair tahminî toplamı, ser
maye teşkili ve transfer harcamalanna dair tahminî toplamı ve Devlet giderlerinin genel top
lamını tesbit eden hükümler, 
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Yukardaki sıra dâhilinde kabul edilir. Yukarda söz konusu, tasarılar Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına sevk edilirken bu bent gereğince tesbit edilen genel Devlet gelliri tahmini ile genel 
Devlet gideri tahmini aşılamaz. 

3. Harcamalann yapılmasına mezuniyet veren maddelere ek cetveller üzerindeki görüşmeler 
sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlık, daire ve katma bütçeli idare bütçeleri
nin gider ödenekleri hakkındaki düşüncelerini, bunların herbirine ait bütçenin tümü üzerindeki 
görüşme yapılırken açıklarlar. Her bir Bakanlığın, dairenin veya katma bütçeli idarenin gider büt
çesinin bölüm ve maddeleri üzerinde görüşme, ödeneğin miktarı üzerinde yapılır. Bir bölümün 
maddeleri oya konulduktan sonra o bölümün ayrıca oya konulması gereklidir; ancak, Karma Ko
misyon, bir bölümün maddelerinin oylanmasından, gerekirse, vazgeçebilir. Bu fıkra gereğince ya-
'pılan oylamalar geçici niteliktedir. 

4. Yürütme maddesi oylanmadan önce, tasarının tamamı, 2 nci bent hükümlerinin yerine 
gelmesini sağlamak amaciyle yeniden gözden geçirilir. Bu gözden geçirme sırasında, maddeler 
üzerinde ve harcamaların yapılmasına mezuniyet veren maddelere ek cetvellerin bölümleri ile bu 
bölümlerin maddeleri üzerinde Hükümet veya Karma Komisyon üyelerince itirazda bulunulmadığı 
takdirde, bu maddeler ve bölümler ile bölümlerin maddeleri kabul edilmiş sayılır. İtiraz halin
de madde veya bir bölümün itiraza uğrıyan maddesi ile o bölüm yeniden yukarda gösterildiği şe
kilde görüşülür ve nihai olarak oylanır. 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra tasarının yürütme maddesi ve daha sonra da tümü oyla
nır. 

5. Karma Komisyon, tasarının görüşülmesini tamamladıktan sonra, Genel Sözcü tarafından 
hazırlanan rapor taslağını görüşür ve karara bağlar. 

6. Hükümet temsilcileri, tasarı metnini değiştiren önerge ve değiştirgeler veremez ve bu gibi 
önerge ve değiştirgelere katılamazlar. Hükümetçe, bu gibi önerge ve değiştirgelerin verilebilmesi 
veya Karma Komisyon üyelerince verilmiş olanlara iştirak edilebilmesi veyahut 4 ncü bendde söz 
konusu itirazların yaplabilmesi yahut Karma Komisyon üyelerince yapılmış olanlara iştirak edile
bilmesi, ancak, oturumda hazır bulunan Başbakan veya Başbakanı temsil eden Bakan veya memur 
tarafından bir önerge veya değiştirge verilmesi suretiyle olur; Başbakan veya Başbakanı temsil 
eden bir Bakan veya memur oturumda hazır değilse, bu önerge veya değiştirge ancak Maliye Baka
nı veya temsilcisi ile ilgili Bakan veya temsilcisi ve Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı ile gö
revli Bakan veya bu teşkilâtın temsilcisi tarafından bir arada imzalanmak gerekir. 

7. Bu maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci bencileri, 4 ncü maddenin X ncu bendinde bahis konusu ka
nun teklifleri için de uygulanır. 

Uygulanacak İçtüzük 

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun çalışmalarında, bu 
kanunda sarahat olmıyan hallerde, Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri dairesinde komisyonlar üzerinde haiz 
olduğu denetleme yetkilerini, bu karma komisyon için de haizdir. 

Kamu giderlerini artırıcı ve kamu giderlerini azaltıcı kanun teklifleri 

MADDE 10. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek madde — Yürürlükteki genel ve katma bütçe kanunlarında öngörülmiyen harcamaların ya
pılmasını gerektiren kanun ̂ tekliflerinin sahipleri, bu tekliflerin kanunlaşması takdirinde uygulana
cakları süre içinde bu yeni harcamaların finansmanı için mevcut gider ödeneklerinden tasarruf
ları ve yeni vergi, resim ve hare yoliyle elde edilecek ek gelirleri de göstermek zorundadırlar. 
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Mevcut kamu gelirlerini azaltıcı kanun tekliflerinin sahipleri, bu tekliflerin kanunlaşması ha

linde uygulanacakları süre içinde azalan bu gelirlere mukabil hangi kamu hizmetlerine karşılık 
olan hangi harcamaların kısıntıya uğratılacağını belirtmek zorundadırlar. 

1 ve 2 nci fıkralar hükümlerine aykırı olarak verilen kanun teklifleri yasama meclisleri ko
misyonları ve genel kurullarında görüşülemez. 

flayıştay raporlun 

İJV1ADDE 11. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa müzeyyel 
18 Haziran 1934 tarihli ve 2518 sayılı Kanun gereğince Sayıştay tarafından hazırlanan üç aylık ra
porlar ve Sayıştay tarafından kanun hükümleri uyarınca yasama organına sunulan diğer rapor
lar, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarına sunulur ve bu raporlar rakkında, 
yasama meclislerinin içtüzükleri gereğince Sayıştay işleriyle görevli komisyonlarının düzenliye-
cekleri raporlarla birlikte, her bir Mecliste ayrı ayrı genel görüşme açılır. 

Mukascbei Umumiye Kanununu)} değiştirilen hükümleri 

MADDE 12. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun muaddel 
34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 34. — Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini hazırlıyarak Ağus
tos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. Cumhurbaşkanlığı, kendi bütçesine ait tas
lağı Başbakanlık eliyle yollar. Maliye Bakanı d% kendi Bakanlığının gider bütçesiyle gelir büt
çesini hazırlayıp ötekilerle birleştirerek bir yıllık bütçe kanunu tasarısını meydana getirir. Bu 
tasarı, Bakanlar Kurulunca incelendikten sonra e ı gen Kasım ayı sonunda Millet Meclisi Başkan
lığına sunulur. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Türkiye Büyü'r Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu ve 
yasama meclisleri genel kurullarında görüşülürken bu bütçe, Başbakan veya görevlendireceği bir 
Bakan veya temsilci tarafından savunulur. 

MADDE 13. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 35 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 35. — Bütçe kanunları en geç malî yıl başında Resmî Gazetede yayınlanır-

MADDE 14. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 105 D sayılı Muhasebei Umumiyeye Kanununun muad
del 83 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin genel giderler ve hizmetliler yiyecek giderleri bölümünden veri
lecek avanslar, Bakanlar Kurulu karariyle altı bin liraya çıkarılabilir. 

MADDE 15. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 105 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili olarak bu madde hükümleri Başbakanlıkça yerine getirilir. 

MADDE 16. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 105 D sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 127 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle iligili olarak bu madde hükümleri Başbakanlıkça yerine getirili.r 

MADDE 17. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 127. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay masrafları, bu kanun dairesinde tahak
kuk ettirilerek tediye olunur. Maliye Bakanlıjı ile Sayıştaym bunlftr üzerinde her hangi bir 
inceleme hakları yoktur. 
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Genel bütçenin düzenlenmesi sırasında, yasama meclislerinin kanun ve içtüzükler gereğince 

yetkili idareci üyeleri, bu bütçelere ait rakamları Ağustos ayı sonuna kadar yazılı olarak Mali
ye Bakanlığına bildirirler. Her yıl sonunda düzenlenecek kesin hesap cetvellerinin birer nüshası, 
Hazine genel hesabına ithal edilmek üzere, Maliye Bakanlığına gönderilir. 

MADDE 18. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 128 nci 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçelerindeki ödeneklerin karşılığı olan nakid, 
kanun ve içtüzükler gereğince yetkili idareci üyelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lık Müdürü taarfından müştereken imzalanan"makbuz karşılığında Hazineden verilir. 

KuMınlan hükümler 

MADDE 19. — 1 Kasım 1956 tarihli Türkiy3 Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 
muaddel 22 nci maddesinin 6 ncı bendinin 3 ne i. fıkrası, 39 ncu maddesinin 2 nci fıkrası, 126 ncı 
maddesinin 1, 2, 3 ve 5 nci bentleri ve 127 nci maddesi kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 20. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21. — Bu kanunun yasama organı ile ilgili hükümlerini yasama meclisleri ve diğer 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 19 .12 .1963 
Esas No: 2/269 

Karar No: i • 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi ile Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisinin 28 Ağustos .1963 gün
kü 126 ncı Birleşiminde kabul edilmiş olan metninin tümünün reddedilmesine dair Cumhuriyet Se
natosunca 8 Ekim 1963 günkü 11 nei Birleşiminde alman kararı, 17 Aralık 1963 günkü Birleşi
minde ret gerekçeleriyle birlikte incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Bâzı Batı demokrasilerinde, ezcümle Uransa'da, bütçenin Parlâmentoda incelenişine dair 
usullerin genel muhasebe kurumlarında yer aldığı müşahade edildiği ve esasen, söz ko
nusu kanun teklifi de , Anayasanın bütçenin Yasama Organında hazırlanması ile ilgili 
hükümleri; yine Anayasa gereğince, mevcut Muhasebei Umumiye Kanununda yapılması ge
rekli tadillerle birlikte ihtiva ettiği cihetle, Millet Meclisince kabul olunan metinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonuna ilişkin prosedür kurallariyle Muhasebei Umumiye Kanu
nunda fonksiyonlar (kuvvetler) ayrılığı ilkesi gereğince yapılması gerekli değişiklikler hakkında
ki hükümlerin bir arada bulunması, kanun tekniğine aykırı sayılmamıştır. 

2. Bunun gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalış
masında şimdiye kadar bir aksaklık görülmediği ve biımetice, bu hususların tanzimine ihtiyaç ol
madığı iddiası da yerinde görülmemiştir. Filhakika, bu Karma Komisyonun seçilmesinde şimdiye 
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kadar bir zorluğun çıkmayışı, tevali eden koalisyonların bünyesi icabıdır. Bu koalisyonlar veya 
yeni kurulacak Hükümetler, meselâ, birer ekalliyet Hükümeti olsalar, bu takdirde, bu Karma Ko
misyonun seçilmesinde şimdiye kadar uygulanan klâsik hükümlerin tatbiki suretiyle Anayasanın 94 
neü maddesi emrinin yerine getirilemiyeceği. aşikârdır. 

Ayrıca, halen bu Karma Komisyonda, eski Türkiye Büyük Millet Meclisinin içtüzüğünde yer 
alan ve millî bütçe mefhumu ve plânlı kalkınma icaplariyle tev'em olmıyan birtakım eski usuller 
uygulanmaktadır. Bu usullere modern bir Parlâmento çalışmasında yer verilemiyeceği ve bunla
rın artık değiştirilmesi gerektiği muhakkaktır. 

3. Türkiye. Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesinde sadece Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu ayrımı değil; fakat, bu ayırımla birlikte, iktidar ve muhalefet ayırı
mı da uygulanmaktadır. Bu durumda, bu Karma Komisyona üye seçiminin tanzimini, her bir Ya
sama Meclisinin içtüzüklerinde serbesçe yapabilecekleri bir husus olarak görmek mümkün değildir. 
Bu seçimin, her iki Mecliste yeknesak usullerle yapılması zarureti ortadadır. Bu yeknesaklık kay
bolduğu takdirde, Anayasanın 94 ncü maddesinin emrini yerine getirmek bâzı hallerde mümkün ol-
mıyabilecektir. 

Diğer taraftan, bu Karma Komisyon, her iki Meclis üyelerinden kurulmakta ve her iki Meclis 
huzurunda vazife görmektedir. Bu durumda, bu Karma Komisyonun iç çalışma usullerini Millet 
Meclisi veya Cumhuriyet Senatosu içtüzüklerinde veya her ikisinde birden tanzim etmek kifayetli 
bir yol sayılamaz. Gerçekten, bu bünyeyi taşıyan bir Karma Komisyonu bir tek Yasama Meclisi
nin İçtüzüğünde yev alacak hükümlerle ilzam etmek mümkün olamıyacağı gibi; bu Karma Ko
misyonun iç çalışma usullerine mütaallik kaideler Millet Meclisi İçtüzüğünde ve Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünde farklı olarak sevk edildiği takdirde, çıkar yolun nasıl bulunacağı da meçhul 
kalmaktadır. Nihayet, bu Karma Komisyonun seçilmesi ve çalışma usulleriyle ilgili hükümlerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünde yer almasına da hukukan imkân 
yoktur; zira, bütçeyi incelemek ve karara bağlamak Birleşik Toplantının yetkileri arasında mevcut 
olmayıp bir teşriî heyet haiz 'almadığı bir salâhiyetin istimal usullerini İçtüzüğünde düzenlemek 
mevkiinde olamaz. 

Her ne kadar Anayasanın 85 nci maddesi Meclislerin çalışmalarının içtüzüklerle düzenleneceği
ni söylüyorsa da, yukardaki izahat muvacehesinde, yine İçtüzük denilen hukuk kaynağının mahi
yetinden doğan sebepler dolayısiyle, bu konudaki kaidelerin her hangi bir içtüzükte yer alması
na imkân olmadıktan başka; yasama organının Anayasanın 5 nci maddesi gereğince haiz olduğu 
yasama yetkisi ilkel ve sınırsız bir yetki olduğundan; eğer Yasama Organı bir konunun kanunla dü
zenlenmesinde içtimai fayda görüyorsa," o konuda bir kanun çıkarmasına mâni hiçbir husus mevcut 
değildir; yabancı memleketlerdeki anlayış*da bu merkezdedir. 

. 4. Komisyonumuz, yukardaki mülâhazalarla, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilmiş 
olan metni üzerinde, Anayasanın 92 nci maddesinin 9 ncu fıkrası uyarınca ısrar edilmesinin uygun 
olacağı sonucuna ulaşmıştır. 

5. öncelikle görüşülmek üzere Genel Kurula sevkı ricasiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Bu Rapor Kâtibi 
Balıkesir İstanbul Konya Balıkesir 

A. A. Bolak C Kırca F. özfakih F. îslimyeli 
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