
D Ö N E M : 1 TOPLANTI : 6 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

C i l t : 43 

87 nci Birleşim 

14 . 7 . 1967 Cuma 

- İçindekiler 
Sayr= 

1 —Geçen tutanak özsti 2 
2. — Gelen kâğıtlar 3 
S. — Başkanlık Divanının Gonel Ku

rula sunuşları 3 

1. — Aydın Üyesi Osman Saim Sarı-
göllü'nün İstanbul Belediycsindeki arsa 
yolsuzluğu Araştırma Komisyonunun iki 
aylık müddetinin başlangıç tarihi hakkın
da önergesi-. 3:5 

2. — Malî ve İktisadi îşlor Komisyo
nu Başkanı Hasan Âli Tiirker'in, 444 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanrn teklif nin ha
vale edilmiş bulunduğu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan seçilecek beş-er kişiden kurulu Geçici 
bir Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. 5 

Sayfa 
4. — Görüşülen işler 5,26 
1. — Millî Eğitim Bakanlığı kurulug 

kadroları ile merkez kuruluşu ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği-
ğişikllk yapılmasına daLr olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/378; 
Cumhuriyet Senatosu 1/809) (S. Sayısı : 
977) 5:6 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 
1/234; Cumhuriyet Senatosu 1/798) (S. 
Say sı -.970) 6:26,26:65 



C. Ssnatosu B : 87 14 . 7 .1967 O : 1 

Sayfa 
3. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurul

ması hakkındaki Kanuna ek. kanım tasa
rısının MTet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/316; Cumhuriyet Sena
tosu 1/807) (S. Sayısı : 981) 65:66 

4. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâ
vesi hakkmdak :. kanun tasrısmm Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum-

Sayfa 
huriyet Senatosu İçiş'eri ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/317) Cumhuriyet Senatosu 1/808) S. 
Sayısı : 982) 66 

5. — 7033 sayılı Kanunun birinci mad-
cbs'ne ekli ( l /A) sayılı cetvelin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/145; Cumhuriyet Senatosu 2/227) 
(S. Sayısı : 983) 66:67 

5 — Düzelir? 67 

1. — G3ÇSN TU 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Sakarya Üyesi Hikmet İsmen; Süne haşere
sinin Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da yaptığı 
tahrjbatı belirterek, zamanında gerekli tedbir
lerin alınması lüzumunu bildirdi. 

İş kanunu tasarısı görüşmeleri bitirildi ve 
tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tek
lifi: 

503 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
60 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bir madde ile geçici iki madde eklenmesine 
dair kanun tekl'fi ile 

İnsan hakları ve anahürriyetîerini korumaya 
dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numaralı 
Protokolün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ; 

Ay ve diğer gök c'simleri dâhil, u z r y n ke
şif ve kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini 
yöneten ilkeler hakkında And'aşmanm onay
lanmasının uygun bulunduğuna; 

İnsan hakları ve anahürriyetîerini koruma
ya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 34 ncü 
maddelerini değiştiren 3 numaralı Protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğuna; 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının 
ikinci babı üçüncü fas'ımn değiştirilmesi, bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmes% bâzı 
vakıfların vergi muafiyetinden faydalandı
rılmasına ; 

TAÎTAK ÖZETÎ 

Belediye Kanununda değişiklik yapılma
sına dair 1 9 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Ka-
-nunua değişiklik yap:İmasına; 

İdarei Umumiyej Vilâyat Kanununda deği
şiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 30'6 
saylı Kanunda değişiklik yapılmasına; 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rıları Vo 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun teklifi, ile 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki. 5239 sryıh Kanuna ek kanun tasarısı 
görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul edildi. 

Gece öğretimi yapan yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Oku'unda görevlendin-. 
lecrk profesör, öğretmen, öğretim görevlileri ve 
asistanlarla diğer personele verilecek ek ücret 
kanunu teklifi üzerinde bir süre görüşüldü 
ve teklif komisyonca geri alındı. 

14 Temmuz 1967 Cuma günü saat 10,30 da 
toplanıimak üzere, Birleşime saat 19,15 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Sırrı Atala'j Sadık Artukmar 

Kâtip 
Dlyarbalnr 

Azmi Erdoğan 
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GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — 444 sayılı Karnımın 1 nci ve 2 nci mad

delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifnin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 2/404; Cumhuryet Senatosu 2/228) 
(Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

Raporlar 
1 — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro

ları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4026 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değ'siklik yapılmasına dair 2 . 7 . 19G2 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

'Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/378; Cumhuriyet Senatosu 
1/809) (S. Sayısı : 977) 

2. — 654 sayılı Top'um Zabıtası kurulması 
hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısının" Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve ve Cum

huriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/316; 
Cumhuriyet Senatosu 1/807) (S. Sayısı : 981) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 7 .1967] 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına kadrolar ilâvesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/317; Cumhuryet Senatosu 1/808) 
(S. Sayısı : 982) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1967] 

4. — 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (A/ l ) saylıı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuryet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Mil'et Meclisi 2/145; Cumhuriyet Sena
tosu 2/227) (S. Sayısı : 983) [Dağıtma tari
hi : 14 . 7.1967] 

ıve-<« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Ağılma saati ; 10,30 

BAŞKAN — Ba^kanveidli M3hmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 87 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Osman Saim Sarıgöllih'nün; İstanbul 
Belediy esindeki Arsa Yolsuzluğu Araştırma Ko
misyonunun iki aylık müddetinin başlangıç tari
hi hakkında önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Saim Sarıgöllü'nün Araş
tırma Komisyonu faaliyeti ve süresi hakkında 
bir önergeleri vardır, izahı sadedinde konuşa
caklardır. Sayın Sarıgöllü buyurun. 

GHNEL KURULA SUNUŞLARI 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, İstanbul Belediyesindeki arsa yol
suzluğu iddialarının tetkiki için Yüksek Heye
tiniz vâki müracaatı kabul etmiş ve bir Araştır
ma Komisyonu kurulmasına karar vermişti. Bu 
komisvonun üyeleri 16 . 5 . 1967 tarihinde tes-
bit edilmiş ve toplanarak aralarında 23 . 5 .1967 
tarihinde Başkanlık Divanlarını seçmiş ve İstan-
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bul'da araştırmalarına başlamıştır. Bugünkü 
vaktinizi almamın sebebi, tâyin edilen iki aylık 
müddetin mebdeinin tâyini hususunda bir ihti
lâfın zuhurudur. Anayasa Adalet Komisyonun
dan geçen ve yüksek tasviplerinize sunulan mü
talâa da komisyonların üyelerinin tesbiti değil, 
Başkanlık Divanlarının seçilmesi suretiyle teş
riî faaliyete başladığı tarihten verilen müddet
lerin hesabı bu mütalâada öngörülmüş ve Heye
tinizce de komisyonun mütalâası kabul edil
mişti. Bu kere bunun tesbit tarihinden hesaplan
ması gibi bir durumla karşılaştık. Komisyonu
muzun, üyelerinin tesbiti tarihinden itibaren iki 
aylık süresi nazarı itibara alınırsa, 16 .7 .1967 
tarihinde müddeti bitmiş olacaktır. Komisyonu
muz faaliyetinde gerekli araştırmaları yapmış, 
sizlere lâyık bir neticeye gitmiş ve müspet bir 
neticeye varmak üzeredir. Bu gayet kısa, belki 
bir haftalık gibi, bir sürenin komisyona tanm-
masiyle bunun her hangi bir ihtilâf elamda bu 
tahkikatın ikmali ve bu iki aylık müddete Baş
kanlık Divanının seçildiği 23 . 5 .1967 tarihin
den itibar olunması hususunda bir önergeyi 
Yüksek Başkanlığa vereceğim. Tasviplerinize 
iktiran etmesini ve bunun kabulünü Yüksek He
yetinizden istirham edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet. Senatosu İçtüzüğünün 134 ncü 

maddesi uyarınca İstanbul Belediyesine ait arsa 
yolsuzluğu iddiaları hakkında Cumhuriyet Se
natosu araştırması irin verilen önergeler 
4 . 5 . 1967 tarihinde Genel Kurula arz edilmiş 
ve bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 
Orunlardan yerPen isimler 16 Mayıs 1967 tari
hindeki Birleşiminde Genel Kurula arz edilmiş 
ve oylandıktan sonra komisyon için iki aylık 
süre de kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra ko-
misvon üyelerine tebligat yapılmış ve 23 Mayıs 
1967 tarihinde toplanan üyeler Başkanlık Diva
nını seçerek İçtüzük gereğince görevine başla
mıştır. İçtüzük, 18, 20, 26 ve 27 nci maddeleri 
komisyonların kuruluş ve çalışmalarını hükme 
bağlamaktadır. Komisyonların ve genel kurul
ların teşriî fonksiyonlarını yapabilmeleri için 
Başkanlık divanlarının seçilmiş olması bedihi ve 
zaruri iken müddetlerin hesaplanmasında düşü
nülen bir ihtilâf sebebiyle Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun verdiği mü
talâada gerek komisyon ve gerekse genel kurul
ların çalışabilmelerinin Başkanlık divanlarının 
teşekkülü ile mümkün bulunduğu yolundaki 
30 . 6 . 1963 tarihli mütalâası Genel Kurulun 
da tasvibinden geçmiş bulunmaktadır. Halen 
mahallinde inceleme ve araştırmalarına devam 
eden komisyonumuzun yetkisi İçtüzüğün ve 
Anayasanın bu anlayışı içinde 23 Temmuz 1967 
tarihinde yani Başkanlık Divanının seçiliş tari
hi olan 23 Mayıs 1967 tarihinden iki ay sonra 
sona erecektir. 

Senato Hesaplarını Tetkik ile görevli Komis-
vonunun saym direktifivle harcırah tahakkuku 
bakımından ve bu müddetin hesabı cihetinden 
bir ihtilâfa düşmüş bulunmaktadır. Her ne ka
dar komisyonumuz totkikatmı bitirmek üzere" ise 
de diğer bir hesaba göre 16 Mayıs 1967 tarihin
de iki aylık sürenin biteceği ileri sürüldüğün
den gerek mesai ve gerek üyelerin harcırah du
rumu münakaşa konusu olmak istidadını göster
mektedir. İlerde bir anlaşmazlığa mahal bırak
mamak icln durumun Genel Kurula arzı ile iki 
avlık müddetin komisyon üyelerinin tesbit edil
diği 16 Mayıs 1967 tarihinden değil ve fakat 
Başkanlık Divanını seçip faaliyete başladığı ta
rih olan 23 . 5 . 1967 tarihinden başlıyacaŞının 
Jcarara bağlanmasının lüzumunu arz ederim, 
saygılarımı sunarım. 

İstanbul Belediyesi Arsa 
Yolsuzluğu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Aydm 
O. Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Hfendim, mesele şudur : Komis
yonun teşkili 16 . 5 . 1967 de üyeleri bildiril
miş fakat komisyon ancak 23,05 te töp'âriarak 
Riyaset Divanını seçebilmiş, yani teşriî faaliyet
leri, veya kendisine verilen tahkikatı yapabile
cek çalışmalara başlama imkânına 23/3 de ka
vuşmuş. Müşterek Riyaset divanlarının 1963 
yılında aldığı bir kararda bu gibi hallerde te
şekkülün divanın seçilmesi ile tâyin edileceği 
yolunda olduğu cihetle bu ihtilâfın halli için 
önerge verilmiştir. Komisyonun faaliyetine 23/5 
te başlıyacağı yolundaki isteği oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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2. — Mali ve İktisadi işler Komisyonu Baş
kanı Hasan Âli Türkerin, 444 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin havale edilmiş bulunduğu Malî 
ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan seçilecek beşer kişiden kurulu Geçici bir Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir yardır, okutuyorum, 
efeyim. 

Yüksek Başkanlığa 
444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun teklifi Millet 

Meclisinden gelmiş bulunmaktadır, havale edil
miş bulunduğu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer kişi
den kurulu Geçici bir Komisyonda görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu 
Başkanı 
Balıkesir 

Hasan Âli T ürker 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler. 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Etmi-

1. — Mİtlî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/378; Cumhuriyet Senatosu 1/809) (S. 
Sayî&ı : 977) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanl\*a 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 

merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının geçici 
komisyonca kabul edilen metni Senatoya gelmiş 
bulunmaktadır. 

Çok müstacel bulunan bu kanunun biran ev
vel görüşülebilmeşlni temin için gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak bütün işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
edşrim. 

Iklillî Eğitim Bakanı 
îlhami Ertem 

BALKAN —'• Gündeme alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

bul edilmiştir. Öncelikle görüşülmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
ır.erkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de-
ğiş'Mik yapılmasına dair 2 . 7 . 1 9 6 2 tarih ve 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyonu raporu» 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. Tasarının tümü üzerinde söz isti-
yen sayın ü y e ! Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 977 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Milî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
0 2 3 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 

58 sayılı Kanuna ek Kanun "" 

Madde 1. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele, ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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" Madde 2. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı 

Kanuna bağlı (4) sayılı cetvele, ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üyeî. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye t Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye ?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının MÜlet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet Se
natosu 1/798) (S. Sayısı : 970) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türk Silâhlı Kuvvetle

ri Personel kanunu tasarısının meclislerin ta
tilinden önce kanunlaşmasını temin bakımın
dan diğer bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. Bir takrir vardır okutuyorum: 

Tasarı veto edilmiş olduğu için ayrıca ive
dilik kararı almaya lüzum yoktur. 

(1) 970 S. Say ıh basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Müzakeresine karar verilen Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu evvelce Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda müzakeresiyl 9 
etraflı bir şekilde incelenmiş ve maddelerin bü
yük bir kısmı değiştirilmek suretiyle kabul edi
lerek Millet Meclisine iade edilmiş idi. Bu kere 
Millet Meclisince kabul edilen metinde evvel
ce Senatomuzun yaptığı bütün değişiklikler 
bir iki istisnasi ile benimsendiği ve kurulan 
Geçici Komisyonun üyeleri tarafından 970 Sıra 
Sayılı raporundan anlaşılmaktadır. 

Bu taşarının tatilden önce kanunlaşmasını 
temin etmek için tümünün müzakeresini, kı
sım kısım oylanmasını ve değiştirge önergele
rinin tasarının tümünün müzakeresi bitinciye 
kadar verilmesini ve önerge verilen maddeler 
için müstakil müzakere açılıp diğer maddele
rin içinde bulunduğu fasıl ile birlikte oylanma
sını arz ve teklif ederiz. 

Antalya Kastamonu 
Akif Tekin A. Nusret Tuna 

Balıkesir 
II. Âli Türker 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti/. 

Haporun okunup okunmamasını oyları
nıza arz ediyorum, Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Haydar Tunçkanat. 

M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇ
KANAT (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; görüşülmesine başladığımız, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasa
rısı, Silâhlı Kuvvetlerimiz personeli için büyük 
önemi olan ana bir kanundur. 

Bu kanun, kendisinden önce çıkmış, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine ait birçok kanunları yü
rürlükten kaldırılmakta, bir kısmının bâzı mad
delerini değiştirmekte veya yürürlükten kal
dırmakta ve birçok yeni hükümler getirmek
tedir. 

Gönül arzu ederdi ki, böylesine önemli ve 
tesiri silâhlı kuvvetlerin tümü üzerinde görüle
cek bir kanun çok daha iyi hazırlanmış ve mad
delerin nedenleri gerekçelerde açıkça izah edilmiş 
olsun. Çünkü, köklü geleneklere dayanan ve ne-
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denleri Türk Silâhlı Kuvvetlerini teşkil eden 
Deniz, Hava ve Kara kuvvetlenilin karakte-
ristikleıi ve özellikleri içinde verilmiş olan 
hakların hiçbir geçerli sebebolmadan kaldırıl
mış olmasını Silâhlı Kuvvetlerimizin geleceği 
ve tekâmülü bakımından olumlu karşılama
ya imkân yoktur. Ayrıca, Siâhlı Kuvvetleri-
mizdeki, yüksek rütbeli subay enflâsyonunu 
önleyici, şakulî ve ufki terfileri de getiren bu 
tasarının gerekçesinde, bu kanunun yürürlüğe 
gireceği tarihten itibaren 10, 20, 30 ve hattâ 
40 sene sonra silâhlı kuvvetierimizdeki, gene
ral, amiral, subay ve astsubayların rütbelerine 
göre nasıl sıralanacakları ve mahrutun nere
sinde kaç kişi bulunacağı da gösterilmeliydi. 

Diğer taraftan terfi müddetlerini eski rüt
belere göre uzatan, kurmaylık, havacılık, de-
nizcdık, ihtisas ve doktoru kıdemlerini kal
dıran maddeler için gerekçelerde tatminkâr 
bir nedene raslıyamadık. Halbuki, bundan ön
ce çıkan Devlet Personel Kanunu tahsili, ihti
sası, doktorayı terfi için esas almıştır. 

Jet pilotlarının ve denizaltıcıların erken 
terfi ederek genç yaşta kumanda mevkilerine 
getirilmeleri, o silâhların karakteristiği ve 
kullanma zaruretlerinden gelmektedir. Şimdi
ye, kadar, herkes tarafından teslim edilmiş 
olan bu gerçeğin, şimdi bir kalemde kaldırıl
masının bu saflarda açacağı boşlukların na
sıl doldurulacağının da burada açıklanması ica-
bederdi, Gelişen yeni silâhların harbde oyna
dıkları hâkim rolleri ve bu silâhları kullanıp 
idare edeceklerin en iyilerinden seçilmiş olma
sının önemi çek büyüktür. Bu gerçekleri bil-
memezlikten gelen milletlerin orduları za
ferden gerekli payı alamazlar. Gençleri oku
yup, öğrenmeye, teşvik etmiyen daha çok ça
lışarak arkadaşları arasında temayüz edenleri 
lider mevkilere süratle yükseltmlyen, insanın 
moral gücünü ihmal ederek her şeyi para gibi 
sadece maddi açıdan değerlendirmek istiyen 
bu tasarı silâhlı kuvvetler bünyesinde büyük 
rahatsızlıklar doğuracaktır. 

Tasarının gerekçesinde «Tasarının hazırlan
masında esas alınan prensiplerden birisinin, 
subaylara verilen bütün kıdemlerden ve erken 
bekleme sürelerinden kati surette sarfınazar 
etmek olduğu, kıdem ve erken bekleme süre
lerinin subaylarımızı genç yaşta üst rütbelere 
çıkarmak suretiyle, erken emekliye ayrılmala

rına ve bu suretle hem kendilerinin, hem de 
hizmetin bundan zarar görmesine sebebiyet 
ve.-diği anlaşılmakla maddede değişiklik ya
pılmasına dair bir önergeye uyulmadı» denil
mektedir. Başlangıç kısmı ile son kısmının böy
lesine çelişme halinde bulunduğu bir gerekçe
ye beyle önemli bir kanunda raslamak insa
na üzüntü veriyor. Subaylara verilen kurmay
lık, uçuculuk, denizaltıcılık, ihtisas v.s. kıdem
leri erken terfilerine ve sonuç olarak da er
ken tekaüdolmalarına sebebolduğu için kal
dırılmış. Gerçekte, subaylara verilen kıdem
ler, hizmetin ağırlığından ve yıpratıcı olma
sındandır. 38 yaşında albay olan bir subay 
şimdiki kanuna göre, Ancak yüzbaşı olabilecek. 
Silâhlı Kuvvetleri gençleştirmek hizmetin ve 
kuvvetlerin özelliklerinden ileri gelmekte ve 
her sene için yıpranma süresi tanınmaktadır. 
Bu süre de fiilî hizmetine eklenmektedir. Sonra 
erken terfi etmekle aldığı fazla maaş, ve genç 
yaşta kademelere erişmek hem personel hem de 
Silâhlı Kuvvetler için büyük bir kazançtır. 
20 sene fiilî hizmeti olan bir hava albayının 
150 lira asli maaş üzerinden 10 sene de yıpran
ma süresinin ilâvesiyle 30 sene üzerinden emek
liye sevk edilebiliyordu. Bu hizmetin ve hizmet
te mâruz kaldığı yıpranmanın zaruri bir so
nucudur. Bugün Devlete hizmette esas alman 
süre 30 sene fiilî hazmettir. Eğer herkes yaş 
haddi sonuna kadar hizmet etmeyi esas alırsa, 
o zaman silâhlı kuvvetler ve Devlet daireleri 
yaşlılardan müteşekkil dinlenme yurtları ha
line gelir. Hem kendileri ve hem de hizmetler 
böyle yanlış prensiplerden büyük zararlar-gö-
rür. Böyle bir prensibi esas alan tasarı mahru
tun teşkili için muhtelif rütbelerden çok daha 
genç yaşlarda ve 30 hizmet yılını doldurma-^ 
dan emekli etmek gibi zıt bir hükmü getirmezdi. 
Eğer, bunun bir zaruret olduğu ileri sürülü
yorsa, genç yaşta terfi ve sorumlu kademelere 
yükselmede Silâhlı Kuvvetlerin hizmet özelli
ğinden ve ağırlığının doğurduğu yıpranma 
şartlarından ileri gelen daha önemli zaruret
lerin sonucudur. 38 yaşındaki bir yüzbaşının 
fizikî kabiliyeti bölüğün çok gerisinde kalır 
38 yaşında bir albay ise, her şeyi ile birliği
nin lideridir. Bu tasarının uzun bir hikâyesi 
vardır. Aradan geçen uzun süre ve komisyon
lar Meclis ve Senato arasında, gide gele bir 
hayli değişikliğe uğramış ve Hükümetçe ha-
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zırlanan ilk tasariyle tanmamıyacak kadar 
farklı bir şekle girmiştir. İşin garibi şudur 
kî, değişikliklerin çoğu yine Hükümetten gel
miş muhtelif tarihlerde Hükümet adına ge
len değişik temsilciler, yine birbirlerine çeli
şik görüşleri savunmuşlardır. Aslında, Aske
rî Şûrada incelenerek, bütün şûra üyelerinin 
tasvibinden geçtikten sonra Hükümet tasarı
sı olarak Meclise sevk edilen bu tasarının bu 
derece değişikliğe uğramış olması, şûrada ta
sarının üzerinde gereği gibi durulup derin bir 
irreeîeme yapılmış olmasından ileri gelmekte
dir. Kıta tazminatının bu kanunla beraber 
geçirdiği safhalar kanunun murakabesini iz-
liyenlerin malûmudur. Hâkim ve doktorlara ve
rilen tazminatların da bu kânunla kaldırılmak 
istenmesi örnek gösterilebilir. 

Kanun üzerinde -genel görüşlerimizi böyle
ce özetledikten sonra, şimdi tasarının aksak ta
raflarına geçiyorum. 

Bu tasarının (21 nci maddesinde) Silâhlı 
Kuvvetlere mensup subaylar muharip ve v*r-
dımeı sınıf diye ikiye ayrılmışlardır. Böyle 
bir ayırımın gerekçesi nedir? Bunu bulama
dık. Belki, bu ayırımda göz önünde tutulan kıs
tas nedir? Silâhiyle bizzat düşmana karşı sa
vaşan mı? Yoksa en fazla düşman ateşine mâ
ruz kalmak mı? Oda belli değil. Bunun için üç 
kuvvette yapılmış olan muharip ve yardımc: 
sınıf ayırımlarına bir göz atalım: 

Kâra Kuvvetlerinde: Muharip sınıflar: Pi
yade, süvari, tank, topçu, istihkâm, muhabere, 
jandarma. Buraya jandarma da sokulmuş peki, 
polis görevlisi jandarma neden muharip sınıfa 
sokulmuş? Anlamak mümkün değil. Yardım
cı sınıflar ise; ulaştırma, levazım, harita, ordu-
donatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, v.s. 
denize baktığımız zaman: Güverte, makina 
layn, deniz piyade, deniz istihkâm; burada, layn 
diye yeni bir sınıf var, muha/bere yok; Neden? 
belki de muhabere .burada layn sınıfının içine 
sokulmuş yardımcı sınıflarda, denizde personel 
sınıfı yok;. 

Benizde bir harb gemisi içinde, bulunan ma
kina subayı düşman ateşine ne kadar mâruz 
ise; doktor, hâkim ve levazım subayı da aynı 
derecede mâruzdur. Ateşe mâruz kalma veya 
düşmana daha yakın bulunma arasında bir ayı
rım yapmaya bu durum içinde imkân yoktur. 

Havada durum ise biraz daha farklı. Havada, 
muhabere subayı mevcut harb tayyareleriyle 
uçup muharebeye gitmez, istihkâm subayı da 
aynı durumdadır. Ancak meydana ve tesisler 
ateşe mâruz kalırsa o zaman düşman tesirine 
nâruz kalırlar. Görülüyor ki ayırım bir esasa 
dayanmadığı gibi muharibolan sınıflara da bir 
avantaj getirmiyor. Eğer, bütün sebep, sadece, 
aynı rütbede bulunan, iki subayın karargâhta 
hangisinin, diğerinin emri altında çalışacağı 
hususu ise, böyle bir ayırım boşuna bir gay
ret olup sınıfların katkılarını azaltır ve huzur
suzluk yaratır ve disiplini bozar. Elbette kıta 
olan yerde, bir doktor bir alaya kumanda ede-
miyeceği gibi, bir hastaneye de bir piyade su
bayı başhekimlik edemez. Bu cihetle muharip 
ve yardımcı sınıf ayırımı kaldırılmalıdır. Za
ten bugünün harbleri böyle bir ayırımı henıan 
hemen imkânsızlaştırmıştır. 

Kanunla kurulan bu sınıflar yine kamınla 
kaldırılmalıdır. Günkü, sınıfları kaldırılacak 
subaylar, verilecekleri yeni sınıfın en sonunda, 
sıraya gireceklerdir. Dolayısiyle bunların hir 
•kısım hakları zayi olacaktır. Bunlar ancak ka
nunla telâfi edilebilir. Sonra sınıfların yeniden 
teşkil veya kaldırılması, öyle bir gecede ani
den beliren bir ihfciyaeolamaz. Uzun etüt, tec
rübe ve incelemeler ister. Her gelenin keyfine 
göre, ilmî, askerî ve teknik zaruretler olmadan, 
malî kaynaklar temin edilmeden yeni sınıfla
rın kurulması veya eskilerin kaldırılması müm
kün değildir. Türk, Silâhlı Kuvvetleri bunun 
acısını on çok çekenlerden biridir. Dünyanın 
hiçbir ileri ülkesinde böyle keyfî bir harekete 
insan para ve malzeme israfına müsaade edil
mez. 

Burada bir örnek olarak uçaksavar sınıfını 
göstermek isterim. Uçaksavarların lüzumsuz
luğu üzerinde yanlış bir karar verilmiştir, baş
langıçta. Ve bu sınıf lağvedilmiş, seneler geç
miş zarureti anlaşılmış fakat maalesef bugün 
dahi henüz hayati önemi haiz tesislerimiz üst
lerimiz uçaksavarlardan mahrum kalmışlardır. 
30 ncu madde ile getirilen yeni subay bekleme 
süreleri de; kurmaylık kıdemi, havacılık kıde
mi, denizcilik ve ihtisas kıdemleri kalkmış ol
duğu için şimdiye kadar Silâhlı Kuvvetlerimi
zin gençleştirilmeleri için yapılagelen gayretle
ri tamamen tersine çevirmekte, Silâhlı Kuvvet-
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leri yaşlılar ordusu haline getirmektedir. İlim 
ve ihtisas, askerlik sanatını sevkü idareyi biı 
kenara itmektedir. 38 yaşında yüzbaşı, öö ya
şında tuğgeneral .meslekin zjr ve yıpratıcı şart
ları altında monsuboldukları veya kumanda et
tikleri birlikle/e faydalı olamazlar. Bunun bir 
de diğer yönü var, bu kanun terfileri yavaşla
tıp terfi zamanlarını uzatınca, bu kanundan ön
ce, kurmaylık, Kore, ihtisas, üniversite, hava
cılık ve denizcilik kıdemlerini alanlar arasın
da açılacak 8 seneye kadar olan uçurumlar na
sıl kaptılacak, bunun gençler üzerinde yapacağı 
menfi tesirler nasıl giderilecek buna dair de 
bir çözüm getiremiyor bu kanun. 

41 nci maddede kadroların Genelkurmay 
Başkanlığınca her sene Mayıs ayında sınıf ve 
rütûe belirtilerek kuvvet kumandanlıklarına 
bildirileceği öngörülmektedir. İşte tasarının za
yıf noktalarından biıu de budur. Şimdiye ka
dar, yine bu usulle parası teçhizatı, malzemesi 
ve silâh olmadan birçok kadrolar hiçbir esasa 
dayanmadan kurulmuş, bu ise, Silâhlı Kuv
vetlere millî bütçeden verilen paraların dağıl
masına ve israf edilmesine yol açmıştır. Bugün 
dünyanın en zengin ülkesi sayılan A. B. D. bile 
bir bölüğün yeniden kurulması için, o bölüğün 
(kadrosu, teçhizatı, silâhı, binaları için, kadro 
ve kanunlarla malî yetki alınır. Çünkü, bir bö
lüğün dahi kurulması bugün; o bölüğün cinsine 
göre, milyonlarca liraya çıkabilir. Yoksa, biz
deki gibi her önüne gelen istediği gibi kadro 
alır ve yeni kuruluşlara giderse; o ordunun za
ten mahdudolan imkânları da, bu fuzuli kad
ro ve kuruluşlarla boşuna harcanmış olur. Bu 
cihetle, hor kadro ve kuruluş meclislerden geçe
rek kanunlasmalı ve tahsisatı Hükümetçe ve
rilmelidir. Kadro ve teşkilâtın gizliliği öne sü
rüde bilirse de, bu mahzurda gizili oturumlarla, 
Resmî Gaz a t emin ilgili sayısı hizmete özel ba
sılıp yine ilgililere datğıtılmasiyle önlenebilir. 
Bu cihetle bu madde de değiştirilmelidir. 

Diğer bir husus da; 43 ncü maddenin (f) 
fıkrası, 47 nei maddenin (d) fıkraları ile geçici 
birindi madde karşılaştırıldığı zaman ortaya 
çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi, geçici birinci madde ile; bu 
kanun yürürlüğe girdiği taı-ihte general ve 
amıiral rütbesinde bulunanlar, 49 neu maddede 
belirtilen rütbe oranları aşılmamak suretiyle, 
bekleme sürelerini doldurmuş olsalar dahi, yaş 

hadleri müsaidolduğu takdirde, hizmete devam 
ettirilebilirler; hükmü getirilmektedir. 43 ncü 
aaddenin (F) fıkrasında ise; general ve amj-
railiğe yükselecek albaylar için üst rütbe kad
rosunda ve 4J ncu maddede yazılı oranlar için
de açık bulunmayı da şart koşmaktadır. Ayrı-
ja; general ve amiral terfileri için 47 neti mad
denin (d) fıkrasında da; üst rütbe kadrosunda 
/e 49 ncu maddedeki oranlar için de açık bu
lunmak, şartı da vardır. 

Bu bağlayıcı hükümler ve geçici 1 nci mad
dede tanınan haklarla, halen general olanlar
dan kadrolar nasıl boşalacak ve geriden gelen 
aloaylar kadro olmadığı için general ve amiral
liğe nasıl yükselecekler "l Buna imkân yoktur. 

Ayrıca Geçici 2 nci madde ile, iki sene süre 
de terfi edcctkleıe, bu kanunun uygu.anımıya-
cağı ve 4273 sayılı Kanunun uygulanacağı ya
hnidir. Yani iki sene daha terfi iç.n esüi ka-' 
aun uygulanacaktır ki, bu da geçici 1 nci mad
denin bu iki senelik intikal suresinden sonra 
.çaldırılmasını zaruri kıkuaktadır. Halbuki, ta
darının geç-ci birinci maddesi hakkında komis
yonun verd-ği gerekçe yine çelişme, halindedir. 
tasarının geçici 1 nci madd^siıun tetkikinde 
«4Ü ncu. maddenin (f) bendi ile ilgili olduğu» 
belirtilmekte ve «(f) bendindeki, bekleme sü
releri sonunda terfi eduıııyuı general ve anıı-
raLer emekliye sevkedilir» hükmünün yürür
lük maddesine göre, «kıta tazminatı ve malî 
hükümler dışında bulunduğu tesbit edilerek bu 
maddenin kanunun yayımını takibeden ayba-
jindan itibaren yürüıvüğe gireceği anlaşılmış
tır» denilmektedir. Yani bu kanun çjkar çık
maz bir çok general emekli olacak, onlara ay
rıca 2 ile 8 maaş tutarında tazminat verilmesi 
için yürürlük öne almıyor. Bunu takibeden ve 
geçici 1 nci maddenin asıl gerekçesini açıkla
yan cümle ise şöyledir: «Tasarının 49 neu mad
desinin uyguiaumasına geçilmesi ile maddenin 
(f) bendi gereğince, rütbe ve sınıf gözetilmek
sizin emekliye sevkedilccçk general ve ami
rallerin miktarı Silâhlı Kuvvetlerin bir kısım 
hizmet kadrolarının birden boşalmasına sebe
biyet veceği anlatıldığından bu sebeple bir in-
ika l hükmünün getirilmesi mecburiyeti karşı
cında böyle bir geçici maddenin tanzim edildiği 
kanaatine varılmıştır.» denilmekle, 49 ncu mad
denin (f) bendinin uygulanmıyacağı komisyon-
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ca da kabul edilmiştir. Çünkü, geçici 1 nci mad
de. «Bu kanunun yurunuğe gıretğı turmıe 
general ve amiral rütbelerinde Luıunanlar, 
49 ncu maddede tesbit edJen rütbe oramaıı 
aşılmamak şartiyle bekleme sürelerini doldur
muş olsalar dahi yaş hadıeri 'müsait olduğu tak
tirde hizımete devam ettirilebilirle:-.» delmekte
dir. İık iki senede bu kanun uygu-anmıyaea-
ğma göre; hangi general ve amiraller hangi 
esaslara göre nasıl ve ne oranda emekli edile
cek veya yerlerinde kalacaklar? Bu duıumda 
geriden gelen ve generallik sırasında bulunan
lara nasıl yer açılacak biz buna akıl erdireme
dik. 

Sonra 49 ncu maddenin (f) bendine göre; 
30 hazmet yıanı doldurmuş olanlara, em e k i ik
ramiyesi, tcjnı olarak verilecek. Buna karşılık 
kadro yüzünden terfi edomıyen ve 30 kzı^et 
yılını doldurmadan emekliye seyredilecek su
bay ve as^ubaylara 2 - 8 »maaş tutarında taz
minat verilmiyor. Asıl tazminat verilmesi lâzım-
gelen onıardır. CÜIMU kaürjsuzuKiun ü.i.'.ue^ıı 
icabına ve nıahrut teşkili iç^n emekli e dilmek
te dirle/. 

Bu nedenlerle kanun iki senelik intikal dev
resinden sonra subay ve asLaubaylara uygulan
dığı gi'bi amiral ve generallere ele uygulanma
lıdır. Aksi halde, kadrosuzluk yüzündm terfi 
cdemiyen gençler süratle tasfiye olurken. Bu 
kanunun yarürıüğe girdiği tarihte general ve 
amiral olanlar yaş hadlerme kadar emekli ed.l-
miyecekler ve 49 ncu maddede verilen oranlar 
içinde 'mevcut kadroları saicderce elo^üuı-acaK-
lardır. Bunun mahzurları ise, sayılamıyacak 
kadar çoktur. Kendilerinden sonra; bu kanuna 
göre, terfi" edecek olan subaylara nazaran, bü
tün kıdemlerini alarak erken terfi ederek genç 
yaşta terfi ederek general ve amiral kadrola
rına yükselmiş olan'arın bir de, geçici 1 nci 
madde ile bu kanundan istisna edilerek yaş 
hadlerine kadar emekli edilmeme'eri hiçbir se
bep ve şartlar altında, hoş görülüp kabul edi
lemez. Silâhlı kuvvetlerde her sene için yıpran
ma süresi verildiğine göre; emekliliğe esas hiz
met süresi alınmalıdır. Bu da hizmetin bir zo-
runluğudur. 

50. nci maddenin (d) fıkrası ile 94 ne a mad
denin (d) fıkrasının niçin ve hangi nedenle bu 
tasarıya girmiş olduğunu anlamıya da imkân 

I yoktur. Terfi için yeterlik gruplarına giremiyen-
lcr hakkında uygulanacak işlemleri gösteren bu 
maddelerin diğer fıkraları hakkında uygulana
cak işlemleri gösteren bu maddelerin diğer fık
raları yerinde olup (c) fıkrasında, «kendilerin
den istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında 
hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi 
yr.pılır» denilmekte olduğuna göre; (d) fıkrasın
da, disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle 
Silâhlı Kuvvetlerde kaim ilan uygun görülmi-
yen subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın 
haklarınla T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
hükümleri uvgulanır» denilmek, idarece ka
nunsuz yapılacak emeklilik işlemlerine, kanuni 
bir statü verilmek istenmiş o'mısı gibi bir dü-
şınce yaratıyor. Bu maddeye kim1 er nasıl girecek 
ve bu fıkra kimlere uygulanacak. Mevcut kanunlar, 
Anayasa ve bu kanunun diğer maddeleri kanun
suz bir iş1 em yapılmasına karşıdır. Buna rağ-
n r n bn madde ile bu gibi kanunsuz işlem ve uy
gulamalar kanunlaştırılamaz. Bu fıkralar her 
iki maddeden de çıkarılmalıdır. 

I fil n"i maddede Genelkurmay Başkanının yaş 
haddi ve görev süresi tâyin edilmiştir. Burada 
Genelkurmay Başkanının yaş haddi 63, hizmet 
süresi üc yıl, üc yıl da Bıkanlar Kurulu tarafın
dan uzatılabileceğine göre, 6 yıl olabilecektir bu 
yar, haddi yani 68 vaş ve hele 6 yıllık hizmet sü
resi çok fazladır. Bunun 65 e indirilmesi ve sü
ren" n 3 yıl ile tahdidi daha uygundur. 59, 60 ya-
s'nd°, orgeneral o'unacağma göre; hizmet ioin 5 -
6 senesi daha vardır. Sonra .bu tahditlerin Kuvvet 
Komutanları ic'.n de konulmasında zaruret vardır. 
Cren^krp-mTv Başkanının hizmet süresi üc yılla 
tahdidedil irken Kuvvet Komutanlık sürelerinin 
tahdidedilmem/ş olması büvük bir eksiklik teşkil 
ekmektedir. 49 ncu maddedeki general ve anrral 
nisbetinin mevcut muvazzaf subay sayısının 
c/c 1, 1/2 ğü kadar olması fazladır., bunun % 1 
indirilmesi uygudur. % 1, 1/2 oranı 1 000 subay 
için 15 general demektir ki, 20 bin subay için 
300 general eder. Bu oran çok yüksektir. Çağdaş 
ordularda bu kadar çok general bulunduran ül
ke. pek azdır. Kıta tazminatı verilecek görevler 
ve tazminat ııisbetlerini düzenliyen 168 nci 
maddenin (c) fıkrasında general ve amirallere 
tanınan hak yine huzursuzluk yaratacaktır 

Aynı karargâhın, aynı şubesinde çalışan bir 
I albay kıta tazminatı olarak % 50 tazminat alıf-
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ken aynı şubenin başkanı olan general, general
lik tazminatı ve tahsisatına ilâveten tazminatın 
% 100 ünü alacaktır. Banım açacağı yaralar 
derin ve yaratacağı huzursuzluk yaygın olacak
tır ki, bu da bir birlik veya karargâh için hiç de 
ihmal edilecek bir durum değildir.' 

Komisyonda tasarının uğradığı değişiklikten 
sonra, tekrar Millet Meclisine dönecek olan bu ta
sarıyı daha mükemmelleştirmok ve Silâhlı Kuv
vetlerimize daha faydalı olması için öngördüğü
müz düzeltmeleri yapacak teklifleri maddeler 
üzerinde ve sırası geldikçe yapacağız, iltifatınızı 
bekler hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Saffet Ural. 

C. H .P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 
(Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun- sayın üyeleri; Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu üzerinde C. H. P. Grapunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo 
ram. Geç'ci Komisyon raporunda da belirtildi^" 
gibi, görüşülmekte olan kanun tasarısı geçen yi1 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhuri
yet Senatosu Başkanının müracaatı üzerine veto 
edilm'ş ve meclislerde tekrar görüş "i1 meşine im
kân verilmiş olan tasarılardan birioldir. 

Tasarının Türk Silâhlı Kuvvetlerin'n ihti
yaçlarına geniş ölçüde cevap veren Türk Silâh1! 
Kuvvetlerinde görevli subay ve astsubayların ye
tiştirilmesi, tâyin ve terfileri, kıdemleri, sağlık 
ve izin durumları, özlük haklarını düzenliyen 
bilcümle bundan önce çıkarılmış bulunan kanun
ları ve bir araya getiren bir temel kanun mahi
yetindedir. Ayrıca bu kanun tasarısında terfi
lerde kademe terfi sisteminin yürürlüğe kon ine 
sınıflandırma ve madalya ile taltif, harb takdir
namemi verilmesi gibi yeniliklerde bu tasarıd" 
yer almış bulunmaktadır. Bütün bu uygun ve 
lüzumlu hususlar yanında tasarı ile hem fkir 
olmadıkımız bâ^ı ahvalde müktesep hakları orta 
dan kaldırıcı halen yüksek kademelerde bulu
nan generalleri normal ölçüler ötesinde koruyu 
cu genç ve dinamik bir ordu mevdana getirilme
si, yerine genç yaşlarda emekliye sevk edilm^ 
korkusu yayarak subaylarda daha büvük yetki 
ve sorumluluğu ş^sne yaşta a ^ a hevesini kırıcı v° 
komutanlara aşırı sayılabilecek yetkiler veric' 
hususlar da mevcutur, bu tasarıda. Tasarı bu h-' 
liyle bir yaşlılar ordusu vücude getirmeyi hedef 
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gütmekte görünmektedir. Çünkü, bugün yürür
lükte bulunan mevzuat çerçevesi içerisinde, 40 ilâ 
13 yaşlarında bir genç albayın general olması 
imkânı mevcutken, bundan böyle 57 yaşından 
evvel general olabilme imkânını ortadan kaldır
maktadır. Çünkü kurmaylara verilmekte olan 
döıt yılık toplam olarak kıdemi ve IIava Kuv
vetler in Jc de üsteğmenlik, yüzbaşılık ve binba
şılıkta birer ve albaylıkta iki sene olarak veril
mekte olan havacılık kıdemlerini de ortadan kal
dırmaktadır. Bu duruma göre bir subay çeşitli 
rütbe kademelerinden geçerek ancak 59 yaşın
da orgeneral olabilmektedir. Bugünkü getiril
mekte olan tasarı ile bir subay normal 21 - 22 ya
şında teğmen olabilecek, 21 yaşınla üsteğmen. 
30 yaşında yüzbaşı, 35 yaşında binbaşı, 42 yaşın
da yarbay, 43 yaşında albay ve 50 yaşında gene
ral olabilecektir. Halbuki mevcut kanunlara 
^öre, bugün yürürlükte bulunan kanunlara göre 
Ordumuzda Hava Kuvvetlerinde 39 - 40 yaşında 
-pne tuğgeneraller olabilmektedir. Kara Ordu
sunda bu nlsbet 4 sene, 5 sene kıdem zammı ko-
va.rsanız . aradaki fark - 44 yaşında generallere 
sahibolabilmekteyiz. Bu bir ordunun kumanda he-
vetinin daha genç yaşlarda daha büyük sorum
luluklar alabilen, bu sorumluluklara göre yetiş
tirilen personelden, generallerden kazanacağı 
büyük faydayı yeni tasarı ortadan kaldırmak
tadır. Harb akademileri mezunlarına verilmek
te olan kıdemlerin ortadan kalkmasiyle artık su
baylar harb akademilerinde okumak hevesini ne
fislerinde kolay kolay duyamıyacaklardır. Sırf 
askerlik yönünden bir ihtisas bir gelişme sağlı-
van kurmaya kıdem vermlycn tasarı buna muka
bil bâzı özel şahıslara komptrolörlük hizmetle
rinle, bulundurulmak gayesiyle efend'm, Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde, iktisat Fakültesinde ve 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde okutul
duklarından birer sene kıdem verilmesini öngör
mektedir. B'r taraftan meslekî gelişmeyi sağ-
lıyacak ve kumandanın daha vasıflı olmasını sağ-
'ıyr.cak kurmay subaylara kıdem vermeden bâzı 
kayırmalarla diyebileceğim, okutulmuş özel ki
şilere kıdem verilmesini bağdaştırmak mümkün 
değildir. Kaldı ki, bu komptrolörlük hizmetleri 
için bahsettiğim fakültelerde yetiştirilen ve yük
sek okullarda yetiştirilen kimselerin artık 
^^m^tro^örlük hVm°tlerinde kullanılmaları da 
öngörülmemektedir. Yani bunlar başka bir hiz
mette kullanılsalar da, asıl mesleklerinde kulla-
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nûsalar da Devlet bunları okuttuğu iç'n kıdem 
verilmekte, ama bu tahsili kendi zamanlarından 
tasarruf etmek've imkânlarım kullanmak sure
tiyle şahsi foraları ile yapmış olanlara da bu 
kıdem verilmemektedir. 

Bu tasarı, % 1,5 generali öngörmekted'r. Ko
misyonda yapılan görüşmelerde bu % 1,5 sefer 
görevi tert'ibediecek general kadrolarının dâhil 
edileceği, fiiliyatta bunun % 1,2 ile % 1,3 ara
sında 'bulunduğu ifade edilmiştir. Bu nlsbet fiilî 
olarak görünen % 1,2 - % 1,3 dahi olsa yüksek
tir. Sayın arkadaşlarım, bir ordunun bir silâhlı 
kuvvetin bünyesinde mevcut general sayısı o si
lâhlı kuvvetin müessiriyetle vazife görmes'nde 
başlıca rol oynıyan bir husus değildir. Bugün 
çok yakından bir misal vereyim. İsrail Hava Kuv
vetleri bilindiği gibi, son harekâtı sırasında Mı
sır, Ürdün ve Suriye hava kuvvetlerini bir - iki 
gün içeris"nde saf dışı bırakmış ve İsrail hiç 
değilse şimdilik bir zafer sağlamıştır. Bu kuvve
tin çapı aşağı - yukarı bizim Hava Kuvvetler'mi-
zin büyüklüğü ölçüsüzdedir ve 'bir tek generali 
vardır İsrail Hava Kuvvetlerinin. Halbuki 
27 Mayısta ordu gençleştirilirken Emlnsu hare
kâtı sırasında Türk Hava Kuvvetlerinde 32 ta
ne general mevcut idi. Bunların 27 tanesi emek
liye sevk edildi ve Cumhuriyet Ordusunun Hava 
Kuvvetlerinde sadece beş general kalmıştı. Hava 
Kuvvetlerimiz bu general azlığı dolay isiyle bir 
emir ve komuta zaf^eti geçirmemiş, Hava Kuv
vetlerimiz daima kendisine tevdi edilen vazifeleri 
görebilecek bir yetenekte bulunmuştur. Bugünkü 
fiilî duruma göre, haber aldığıma göre Hava 
Kuvvetlerimizde 50 yi mütecaviz general mev
cuttur. 5 ilâ 50 arasında en defa fark vardır ve 
bu % 1,5 kabul edİdlği takdirde beni de dâhil 
edecekler % 1,5 un içerisine, 65 kadar general 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu Hava Kuvvet
lerimizin memlekette kendisinden beklenilen vazi
feyi daha iyi görmesi yolunda bir adım değildir, 
fazladır. Bugün meselâ Hava Kuvvetlerimizde 
'bir filoya karşı üç general bulunmaktadır. Bu gi
diş ile öyle anlaşılıyor ki, eskiden binbaşının veya 
ş'mdi bir yarbayın kumanda etmekte olduğu fi
lolara da general veya Kara Ordusunda da alay
lara general tâyin etmeye başlanacaktır. Bunun 
hizmetin icabı gibi bir görücün geris'ne sığınıla
rak savunulmasına imkân yoktur. Dünyanın hiç
bir silâhlı kuvvetinde bizimki gibi bir rütbe en
flâsyonu mevcut değildir. 

Sayın arkadaşlarım, bir de tasarıda 121 nci 
maddenin (e) bendi var. Bu bende göre Milî Sa
vunma Bakanı kendi Bakanlık karargâhında ka
rarname ile görevlendirilen yüksek rütbeli su
bay ve generalleri şahsan inha etmek, onların tâ
yin kararnamesini ilk imza olarak imzalamak, 
Başvekil ve Reisicumhurun tasdikinden sonra yü
rürlüğe Ikoymak hakkını vermektedir. Bugünkü 
tatbikatta ise şöyledir: Bu kadrolarda mevcut 
subay ve generaller hangi sınıflarda ise, hangi 
silâhlı kuvvetlerde ise o kuvvetler Millî Savunma 
Bakanlığına adaylar göstermekte ve Millî Savun
ma Bakanı bunlardan dilediklerini seçmekte, böy
lelikle kendi karargâhında çalışacak generallerin 
ve subayların kimlikleri, şahsiyetleri üzerinde bir 
seçme fırsatına sahip bulunmaktadır. Tasarının 
teklif edilen şekli ile gelmesi halinde ko:(kulur ki, 
Mİlî Savunma Bakanlığı karargâhı bir siyasi par-
tin'n şubesi haline gelebilir. Milî Savunma Ba
kanının bugünkü mevzuattan, tatbikattan bir şi
kâyetleri mi var, d'ye bir sual akla gelmektedir. 
Millî Savunma Bakanının arzusu hilâfına acaba 
personel mi tâyin edilmektedir Milî Savunma Ba
kanlığı karargâhına? Millî Savunma Bakanı ken
di müsteşarlarını kendisi değiş tirememekte mi
dir? Böyle bile olsa bir siyasi partln'n mensubu 
'bulunan bir Batanın orduda görevli bulunan her 
hangi bir generali kuvvet komutanlariyle istişa
re etmeden, Genel Kurmay Başkanının tasvibini 
almadan bunları tâyin etme yetkisinin Anayasa 
ile bağdaşmadığı İnancındayım. Zira Anayasa
mız Siâhlı Kuvvetlerin Komutanı Genel Kurmay 
Başkanıdır demektedir. Bu tâyin yetkisini Mi
lî Savunma Bakanına vermekle Genel Kurmay 
Başkanlığının yetkilerine bir tecavüz vâki olmak
tadır 

Sonra bâtıl emsal olmaz ama tatbikatta şöyle 
durumlar da hâsıl olabilir. Ben Türk Ordusunun 
yüksek komuta heyeti mensuplarını siyasi parti
lerin oyuncağı olmaktan tenzih ederim, ama bir 
bakanın koltuğu alama giren bir müsteşar ko
laylıkla Genel Kurmay Başkanı ile Bakanı açmaz
lara getirebilir. Bunun bir bakanın Genel Kur
may Başkanı veya bir kuvvet komutanı ile bâzı 
konularda ihtilâfta 'bulunabilmesi ihtimali her za
man için mecuttur. Ama, bu ihtilâfın daha alt ma
kamlarda ve rütbelerde bulunan subaylar ve ge
neraller tarafından terfiinde kolaylıkla biline-
bllmeslne yol açacak, dolayısiyle orduya politika 
bulaştıracak bu hükümden sarfı nazar edilmesini 
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millî menfaatlerimiz bakımından, ordumuzun po
litikaya sokulmaması bakımından zaruri görmek
teyim. Komisyonda bu meselenin müzakeresi sı
rasında Genel Kurmay Başkanının sayın temsilci
si sırf 'bu bend yüzünden bu kanunun çıkmasın
dan sarfı nazar edebileceklerini ifade etmek su
retiyle ordu yüksek kademesinin ve Genel Kur
mayının bu 'konuya ne kadar değer verdiğini ifa
de etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bir de kıta tazminatı meselesine geli
yorum. Muhterem arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetler
de 24 sene pilot olarak hizmet etmiş bir arkada
şınız olarak ayırıcı, biriblrlne imrendirici husus
ları ortaya getiren bu hükmün çıkarılmasında bü
yük dikkat sarf etmemizin lüzumuna inanmakta
yım. Şöyle ki; bir Jet Tayyareciliği Kanunu geti
rilmişti, bu kanunda yer personelinin bir kısmına 
kadrolarda gösterilmek şartiyle maaşının yüzde 
40 ı nisbetinde tazminat getiriliyordu. 

Öyle haller vukua gelmiştir ki, aynı hizme
ti gördükleri halde iki tayyare makinistinden 
biri % 40 tazminat almış, biri alamamış. Bu bu
güne kadar bir huzursuzluk olarak Hava Kuv
vetlerimizde devam etmiştir. Bu kıta tazminatı
nın getirilmesi ile kıtada görevli bütün perso
nele aynı ölçü içerisinde tazminat verilmesi ile 
bu mahzur ortadan kalkarken şöyle bir yeni 
mahzur meydana gelmektedir. Kıta ve karar
gâh ayırımı yapacaksınız, kıtada bulunan tam, 
karagâhta bulunana onun yarısı nisbetinde kıta 
taaminatı vereceksiniz. Bu şöyle bir durum yara
tacaktır. Bütün personel k u m a n d a n ı m d a n mut
laka kıtalara tâyin edilmelerini istemeye başlı-
yacak ve karargâhlarda çalınmamak için diren
meler vukua gelecektir, çeşitli yollara sapıla-
caktır. Ve hattâ buna ilâveten komutanlar ka
rargâhlarında kaliteli personel çalıştırabilmek 
içiiı idari emirlerle kıtaya tâyin edilmiş perso
neli karargâhlarda çalntırmaya bağlıyacaklar
dır. Arkadaşlar, sonra kıtaya çıkardığınız ada
mı başarılı hizmet gördü, terüi etti diye ki, biz 
ekseriya kıtaya terfi ettirmek için subayları 
çıkarıyoruz terfi edecek ama bir taraftan bir 
mükâfat görürken onu tekrar karargâha ala
caksınız, bir ceza verme yününe gitmiş olacak
sınız. Kanaatimce, kıta ve karangâh ayırımı yap
maksızın, ismine kıta tazminatı değil, hizmet 
ödeneği denmek suretiyle verilmesinin bu tür
lü sakıncalar yaratmasını önlemesi mümkün 
olacaktır. Sonra kıta tazminatı verilmesi vesi-
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lesiyle 172 nci maddede bugün 144 sayılı Kanun 
gereğince pilotlar ve pilot adayları yanı sıra 
pilotlarla birlikte aynı tayyarede uçan aynı 
risklere, hattâ pilotların yanlışl ğı yüzünden 
mâruz bulunan ve çok defa ellerinde olmadan 
kazalara kurban giden uçuş ekibine kıta taz
minatı vermek suretiyle bunların uçuş tazmi
natlarını kesme yoluna gitmektedir ki, bu şöy
le bir netice tevlidedecektir: Hava nakliye filo-

• larımda ve hava nakliye tayyaresi, tahsisli bu
lunan kadrolardaki kuvvet komutanları, Hava 
Kuvvetleri komutanları ki, birinci, ikinci üçün
cü hava komutanlığı, hava eğitim komutanlığı 
gîıbi karargâhların hizmetinde bulunan bir, iki, 
üç tayyarenin ikişer temsilcisi seyrü sefercisi 
ve telsiz makinistine tazminatlarını vermiyecek-
siniz, bunlar da yerde birlikte bulunduğu za
man nasıl olsa aynı ölçüde veya ona yakın 
kıta tazminatını aldığından uçmaktan ictinabe-
decektir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın hiçbir 
yorinde bir pilotu bir tayyare personelini mut
laka uçacaksın diye icıbar eden bir kanun yok
tur. Devlet milyonlarca lira para sarfeder bir 
bakarsınız teğmen pilot evlenir, evlilik tatlı ge
lir, uçmıyacağım der ayrılır. Yer ekibi de böyle
dir. Bunu aneak komutanların ve Hükümetlerin 
alacağı teşvik edici tedbirler, vazifeye bağlılık 
duyguları uçmaya ve vazife görmeye devam et
tirir. Siz şimdi çeşitli risklerle havada uçan 
bir tayyare makinistini, bir telsizciyi, bir seyrü 
seferciyi bundan mahrum ederseniz, o da işin 
kolay yönüne sapacak ve inanıyorum ki, Sayın 
Millî Savunma Bakanı çok yakın bir gelecek 
içinde tekrar uçuş ekibine uçuş tazminatlarının 
verilmesiyle ilgili bir kanun teklifi ile huzuru
nuza gelecektir. 

Arkadaşlar, bir emir yayınlamak ve o emri 
bozucu veya düzeltici bir ikinci emri ertesi 
günü yayınlamak kumanda tekniğine uymaz. 
İnanıyorum ki, bir kanun yayınlamak ve üç -
dört ay geçtikten sonra o kanunun aksaklıkla
rını görüp yeni bir kanun getirmek de kanun 
yapma tekniğine uymaz. Bu bakımdan vereceğim 
değişiklik önergesiyle uçucu ekibininde aynen 
pilotlar ve pilot adayları gibi uçucu tazminat
ları, 144 sayılı Kanunla almakta oldukları 
uçucu tazminatlarını alabilmeleri imkânını sağ-
lamalıy z. Muharip sınıf ve yardımcı sınıf ayı
rımı da kanaatimizce bu kanunda yeri olmıyan, 
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sebebi bulunmıyan bir husustur. Sadece ve sa
dece kanunda, bir noktada muharip sınıfı astsu
bayların başçavuş olmadan karargâhlarda görev-
lendirilemiyeceği hükmü vardır. Sırf bu hük
mün konması için kanunda bir ayırım getirilme
sini sakıncalı bulmaktayım. Bu hususta daha 
detaylı bilgileri benden evvel konuşan Sayın 
Tunçkanat'tan dinlediniz. Tekrar etmek sure
tiyle başınızı ağrıtmak istemem. Ama, bu husu
sun kaldırılmasının uygun olacağı inancında
yım. 

Yine Sayın Tunçkanat'm temas ettiği bir 
husus var. Disiplinsizlik ve alı âki durum sebe
biyle emekliye sevk etme yetkisi kumandanlara 
verilmektedir. Bunun tatbikatta haksız tasar
ruflara sebebiyet vereceği, geçmişte de verdiği 
bir vakıadır. Temennim ve ricam bu hususun 
mahkeme kararı ile sabit olanlar hakkında bövY 
yapılmasıdır. Bu hususta da bir değişiklik 
önergesi takdim edeceğim. Sonra kanunun ast
subaylarla ilgili hükümlerinden bir tanesi de 
astsubayların rütbelerini, rütbe unvanlarını de
ğiştirmekte ve bugünkü astsubay çavuş, astsu
bay üst çavuş, astsubay başçavuş, astsubay kı
demli başçavuş, birinci kademe, ikinci kademe 
üçüncü kademe, dördüncü kademe yerine, astsu
bay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay 
üst çavuş, astsubay kıdemli üst çavuş, astsu
bay başçavuş, astsubay kıdemli başçavuş un
vanlarını getirmekte. Halen meselâ astsubay 
üst çavuş unvanını taşıyanın maaş 'kademes' 
astsubay kıdemli çavuş kademesine tetabuk et
mekte ve onun intibakı yapdacağı bildirilmekte 
ancak bu unvanı taşımaya devam edeceği ifade 
edilmektedir. Hukuki bâzı neticeler, zorluk
lar çıkarmasından endişe ederim. Bir adama 
yüzbaşı diyeceksiniz ama üsteğmen maaşı vere
ceksiniz. Bunun hukukla kabili telif bir husus 
olmadığı inancındayım. Bilhassa hukukçu ar
kadaşlarımdan bu konuyu etraflıca tetkik etme
lerini ve yarın Devlet Şıirasmı dolduracak dos
yalara- sebebiyet verebilecek bir kanun tedvinin
den kaçınmamızı istirham ederim. 

Geçici. 1 nci madde üzerinde Sayın Tımçka-
nat arkadaşım, yeteri kadar konuştular. Benim 
de bu konuda bâzı söyliycceklerim var. Halen 
generallik rütbe ve kademelerini işgal eden yük
sek zevatı korumak gayesiyle getirildiği için 
geriden gelmekte olan genç subaylarn, albay
ların terfi imkânlarını tıkayıcı bir mahiyet taşı-
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maktadır. Esasen kanunun tatbikatında halen 
albay rütbesinde bulunan subayların sınıf ve 
kıdemleri ne olursa olsun bekleme süresi altı 
yıldır denilmekte ve böylelikle bugün hava kuv
vetlerinde dört yıl bekleme süresine tabi bulu
nan pilot albayların generalliğe yükselmelerini 
kesmekte olan bir maddedir bu. Bir taraftan 
40 - 41 yaşında gelecek senelerde, 50 yaşlarında 
üç senelik bir tuğgenerali emekliye sevk etmeyi 
göze alırken, bir taraftan 50 yi aşkın, 60 ı aşkın 
kimseleri yaş haddi sınırlarına ulaşıncaya ka
dar korumayı öngören bu kanun çelişmelerle do
ludur bu yönden. Saym Tunçkanat'm teklif et
tiği gibi kanunun 2 sene sonra yürürlüğe giren 
maddeleri gibi bu geçici maddenin kaldırılması 
suretllye halen görevde bulunan generallere de 
aynı şekilde adalet ve hukuk prensipleri içinde 
tatbikinin doğru olacağı inancındayım. 

Son söz olarak, bu kanunun kurmay kıdemle
rinin kaldırılması yönünden genç subaylarda da, 
kurmay subaylarda; ama dikkat ediyorum hep 
kurmaylık nimetlerinden veyahut avantajların
dan, kıdemlerinden faydalanmış genç subaylar-
da da bundan sonra kimsenin kurmaylık kıdemi
nin almaması lâzımgeldiği fikrini uyandırıyor. 
Sebep de şu gösteriliyor: Efendim, kıdem verir
sek bunlar genç yaşta emekli olma durumuna 
giriyorlar, yazık oluyor.. Biz ehliyetli, dinamik 
bir genç ordu mu yapacağız, yoksa yarını koru
yan efendim, bir ordu mu yapacağız? Sonra 
".ayın arkadaşlarım, (a;cnç yaşta emekli olmaktan 
o kadar çok korkmıyalım. Genç yaşta emekli ol
mak insanı felâkete götüren bir netice değildir. 
Saygılar sunarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, değerli senatörle", bu kanun görüşü
lürken süratli geçmen! için aldığımız usul ted
birleri bakımından öyle anlaşılıyor ki, zaten 
el urum da o, Genel Kurulda pa^ti gruplarının 
bonen hepsi kanunun geçmesinde bir görüşe sa
hipler. Kanunun Silâhlı Kuvvetler için bâzı mü-
eTîsseler getireceği, hattâ toptan müesseseler ge
tireceği bir açıklıkla gözüküyoır. Faydası yok 
değil, olacaktır muhakkak, fakat aksıyan taraf
ları mevcut, dikkatimizi çekti. Bir sistem ku
rulmuş. Sistemin kendi kendisine bir otomatik 
işleyiş tarzı var. Bunları izaha çalışacağım, 
mümkün olduğu kadar arza çalıscağım sizle-
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re, bunu. Bu <oto-matik işleyiş, tarzına ayrıca 
bâzı mekanizmalar monte edilmiş ssnradan. iş
te bunlar sistemi, âdeta bir parazit gibi' boza
cak, işleyişini geciktirecek ve sistemin kendisin
den beklenen sonuçları vermiyeceğ'i tarzda gö
züküyor, bunlara mümkün olduğu kadar doku
nacağım. Bu havaya göre ki, Sayın Bakanın 
vermiş olduğu önergelerde de açıklıkla belir-

. tilmlştıi; vaıkiıiyle Cumhuriyet Senatosunda ya
pılan değişiklikleri mümkün olduğu kadar Mil
let Meclislinde kabul ettirdim. Tabiî bu bir bü
yük gayret ve görüşün ifadesi. Bu bakımdan 
kendisine teşekkür etmek isterim. Binaenaleyh. 
Senatonun malıdır, o noktaya kadar gelmiştir, 
buna söylenecek söz yok tabiî. Geçen sene de 
böyle olmuştu, fakat aradan geçen zaman zar
fında bâzı değişiklikler oluyor mecburen ki 
Mecliste de olmuştur bu, biaim düşünce tarz
larımızda o'imuştur, tatbikatta olmuştur, bir 
sene içinde konuşulmasında olmuştur, bu kanu
nun dışarıda çeşitli çevrelerde. Bundan dolayı 
bâzı değişikliklerin her halde dikkate alınması 
mümkün olacak. Çünkü geçen sen?yi o nokta
da durdurup bu seneye bir anahtar olarak ka
bul etmek bu bakımlardan pek mümkün ol
muyor. Ama madem ki, temayül budur, fakat 
mümkün olduğu kadar çok a'ksıyacak noktalar 
üzerinde durmaya çalışacağım. Bâzı önergeler 
hazırladım. Bunların gerekçelerini burada an
latmaya çalışacağım. Bu gerekçeler şayet ko
misyon ve Sayın Bakanın buradaki izahlariyle 
vuzuha kavuşur, kanunilik sınırları içinde vu
zuha kavuşur tatbikat görebilir bir hale gelc-
bllirse o zaman önergeler üzerinde de konuşma
ya belki imkân olmıyacak. Netice böyle ola
cak? 

Değerli arkadaşlarım; sistemin genel ka
rakteri ve kapsamı nitelikleri, kurumları ve ye
tersizlikleri, işleyiş tarzı aksayacak ve genel 
amacı aksatacak olan hususlar bir de kanuni
liği ve hukukiliğe aykırı olarak tesbit ettiği
miz hususlar üzerinde şöyle sıra ile durmak is
tiyorum. Sistemin genel karakteri şu: Ordn 
emir ve komuta düzeninde vazgeçilmez bir un
sur olan mahrut esasını kurabilen ve bünyesin
deki mekanizmalariyle oldukça doğru işlete-
bilen bir sistem. Genel olarak böyle gözükür 
Müesses otorite nizamının, emir kumanda düze
ninin kurulmasını mümkün kılan ve mekaniz 
maları işlediği takdirde bunu koruyabilen biı 
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sistem olarak gözükür. Bir eğilim verilmiş sis
teme, bir meyil verilmiş, mahrutun teşekküllü 
bakımından. Şöyle verilmiştir bu meyil; teğ
men, ihtteğomen otomat'k olarak, âdeta tasavvur 
ed3bİleceğiniz d k çıkan bir kalıp hal'nde yükseli
yor; teğmen, üstteğmen. Yüzbaşılığa kadar bir 
kalıp tasavvur edin. Sonra yüzbaşı, yarbay dâ
hil olmak üzere 3/4 le terfi ediyor, her sınıf 
için ama bu, bir perspektif düşünmeyin şimdi, 
1/4 ünü tasfiye ediyor azaltıyor diyelim. Tas
fiye lâfı çıkarsa ağzımdan bunu dadma azaltmak 
diye düşündüğümü lütfen kabul edin. Böyle 
mahrut bir meyil takibediyor. Albay olduktan 
smra 3/4 ünü yaşıyor, ve azaltıyor, dörttebiri 
ile general kadamesıine geliyor. Demek ki, 
tabanında üstüvane şeklinde yükselen, ondan 
sonra 3/4 te başlayıp üst rütbeye eyle geçip, 
son rütbede 4/5 ile meylini tamamlıyan bir 
mahrut. Bunun üzerinde hasseten duruyorum 
ki ilerideki yapacağımız hesaplarda bu nokta
nın çok mühim olduğunu sizlere arz etmeye 
çalışacağım. Bu taban subay mahrutunuın üze
rinde bir general mahrutu oturtun, bütün ge
nerallerin %• 50 si tuğgeneraldir. Geri kalan 
% 50 ise onun üzei'indedıir. Geri kalan % 50 nin 
% 32 si tümdedir, yüzde önüçü kordadır. Bu 
mahrutu da üzerine oturtursanız sistemin mey
li çıkıyor. Yalnız arz etmiş olduğum gibi şu 
meyil bir sınıf düşünülebilir. 

Çıkışı belli olan bir sınıf. Eğer fonksiyonu 
basit tasavvur ederseniz, böyle bir meyil çizer. 
Ama bunu bir süre içinde yürütürseniz, mese
lâ 29 yıllık bir süre içinde yürütürseniz, o za
man fonksiyon gayet tabiî değişecektir. Meyil
ler ona göre değişik mânalar alacaktır. Şöyle 
oluyor o zaman efendim, 29 yıl yürütelim, bir 
perspektif içinde görelim, şimdi sistemi; 29 
yıllık bir derinlik içinde görelim. O zaman 
yüzde 65 üstteğmenlere, yüzde 40 yüzbaşıya, 
yüzde 21 binbaşıya, yüzde 9 yarbaya, yüzde 6 
albay, yüzde 0,3 general, doğru bir meyil çizi
yor. Yani üstteğmenler kendi taburundaki sı
nıfların yüzde 65 i, yüzbaşılar kendi taburun
daki sınıfların yüzde 40 ı, binbaşılar kendi ta
burundaki sınıfların yüzde 21 i, yarbaylar ken-
li taburundaki sınıfların yüzde 9 u, albaylar 
kendi taburundaki sınıfların yüzde 6 sı, gene-
aller yalnız 29 yıl içinde, yani Harbiyeden ilk 

çıkan subayın general olduğu senedir. Bu 
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29 yıldır, generaller kendi taburundaki sınıfın 
yüzde 0.3, yani b'nde üçü. 29 yıllık bir derin
lik içinde, perspektif iç'nde mahra tun eğilimi 
ve teşekkülü budur. Yapabildiğim hesaplara 
göre, tabiî bu şimdi vâkıf olmadığımız bir 
matematik tarzı, unuttuk eski şeklini, plân ma
tematiğinde çalışmış, elektronik hesap makina-
ları kullanan şahıslarca çok kolay yapılacak 
bir şey. Ben ampirik ve hesabi olarak perspek
tifi böyle çizdim. 29 yıl sonra teğmen, yani 
ilk çıkan subay, general olduğu sene mahrutun 
meyli bu. Güzel bir meyil bu. Şöyle devam 
eder bu meyil. Yine dikkat ederseniz, deminki 
misalime göre aşağıdan doğra meyil dik ola
rak geliyor, generale geldiği zaman birden
bire meyil yatıyor. Şimdi. 29 yıllık generallik 
müddetine 12 yıllık bir derinlik daha verirse
niz. perspektif verirsen;z, yani 41 yıl yapar
sanız, bunu, şöyle oluyor manzara : 29 yıla 
kadar bilfarz senede 500 mezun veren bir Har
biye 29 yılda 14 500 kişi. 29 yılda 53 general, 
53 taksim 14 500, binde üç. Ama 12 sene yü
rütelim bunu (53X12) = G36 general. Taba
nı da yürütelim 500 erden 12 yıl, 0 0C0 subay. 
14 500 de 29 yıla kadar var. 6 000 daha ilâve 
edin, 20 500 subay. Tasfiyeleri falan hiç dü
şünmeyin. Yani onları düşünn.cden yapıyorum. 
636 general yukarda, 636 taksim 2 500, yüzde 

3,1. Generalliğe gelince bir noktaya balmumu 
yapıştırayım. İ lk ' altı senede bir değişiklik 
olmaz. 53 -f- 53 doldurur ilk kademeyi, tuğge
neraller. Yüzde 50 si üst kademede olduğu için 
53 -f 53 + 53 = 159 da ikinci kademeyi dol-
duru~. Sıfır kabul etseniz yeni bir ordu kuru
yoruz. İlk 6 yılda hiç general tasfiyesine lüzum 
yok. 6 yıl sonra başlar. Çünkü 3 mekanizma 
konmuş generaller için. 3 seneden fazla buluna
maz, bulunduğu rütbede yükselme mecburi
yeti. Yüzde 1,5 tan fazla olamaz. Bir de yüz
de 32,13; yüzde 5 gibi general nisbetine tabi
dir. Bu 3 mekanizma doğru işlerse 6 yıldan 
sonr^a tasfiye başlar. Böyle olunca sistemin ge
nel eğilimi çıkıyor. Sistem bizzat kendisi yüz
de 3 ten daha fazla general verme temyülünde-
dir. Mekanizmalar böyle kurulmuştur. Biz
zat sistem kendisi yüzde 3 ten fazla general ve
rir. Muvazzaf subay mevcudunun yüzde 3 ü 
kadar verir. Tasfiyeler hariç. Tasfiyeler olur
sa bu miktar düşer, yükselir. Tasfiyeler de 
tabiî şöyle olur : 42 yıllığa götürdüğümüze gö

re, 61 yaş eder bu, yüzbaşı 46 yaş, binbaşı 52 
yaşla ı hesabederseniz yüzbaşıdan 15 smıf, bin
başıdan 10 sınıf, yarbaydan 7 sınıf, albaydan 
4 sınıf bir kere azaltılmaya tabidir. Neden 
tabidir? 4 ve 5 nci yeterlik gruplarına girdiği 
için. Albay 3 ncü yeterlik grupuna girdiği 
•için çok maddeler vardır : 38, 44, 45, 46 neı 
maddeler de çeşitli mekanizmalar koymuş. Bu 
sınıflar tasfiye ederse bu 3,1 değişebilir. Nis-
beti değişebilir. Ama şunun üzerinde duruyo
rum, sisi em bizzat kendisi yüzde 3.1 den fazla 
general verme eğiliminde olan bir sistemdir. 
Hesapları bunu gösteriyor. Yanılıyorsam doğ
rusu söylenir, münakaşa ederiz. Şimdi burada 
1 5 meselesi diye bir şey vardır. Generallerin 
Türk Ordusunda general miktarı yüzde 1,5 ola
cak. Sistem bizzat kendisi 3 ü vermek kabili
yetinde Demek sistemi biz frenliyoruz. Aslında 
bu doğradur. Yani frenlemek doğrudur. Yarı-
yarıya frenlemek mecburiyetindeyiz. Bu nasıl 
frenlenecek? Ya general yapılacak, oradan 
tasfiye edilecek, yahut da albay ve daha aşa
ğı kademeden başlanacak. General yapılıp ora
dan tasfiyeyi pek düşünemeyiz. Bilmem Millî 
Savunma Bakanlığı nasıl düşünebilir. Çünkü 
kadrolar, aynı rütbede üç seneden fazla bulu
namamak gibi meseleler zaten general mahrutu-
nu kendi kendine otomatik işletiyor. Binaen-, 
aleyh tabana fazla general alalım, generallik
ten emekli edelim tarzı bu sistemde kolay .yürü
mez. O halde fren; daha aşağı kadcmelore ya
pılması lâzım. Albay ve da.ha aşağı kademelere 
fren'n yapılması lâzımdır. Sisteme baktığımız 
vakit bu da yapılıyor. Çünkü yarbaylık dâhil 
3/4 üyîe gelen subay albaylıktan sonra ancak 
1 '4 üvle ileri gidiyor. Ama sizlere arz etmeye 
çalıştığım hesap öyle gösteriyor ki, albayların 
1 /4 ile il.o""ive îiemı^i dMıi rr">mkün de"'Mir, 
sistemin b'zzat kendi bünyesinden dolayı. Fren 
albay kademesinde ve daha aşağı kademede ya
pılacaktır. Buradajı bâzı neticeler çıkaracağız. 
Çıkarılan açık sonuç şudur: General müddetleri 
kısa olmasıdır. Demek ki, mahrutun iyi teşek
külü ve sistemin işlemesi için general müddet
leri kısa olmalıdır, bir. Yaş hadleri de az olma
lıdır çok önemli, iki. Bu sistemin işlemesi için. 
Albıy ve daha aşağı rütbelerde hizmeti doldur
madan ayrılacaklara bir prim sağlanmalıdır. 
Burada tabiî hak olarak çıkıyor meydana. Ge
neral yaşı az olmalı, general müddetleri az ul-
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malı, fren daha ziyade albay ve daha aşağı 
kademelerde yapılacağı için, albay ve aşağı 
kademelerde erken hizmetten ayrılanlara, mec
buren ayrılanlara bir prim sağlanmalıdır. Bıı 
pek tabiî neticesidir. Durum böyle mi, ona ba
kalım, getirilen kanunda. General azaltması 
iyidir, yüzde 50 den, yüzde 32 ye, yüzde 13 e, 
yüzde 5 e gidiyor. General azaltması iyidir. 
Albayın 3/4 e kadar geliyor, generalliğe geçer
ken 1/4 e iniyor. Bu da iyidir. Daha değişik 
olabilirdi, ben general olarak söylüyorum. Ama 
bir, geçici birinci madde konmuştur. Arkadaş
larım da temas ettiler. Bu sistemi düşünün, 
şimdi. Diyoruz ki ; sistemin kabiliyeti şu : 
Yüzde 3,1 general verir, zaten kendi hesapları 
meydanda. Biz 1,5 e indiriyoruz bunu, fren ko
yuyoruz buraya. 1,5 üzerinde ayrıca duracağım, 
doğru mu, yanlış mı, şimdi umumi konuşuyo
rum. Fren koymuşuz, mecburuz. Ondan son
ra bir madde ilâve edilmiştir, ilk metinlerde 
yoktur. Diyoruz ki; kodrasuzluk yüzünden 
terfi edemiyen general ve albaylara da teşmil 
etmişiz bunu, iki ile sekiz maaş arasında prim 
vermek suretiyle erken ayırırız, diyoruz. Yani, 
mecburuz, bâzı mekanizmalar koymuşuz. Peki 
geçici birinci maddeyi niçin koyuyoruz1? Şim
di mevcutlar devam ediyorlar. Edemezler zaten, 
yani bu maddeden ben pek de korkmuyorum 
açık söyliyeyim. Zaten edemezler, eğer doğru 
tatbik edilirse, edemez. Yüzde 50 den 32 ye ge
çecek, 32 den... Şöyle eder, burada birini ko
rur da aşağıdan çıkartmazsa yolunu bulup, bil
mem ne... İşte 'O zaman bu madde tehlikeli 
olur. O halde bu maddeye ne lüzum var? Arz 
edebildim zannediyorum ki, bu madde sistemin 
içliğine, matematiğine aykırıdır. Sisteme son
radan konmuş bir parazit maddedir. Başka 
izah etmeye çalıştım, bu maddenin sistemle alâ
kası yok. Hesaplar gösteriyor. Ben meseleyi 
işin başka taraflarına dökmek istemiyorum, 
lüzum da yok. Zaten böyle bir şey yok. Ama 
sistemin dışında bir maddedir. Zaten tatbik 
edilmez bir maddedir. Ve illâ tatbik edeceğim, 
deniyorsa mutlaka aşağıdan gelenin aleyhine 
tatbik edilecektir. Başka şekli yoktur bu işin. 
Ondan dolayı geçici maddeyi vuzuha eriştire-
bilmek için sizleri biraz sıktım, uzun anlatma
ya çalıştım sistemi. Kendinin tabiî neticelerini 
göstermek için. Şimdi, konan mekanizmalar
dan bir tanesi erken prim sağlamaktan çıkıyor 

diye. Buraya bir balmumu lütfen yapıştırın. 
Önemli bir konudur, bunda ayrı duracağım. 

ISaym aırkadaşlarım, sistemin bir karakteri 
de şudur. Cidden arkadaşlarım üzerinde dur
dular, yaşlıca bir ordu veriyorsunuz. Bunu ka
bul edelim. Hemen karşısında bir fikir konur. 
Kanun düşünmüş bunu. Savaşta rütbeleri 1/2 
indireceğim, diyor kanun. Bekleme sürelerini 
1/2 indireceğim. Bunu ha-zer için yapıyorum. 
Amerikan, İngiliz, İtalyan, Fransız, Alman or
dularını bulabildiğim kadar tetkik ettim. Alman 
ordusunda yüzbaşılık 5, diğerleri üç olmak üze
re 19 senede general veriyor, sistemi tamamen 
değişik. Ama verebileceklerine veriyor tabiî. Biz 
neden bocalıyoruz aslında ve neden vaktiyle 
birçok kıymetli arkadaşlarımızın ordudan ay
rılmasına sebdbolduk, bunu açılk olarak bizden 
başka kimse ifade edemez. Sistem işlemediği 
için arkadaşlarım. Herkesi aşağıdan yukarıya 
yükseltirseniz bu yapılacaktır, yapmamak gö
revi aksatır,' yapmamak memleketin aleyhine
dir. Durum bunu gösteriyor. Bundan sonra da 
bu yapılacak. Bakın şimdi iki, üç sene içerisin
de neler olacak orduda, eğer tatbik ederlerse 
bu kanunu. Aksak da olsa, şu tatbik edilsin 
bakın neler olacak. Keşke İkinci Dünya Harbi 
bittikten sonra yapsaydık, şimdi Türk ordusu 
mükemmel mahrutu ile kurulmuş bulunacaktı. 
Yapmadılar, bütün iktidarlar yapmadı. Yap
mayınca bir iktidar mutlaka yapacaktır, me
suliyet duygusu olanlar, yapacaktır. Bundan 
sonra da yapılacaktır. Değerli arkadaşlarım, 
yaşlıca veriyor. Bir harbe geçtiğimiz zaman 
1/2 indirim, yetiştiririm. Ama son yeni bir hâ
diseye şahidolduik: Sefer müsaade etmiyor ki, 
sefer üç - dört gün sürüyor. Belki bu anormal 
bir şey değil 3 - 4 gün için ama pek de yük
sel t emmezsiniz bunu. Sefer müsaade etmiyor ki, 
size, bunu işletebilesiniz. O halde hazerde, se
fer için tedbir almaya mecbursunuz. İşte genç
leştirme çareleri ariyan bizim arkadaşlarımı
zın hareket noktası budur. Gerekçemiz sağlam
dır. Çürük bir gerekçe değildir. Tatbik ede
mezsiniz. Şimdi bir misal vereyim. Yine o 
mahrut perspektifi içinde düşünürseniz ben 25 
yıllık bir hesaba göre şöyle çıkardım; meselâ, 
4 250 yüzbaşıdan 1/3 ü 36 - 41 yaş arasında 
oluyor. Şimdiyi düşünmiyelim, 25 yıl sonra
sını düşünelim. Araştırma, geliştirme kurulu 
var, Millî Savunma Bakanlığının, teşkilâtı var, 
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dilerdim ki, bu mahrut hesaplarını onlar çoık 
daha iyi yapsınlar, benim ortalama rakamla
rım yerine onlar elektronik makinalarla sıra
sında yapsınlar. Basittir çünkü bu. Hele bu 
devirde çok basit şeyler. 25 yıl sonra 4 250 
yüzlbaşıdan aşağı - yukarı 1/3 ü 36 - 41 yaş 
arasında oluyor. Şimdi sizlere sorarım, 36 - 41 
yaş arasındaki yüzhaşı garnizon saflarında işe 
yarar, barış şartlarında işe yarar, arazi şartla
rında işe yaramaz, savaş şartlarında hiç işe ya
ramaz. Açık, yarar diyen varsa, 36 - 41 yaşın
daki yüzbaşıyı bölüğün başında sevk edecek 
varsa, ama muharilb bölük, doğrudan doğruya 
olmaz. Sefere geçince rütbeleri yarıya indire
ceğim. İndiremezsiniz, çünkü vakit yoktur. Ba
kın gerekçeler bizi sürüklüyor. Çok ehil insan
lara demiyorum, eskisi gibi akademiye yüz 
kişi çıkar, iki zayiat ile 98 kişi kurmay, elbet
te ki, sonunda böyle olur. Ben muhalifim as
lında buna. Böyle olmaz, bu sistem talbiî. Ele-
ne elene gelse güzel. Orta - Doğu Âmme İda
resi Enstitüsünü bitirmiş bir yıl kıdem mânası 
ne? Biz bu sistemi böyle tatbik etmiştik. Ve 
böyle de bu sistemi dejenere ettik arkadaşlar. 
İşte şimdi sıkıntısını aslında çekiyoruz. Hep 
beraber çekiyoruz. Böyle olmuyor de
mek. Demek ki, birşey lâzımdır. Bir erken ter
fi mekanizmasına ihtiyaç vardır. Kurmay
lardan mı olsun, ondan mı olsun, Ibundan 
mı olsun bunun üzerinde durmuyorum. O da 
bir münakaşa mevzuudur. Ben olmamasını da 
kabul ederim. Ama, mutlaka bir sistem olsun, 
ona geleceğim. Gene yaşa dönersek, meselâ 30 
yıllık perspektifte binbaşıların yüzde 26 sim 
42 - 50 yaş arasında görüyoruz. % 37 de 39-41, 
36 - 39 yaş arasında. Yürüttüğüm şeyler bun
lar. Şimdi hiç değilse bu yüzde 26, 42 - 50 yaş 
arasmdakileri diyelim ki, karargâha alırız. Doğru. 
Çünkü karargâhlarda çalışma yeri var ihtiyaç da 
var. Ama diğer arkadan gelen % 37 de 35-41 yaş 
arasında. Oldukça yaşlı, yani yaşlı değil ama, 
oldukça yaşlı. Niçin? Taburun başında muha
rebeye girecek binbaşı için. Niçin? Hele hava
cılar, havacılar yanmıştır. Havacılar için kor
kunçtur bu yaş. Kendileri söylüyorlar. Yani 
on yıl pilotluktan sonra her babayiğidin har
cı değil uçmak. İşte paşalarımız da var. Çok 
müstesna insanlar uçuyorlar. Hele muharebe
ye girmek hava için, mümkün değil. Havacı
lar için büyük tehlike getiriyor bu kanun. Bir 

albaya gelelim, diyecekisiniz o daha büyük ka
rargâhta bulunur. Ama albay enerjik olmazsa 
taıbur enerjik olmaz, o olmadı mı bölük olmaz. 
Bizim de hele millî psikolojimizi de bilirsiniz. 
Ethem Paşa beline kuşağı sarıp da geçitten 
gitmese idi belki kimse de gitmezdi arkasın
dan. Zaman zaman celalli enerjik büyük ku-
'mandalara ihtiyaç vardır. Hele ast rütıbelerde 
şart. Hemen aklıma gelmişken birşey söyliye-
yim, Liman Yon Sanders, Yon Bronzen gibi 
eski Türkiye'de çalışmış Alman generalleri 
İkinci Dünya Harbinden sonra, arşivler ele 
geçtiği için raporlar neşredildi Türkiye rapor
ları. Aynen kullandıkları şudur ve doğru teş
his etmişlerdir. Anadolu askeri iyi yedirilir 
giydirilirse diyor, burada askerler, hepimiz as
keriz, gördüğümüze göre iyi yedirilir giydiri-
lirse, hakikaten* dururuz onun üzerinde. Ye 
harıb tarihinde çok önemlidir. İyi eğitim görür
se, bu çok mühimdir bazen dururuz, (bazen dur
mayız. Durmadığımız zaman geriye gideriz. 
Durursak fırtına giibi oluruz. Ye çok mühim 
bir madde daha var. Soğukkanlılıkla sevk ve 
idare edilirse diyor. Bu askerlerle başarılamı-
yacak kazanılamıyacak hiçbir meydan muhare
besi yoktur. 

Alman generallerinin açık ifadeleri, Anado
lu askeri için açık teşhisi bu. Güneyimizdeki 
ırklar için de söylemiş, ama tabiî bu teşhisler 
gibi değil. Onlar çok daha derece derece gidi
yor aşağıya. Bu çok mühim. Soğukkanlılıkla 
sevk ve idare edecek enerjik kumandanlara ih
tiyaç vardır. Albaya gelince, 30 yılda şöyle 
gördük onlar da: 800 albaydan meselâ 46-50 
yaş arasında dağıldı. Hepsi bu olduğuna göre 
fazla, hadi yarısı olsa bir şey demiyeceğim. 
Hiç değilse hunun yarısı, vazgeçtik hiç değil
se bunun 1/4 ü müsaade edin de 45 ten az ol
sun. Alayıyla vazife aldığı vakit, gidebilsin ya
ni. Hele zırihlı birlikte, hele havada, ve hele de
nizde, deniz altıcılar korkunç, hava ile aynı ka
biliyette. Hadi ben karadan vazgeçtim diye
yim, ama şundan vazgeçemem, piyade tank, 
piyade tank çok mühim. İkisi de fevkalâde 
mühim. Kendim topçu olmama rağmen topçu
dan da vazgeçtim. Ama piyade tanktan kolay 
değil. Hele denizaltı ve hava, işte rakamlar 
bunlar gözüküyor. Şimdi, sonuç şu değerli ar
kadaşlarım, şimdi lütfen bunu kabul edin, 
Temmuz ayı kanunlarına ben (Meclise dönme-
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sin kanunları) diyorum. Halkikaten Anayasa 
da birşey var. (Keşke Senato bir ay evvel tati
le çıkma imkânını bulsaydı Meclisten, o zaman 
Meclis ne yapacaktı1? Bu türlü kanunlar, aman 
Senato ıbenden (bir ay evvel tatile giriyor diye 
en mühim kanunları en başta görüşüp getire
cekti. Ondan sonra görüşeceği kanunlar da dev
re kaybetmeye müsait kanunlar olurdu. Keşke 
böyle yapsaydı. Şimdi (Meclise dönmesin ka
nunlar) Ama ekseriyetle dikkat ederseniz ka
mu hizmetinden dönüyor, Meclise dönmüyor. 
Ama kamu hayatından geriye dönüyor. Başka 
birşey de diyemiyorum. Ben bu kadar açıkla
mış oluyorum. Bu yaş meselesi çok mühim. 
Bu iki sene sonra kanun tatbik edilecek. Eğer 
Meclise dönmiyecefcse istirham ediyoruz, me
sul kimselerden, ve bütün Silâhlı Kuvvetleri
mizden, siyasi mesuliyeti haiz olan çünkü Ana
yasamızın 111 nci maddesine göre Başkomutan
dan Meclise karşı Bakanlar Kurulu sorumlu
dur. Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasın
dan Bakanlar Kurulu sorumludur. Başku
mandandan da meclistir. Siyasi mesuliyeti var. 
Silâhlı Kuvvetler bunu elbette zaten müdrik
tir. Hayatını yaşıyor, mesuliyetini yaşıyor, şe
refini devam ettirmek mecburiyetindedir. Bun
ları dikkate almalıdırlar, kanun meriyete gir
meden evvel. Yoksa bu facialar gelecek. 

Efendim, terfi süreleri uzun denebilir ha
kikaten. Ama ıböyle erken terfi mekanizmala
rı konursa doğrudur. Pek de uzun değil ha
zar şartları için, pek de uzun değil, hattâ doğ
ru. Benim kanaatime göre terfi süreleri doğru 
konmuş. Yeter ki, (bunların içerisinden çok eh
liyetlileri süratle ileriye götürecek, az ama, az, 
geçmişteki tecrübemize göre söylüyorum, çok 
az fakat çok ehliyetlileri. Harib olunken, savaş
la beraber elinizde genç bölük kumandanları, 
az bir kısmı, zarar yok, ilk hatta gidecek olan
lar, en mühim görevi alacak olanlar, genç ta
bur kumandanları, genç vurucu hava kuvvet
leri kumandanları, filo kumandanları, kol ku
mandanları. Daha yukarısı zaten oradan çıka
caktır. Genç tanlk tabur kumandanları ve genç 
dalıcı. 

Denizaltı hayatını, hepiniz daldınız bilirsi
niz. Bu şaka değil, yol üstünde, parkta dolaş
maya benzemiyor. Elimizde hazır olmalıdır. 
Bu sistem buna imkân vermiyor. Ben bunlar 

üzerinde duruyorum. Pilot, denizaltı, karada 
tarik, piyade, denizde denizaltı pilot. Başkala
rında hadi sistemi bozulmasın diye, çok çirkin 
olmasın diye... Fakat bunlar şart. Onun için 
ordudan bütün kıdemlerin kalkması iyi mi ol
du, kötü mü oldu?.. Bir bakıma iyi oldu, bir 
bakıma da kötü oldu, iyi oldu zira çok fena 
tatbik ediliyordu. Kökünden kazıyıp da yenisi
ne tatbik edelim hiç değilse. Bence iyi oldu. 
Ama hemen yerine koymak lâzımdır bir tane
sini. Bir sistemi yıktık, yerine bir yenisini koy
madık. İşte .bir boşluk var ortada. 

Şimdi kapsam' meselesi, bu kanunun kap
samı şu: Subay ve astsubay kaynakları dâhil, 
asker kişileri kapsıyor bu kanun. Askerî Ceza 
Kanununun zannederim 3 ncü maddesinde, İç
hizmet Kanununun zannederim ona paralel yi
ne 3 ncü maddesindedir, asıker kişileri tarif et
miştir. Hakikaten buna erler dâhil bütün öğ
renciler dâhildir.' Yalnız İçhizmet Kanununun 
113 ncü maddesinde mükellefiyet altına giren 
asker kişilere ayrılmıştır. Bunda lise ve lise
den aşağı olan okul öğrencileri mükellefiyet 
altına girmemiş askerlerdir. Bu kanun asker 
kişileri alıyor ama bakınız kimleri de alıyor? 
Askerî lise öğrencisinden haber yok. O, özel 
kanuna göre olur diyelim, olsun, itirazımız; 
yok. Ama astsubay okulu öğrencisi de var. 
Astsubay okulu öğrencisi, astsubay yetiştiren 
okul öğrencisinin yaşı mükellefiyet altına gir
miş midir? İçhizmet Kanununun 113 ncü mad
desine göre yaşı mükellefiyet altına girmiş mi-. 
dir? Hayır. Mükellefiyet altına girmemiş as
ker kabul edilir. Temyizin içtihatları var, hu
kukçu arkadaşlarımız bunu çok iyi bilirler. 
Sırf askerliğe mahsus suçları işliyemezler. As
kerî öğrenci itaatsizlik ve itaatsizlikte ısrar 
suçunu işliyemez. Efendim işledi, bana karşı 
geldi, işliyemez. Kanunen işliyemez. Kanunun 
suç saymadığı, Anayasamızın da hükmü var, 
suçların kanuniliği meselesi var. Bu öğrenciler 
sırf askerliğe mahsus suçları işliyemezler. Şim-« 
di denir ki, efendim öyle olmadı. Bir mâkul 
tarafı yok değil kanunun. Şöyle yapmışlar: 
Madem ki, subayın kaynağı Harb Okuludur, 
eh, astsubayın kaynağı da kendi okuludur. 
Böyle bir düzen kuralım demişler ama, düzen
de İçhizmet Kanununun dışına çıkmışlar. Çok 
mühim hukukî ihtilâflar çıkar bunun arkasın
dan. Bunları tashih etme mecburiyeti var. Ka-
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nunlar böyle söylüyor. Gönül arzu ederdi ki, 
mademki 1:2 nci madde galiba, 12 nci madde 
ile Harb Okulu Kanunu gelecek diyor, onu 
ayırmış. Eh, askerlik mükellefiyeti altına gir
memiş öğrenciler için de bir atıf yapardı bu
rada, onların özel kanunları çıkardı. Çünkü 
tabi oldukları askerlik hükümleri değişiktir. 
Bir büyük mahzur değil ama söylüyorum, bir 
tutarsızlık vardır, hukukî ihtilâflar doğabilir. 
Nasıl doğabilir? Galiba altıncı maddede bura
da diyor ki, diğer asker kişiler de, yani ne
dir diğer asker kişileri. Hemen kanunları aça
cağız. İçhizmet Kanununun 3 neü maddesi, As
kerî Ceza Kanununun 3 ncü maddesi, diğer 
asker kişiler de bu kanun hükümlerinin ken
dilerine tatbik edilmesini istiyebilirler. Bir di
lekçe ile bir gün birisi bana da tatbik edin 
derse, o zaman mükellefiyete girdi, girmedi 
gibi birçok hususlar mevzuuıbahsolacaktır. Ya
ni bunlar çıkar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, böyle sistemi 
bütünüyle ve aksıyacak mekanizmalara gerek-< 
çe teşkil edebilecek aksaklıklariyle arz ede
yim. Bütünü ve aksıyacak kısımlara gerekçe 
teşkil edecek aksaklıklariyle. 

Şimdi bir de sistemin tadadına geçelim: 
Çeşitli müessese ve mekanizmalar üzerinde 
şöylece durayım ki, tamamlansın iş. Kaynak; 
hizmete ve niteliğine son vermek, sınıflar, kı
dem, nasıp düzeltme ve bekleme süreleri, kad
rolar, yaş hadleri, sicil verme sistemi, ödenek 
sistemi gibi birçok kurumlar ve mekanizmalar 
var, bu sistemi işletiyor ve birbiriyle koordi-
neii. Ve amprik olmakla beraber büyük mik
yasta, çünkü 1960 dan sonra gelişen bir sistem, 
amprik olmakla beraber kanaatime göre iyi 
vasıfta olabilecek bir sistemdir. Düzeltmeleri
ni yapmak şartiyle. Hayati düzeltmeleri yapıl
mazsa kötü sistem olur. Düpedüz kötü olur. 
O düzeltmeler olursa şimdi veya zaman içinde 
sistem iyi işlemeye başlar. Kaynak; Harb Oku
lu, ordu adına yüksek okullarda okuyanlar, 
yedeksub aylıktan geçenler ve astsubaylıktan 
geçenler tarzında alınmış subaylar için kay
nak. Astsubaylar için de okulları almış sade
ce. Doğru bir kaynak. Bu bakımdan sistem 
iyi kurulmuş ve oldukça cömert davranmış. 
İşliyeeeğmi zannediyorum, yalnız İngilizlerde 
bir sistem var, bu bizde neden denenmez? Eği

tim merkezinde aldığı gençlere bakıyor, eği
tim merkezinde aldığı genç, er olarak alman, 
çünkü er olarak alman gençlerin çabuk çıkar 
kabiliyeti meydana. Hizmeti verirsiniz, hkme-
ti yerine getirme vasfı vardır, nöbette kontrol 
edersiniz, yapısını kontrol edersiniz, atletik 
bünyeyi kontrol edersiniz, davranışlarını kon
trol edersiniz. Bunlardan alıyor muvazzaf hiz
mete geçiriyor, harb okullarına sevk ediyor 
ve gayet kuvvetli subaylar çıkıyor içlerinden. 
Biz de bu kaynakları almakla beraber Haüb 
Okulunda okumayıp da diğer yüksek okullar
da okuyanlar, astsubaylıktan gecenler gibi 
kaynağın dışında şu yapılmalıdır. Eğitim mer
kezlerine lise mezunlarını alıyoruz. Harb Oku
luna girseydi efendim... Girmiyebilir, zaman 
imkân vermiyor, bir dersten takıntılıyı almı
yoruz. Şimdi öyle ki, çocuk fırtına gibi, bir 
dersten takıyor. Hepimizin çocukları var, bili^ 
yorsunuz yani. O giremez. Ama hep orta ka
rar gider, hiçjbir şeyden takmadan -gelir, Harlb 
Okulu imtihanına girer. İyi derecesi var falan 
ayrı mesele. Yani elekten çok kaçanlar olur. 
Eğitim merkezine aldığımız gençler var. Bun-< 
lar eğitim safhası süresinde, kendilerine de 
müracaat edilerek, arzu gösterdiği takdirde 
harb okulları için, zaten lise mezunu mükem
mel bir seçim kaynağıdır. Oradaki genç subay
lar bunları çok iyi takdir eder ve seçerler. 
Harb Okuluna böyle bir kaynak bağlanmalı
dır. Askerî liseler karanlık geçiliyor hep, zan* 
nediyorum askerî liselerden vazgeçilmek düşü
nülüyor. Eğitim sistemi, eğitim fırsat ve eşitli
ği Türkiye'nin şartları askerî liselerin daha 
muhafaza edilmesine cevaz veriyor, muhtaç 
gözüküyor. Eica ediyoruz, askerî liseleri kurut
masınlar. Türkiye'nin şartları, Türkiye'nin 
eğitim, fırsat ve eşitlik imkânları askerî lisele
rin mevcudiyetine mutlak zaruret olarak mey
danda duruyor. Ama hep karanlıkta gidiyor. 
Askerî liseleri bundan dolayı bir kurutma te
mayülü var. Denilebilir ki, efendim askerî li
seye küçük çocuk alıyoruz. Halbuki liseyi biti
rince çevre tanıma kabiliyeti gelişiyor, meleke
leri gelişiyor, vasıfları gelişiyor. Bu suretle 
Harb okuluna daha gelişmiş alırız. Bu bir ba
kıma doğru, ilk bakışta doğru. Ama Türkiye'
nin şartları bakımından henüz doğru değil. İn
şallah ilerde doğru olur. Onun için Sayın Ba
kandan istirham ediyoruz; bu askerî liseletf 
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üzerinde dursunlar, kurutmasınlar bunları. 
Çok mühimdir bu kaynaklar. 

Şimdi efendim, Harb Okulu için bu kayna
ğı tetkik etsin askerler. Eğitim merkezlerine 
alman gençlerin kabiliyetlerine göre Harb 
Okuluna istekli ise oradan, çünkü çok iyi se
çer o genç subaylar onları, kıtada çok iyi se
çerler, çok iyi muvazzaf subay kaynağıdır. İn
giltere'de bundan çok faydalandıklarına şahi-
doldum. 

Hizmete ve niteliğe son verme. En çok üze
rinde hassasiyetle durduğum maddelerden bi
risi bu. Hizmete ve niteliğe son verme. Subay
lar için üç hal düşünülmüştür. 1. — Kadrosuz
luktan son verme. Çeşitli mekanizmalar kon
muş, primler tanınmış, müddetler tanınmış. 
Onları derinden tetkik eden arkadaşlarımız 
çok iyi görmüşlerdir. 38 nci, 44 ncü madde
lerde, 45 nci maddede, 49 neu maddenin son 
fıkrasında gözüküyor. Kadrosuzluktan, subay
lar için, hizmete ve niteliğe son vermiş. Niteli
ğe son veriş öğrenciler için tabiî. Ehliyetsizlik
ten ve iş görememe hükmüyle. Bir de böyle 
çıkartıyor. Kadro olmadığı için, ehliyetsizdir, 
iş göremez diyor. Disiplinsizlikten ve ahlâksız
lıktan çıkartıyor. Üç tane çıkarış tarzı var. Yaş 
haddi falan, normaldir yaş haddi. Birşey di
yemeyiz. Gayet tabiî. Güzel konmuş ilk ikisi. 
Hattâ üçüncüyü güzel koymuş yalnız üçüncü
nün üzerinde çok duracağım bir nokta var. 
Kadrosuzluktan tamam; çünkü maJhrutu işle
mez, teşekkül etmez ki, mahrut diye birşey ol
sun. Mahrutu diye birşey olmayınca sistem di
ye birşey olmaz. Doğrudur. Ehliyetsizlikten, 
iş görememezlikten, doğrudur. Disiplinsizlik 
ve ahlâksızlıktan meselesine gelince: şimdi 
muhterem arkadaşlarım, 49 neu, 50 nci mad
denin (c) ve (d) fıkralarına yayılmış bu fikir. 
Bir de galiba 94 ncü maddenin veya 68 nci 
maddenin gene (d), 94 ncü maddenin (d) 
maddesine yayılmış. Bir de 17 nci madde ile 
68 nci madde, yani ilk maddeler subaylar, 
ötekiler astsubaylar için. 17 ve 68 nci madde
ler içerisinde birer fıkra ile yayılmış. Ne ya
yılmıştır? Ahlâksızlık ve disiplinsizlikten do
layı olan. Bir tanesini okuyayım. Şöyle yayıl
mış : Terfi hakları olmaksızın 25 hizmet yılı
nı tamamlayıncaya kadar, - daha tamamlama
mış - hizmete devam edecek subaylardan, ast
subaylar için de aynı subay sicil yönetmeli-

i ğinde, - yönetmelik bu noktaya da temas ede-
I ceğim - gösterilen esaslara göre kendisinden 

istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında 
hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işle
mi yapılır. 

I 25 hizmet yılını doldurmamış, terfi haklarını 
da kaybetmiş ama 25 hizmet yılma bakmadan 

I ben bundan faydalanamam diyor ve gönderiyor
sunuz. Anayasa Mahkemesi Emekli Sandığı Ka
nununun 39 neu maddesinin son fıkrasını iptal 
ettiğine göre elbette kanun yolu acık. Yanid i r 
de- o madde kalsaydı tamamdı hali bunun. Fa
kat o açık. Gidip uğraşır ne çıkartırsa bahtına. 
Şimdi bir de son, (D) fıkrasını alalım, ne di
yor efendim, «Disiplinsizlik ve ahlâki durum
ları sebebiyle, Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları 
uygun görülmiyen subayların hizmet sürelerine 
bakılmaksızın haklarında Türkiye Cumhuriye
ti - kuraya da balmumu yapıştıralım - Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.» Bunlar 
hakkındaki lüzumlu sicil raporlarının ne suret
le ve ne zaman tanzim edileceği, sicil raporla
rının ne suretle tanzim edileceği, hangi esaslar
dan dolayı tanzim edileceği değil. Ne suretle 
tanzim edileceği ve ne zaman tanzim edileceği 
evvelâ hükme bağlanır. Yalnız, formalitesi ge
lir, bunun arkasından... Sayın Bakan benim an
layışımın bir tarzı başka anlayışım da var, ama 
ben en zıt tarafını getiriyorum. Subay Sicil Yö
netmeliğinde gösterilir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, filhakika 39 neu 
madde bir maddedir. Devlet kendini korumak 
iein mecburen getirmiş bu maddeyi, ama son 
fıkrayı çok fena getirdiği için iptal edildi. Şim
di madde yine işliyor. 30 hizmet yılını doldu
ran isteği üzerine diyor. Hattâ kendiliğinden 
gider diyor. 65 yaş esas olmakla beraber, 60 da 
yapılabilir diyor. Birçok şeyler. Hele askerler 
için bu maddelere uygun şeyler koymuş. 

Değerli arkadaşlarım, askerler, astsubaylar 
da dâhil mükellefiyet yaşma girdiği için İehiz-
met Kanununun 113 ncü maddesine göre Aske-

| rî Ceza Kanunu hükümlerine, Askerî Ceza Ka
nunu hükümlerinde olduğu gibi usul hükümle-

I rine ve İçhizmet Kanun hükümlerine tabidir. Bu 
acık. Askerler, mükellefiyet altına alınmış asker 
kişiler bu kanun hükümlerine tabidir. Efendim, 
biz ahlâksız disiplinsiz adamı orduda mı tuta-

I hm? Böyle bir iddiamız olamaz.. Bu mümkün 
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değil. Elebette ki, tutmayıp atacaksınız. Ama 
kıyas yonu ile ceza vererek atamazsınız. Huku
ka aykırıdır. Suçların kanuniliği prensibine 
raiyet etmeye mecbursunuz. Aksi halde huku
ka aykırıdır. Objektif hukukun yani üst huku
kun bir sebep için, teşkil ettiği bir müeyyide 
yerine, aynı sebebe idari tasarrufla başka bir 
müeyyide koyamazsınız. Hukuka aykırıdır. Bu 
şartların içerisinde atacaksınız mesele yoktur. 
Muhkem kaziye prensibinin dışında hareket 
edemezsiniz. Bir fiil var, kanunlar suç saymı
yor, suç değildir. Fail de yoktur. Mahkemeye 
göre adlî makamların kanaatine göre böyledir, 
idari makamların kanaatine göre fiil suçtur. 
Olamaz, muhkem kaziye prensibine aykırıdır. 
Bunlar arasında bir şey bulacağım. Elbette bun
lar arasında bulmaya mecbursunuz. Bunları 
yanlış tatbik eden kumandanların başı çok ağ
rır, bunların içinden bulmaya mecbursunuz. Ne 
bulacak bunun içinden? Düşünüp, taşınıp ne 
bulunur? Simdi okuyalım size, bakın o kanun
lar yani hukuk nizamı subaylar için neler ge
tirmiş? Besinci fasıl.. Askerî itaat ve intizamı 
bozan suçlar, alabildiğine sıralanmıştır. 6 ncı 
fnsıl. makam ve memuriyet nüfuzunu suiistimal. 
alabildiğine sıralanmış. Birçok haller tasavvur 
etmiş. Bununla da yetinmemiş askerî di
ş i l i n i bozan fiiller demiş, neyi koymuş? 
Madunun sucunu korumak, başkasının yara
lanmasına sebebolmak, izinsiz evlenmek, siyasi 
maksatla toplanmak, siyasi makale yazmak Ne
lere k?dar? Müsaadesiz hayır cemiyetine gir
meye kadar. Buraya kadarım karım ri-ncnin-m-nç. 
Bir subay için disiplinsizlikler ve ahlâksızlıklar 
neler olabilir? Daha yürümüş askerlik şeref ve 
haysiyetine dokunan suçlar. Ahlaksız bir adam 
askerlik şeref ve haysiyetine dokunacak suçlar 
işler. Ahlaklı adam işler mi? Hayır. Kanun 
bunu da düşünmüş. Ne demiş? Sarhoşluk, 
koymuş. Sen bana ne karışıyorsun diyemeyiz. 
Ben de maiyetime yaptım vaktiyle aşırı haddin
de olamaz. İçkinin de bir hududu vardır. Kumar 
oymyamazsınız. İffetsiz kadınla evlenemediğin 
gibi yanında da bırakamazsın diyor. Sonra bir 
de talebelik hukukunun zevalini mucibolan veya 
talebelik kaydının silinmesini mucibolan suçlar 
var, Askerî Ceza Kanununun 154 ncü madde
sinde. Bu maddenin ilk fıkrasında dolandırıcı
lık, sahtecilik, yalancılık, yalan yere şahitlik, ya

lan yere yemin, mevcut nizam ve adaba ve vatan 
aleyhine işlenen cürümlerden bir veya daha faz
la ay hapis alırsa talebelik hukuku zeval bulur. 
Yani talebelik sıfatiyle iktisabettiği bütün hu
kukunu kaybeder. Muvazzaf subay olmak bir 
yana hiçbir hizmetin yanma sokulmaz. E... bu
nu da koymuş. Yalan yere şahitlik, yalan yere 
yemin, susu busu, hepsi var bunun içinde. Bun
ları da koymuş. Askerlik haysiyet ve şerefine 
dokunan suçlarda bunu alıyor. Sonra bir de 
Askerî mahkemeler disiplin mahkemeleri Kanunu 
çıkartık. Burada boşluklar varsa onu da oraya 
koyduk. Nasıl koyduk ? Askerî Ceza Kanunu
nun 18 nci maddesindeki disiplin kabahati, iki 
gruptur, onların bir grupunda isterse sicil, disip
lin âmiri ceza verir, isterse mahkemeye sevk eder, 
bir grupta ceza vermek mecburiyeti vardı, mah
kemece verilir. Aldık onların bir grupunu di
siplin mahkemelerini kanunda bir madde halin
de sıraladık. İtaatsizlik, bilerek doğru söyle
memek, hizmete mahsus eşyanın harabiyetine se
bebolmak, asta sövüp, sayma gibi bir sürü şey
ler. Onları da koyduk. Onlar da kanuni. Daha 
ne var? Dahası var: Askerî Ceza Kanununun 
18 nci maddesinin doğrudan doğruya disiplin 
âmirlerine verdiği yetki var. Tıkarsınız içeriye, 
sivil nizama benzemez. Askerliğin hususiyeti 
var. Yani, bütün kanunlarda düşünülmüş olma
sına rağmen bir boşluk varsa, şayet nizam için, 
disiplin için bir boşluk varsa, o boşluğu da disip
lin âmiri yakalayıverir. Şahsi hürriyeti bağla
yıcı demiyeyim, ama kısa hapis cezaları var. 
Ne tasavvur edilirdi, demin koyduğumuz gibi 
ahlâksızlıktan ve disiplinsizlikten... Tasavvur şu 
idi: Çünkü, bu Emekli Sandığı Kanununda var
dır. Şimdi oraya geleceğim. Şöyle vardır efen
dim, oradan alınmıştır bu hükümler. Şimdi ne 
tasavvur edilir? Bâzı şeyler tasavvur edilir, 
edilmez değil, gelir bir ast gayet namuslu durur 
yalnız yakaladığı vakit, üstüne küfreder. Başka 
yerde uslu durur. Şimdi aklıma geleni söyliye-
yim. Bunun için de böyle madde konmaz, ama. 
Onun da çaresi var, tedbiri var yani. Öyle ya
pan adamın da bir çaresi var. Bundan başka 
bir şey tasavvur edilmez. Şimdi bakın 39 ncu 
madde efendim, Emekli Sandığı Kanununda ne 
diyor: Buradan alınmış bu hüküm: «Subay ve 
askerî memur, astsubaylar ahlak noktasından 
- tamam burada da ahlaksızlıktan demiş -, hü-
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küm ile demiş. Yalnız, ahlâk noktasından hü
küm ile meselesi girinci işin içersine, işte hu
kukun bu tarafında mı meselesi kendiliğinden 
çıkıyor. 

Bir açıklık, devam ediyor: «Yetersizlik ve
ya disiplinsizlik selbeplerinden» tamam, işte 
(bunları almış. Yetersizlik için birçok madde
ler •koymuş. Ona bir itirazım yok, birşey deme
dim ona. Disiplinsizliği de buraya koymuş. Onu 
da kabul ediyoruz. Ne diyor? «Sicilleri üzerin
de, sicillerde tekevvün eden. Demek ki, suçlar 
sicillerde tekevvün ederek ıgelir. Ani çıkarsa 
ne olur? Ani çıkarsa mahkemeye verirsiniz. 
Mahkemenin huzuruna çıkar. Mahkeme ona ce
zasını verdr. Tard, ihraç maddeleri var asker
likte. Verir tardı ihracı, sıoyarsınız elbisesini, 
gönderirsiniz. Ben maihkemeye vermiyeyim, za
man uzar 'kendim birşey yapayım. İşte bu nok
tada hukuk dışına çıkılmış olur Sayın Bakan. 
Askerliğin icalbmın da dışına çıkar. Anayasa
nın 11 nci maddenin son fikrasmm da dışına 
çıkar. Kanını yararı, genel ahlâk, millî güven
lik hususları için dahi olsa hakkın özüne dokun
ma meselesinin de dışına çıkar. Ha'kkm özüne 
dokunmuyorum ki, efendim, disiplinsizlik yap
tı ahlâksızlık yaptı derim mahkemeye. Yani 
mahkemeye vermeden tasarruf yolu alırsa
nız oraya da çıkar, bu münakaşa çok uzun sü
rer. Ne lüzum vardı bunu almışlar bilmiyo
rum? Devam edelim sicilleri üzerine bakın !bir 
kısmı uydu o maddenin Veyahut mahkemeler
ce verilmiş karar üzerine, tamam. Birincisin
de mahkeme hüküm verir, ahlâksızlığı sabido-
laeak hukuken. İkincisinde mahkeme karar ve
recek ya ferri, mütemmim cezaları asıl cezay
la birlikte verir veya o miktar asıl cezayı 
alanların ferri ve mütemmim cezalar, hususun
da Askerî Ceza Kanunun 29 ncu ve mütaakıp 
maddeleri. Medburiyet vardır zaten, tutamaz
sınız. Asıl kararda bahsedilmemiş olsa dahi, 
hâkim kararında ferri ve mütemmim cezalar 
tatbik edilir, bu açık. Bu buraya yanlış geç
miştir. Zor tatbik edilir. Dileriz ki, tatbik edil
sin. Hukuka aykırı, kanuniliğe aykırı, muh
kem kaziye prensibine aykırı, kıyas yolu ile 
ceza verilemez prensibine aykırı, birçok yer
lere aykırı. Şimdi, Emekli Sandığı Kanununun 
bir maddesi daha vardır. Orada diyor ki, «E» 
fıkrasında yazılı olanların dışındakiler., bunları 
askere kalbul edin.» Asker dışında da. Ama, 

ayrı fıkra koyduğuna göre bunları asker dı
şına almak lâzım aslında. Çünkü, askerler için 
hüküm koymuş oraya. Asker içinde alsanız (E) 
fıkrası dışındakiler ahlâk ve yetersizlik; tam 
işte uydu bizim maddeye. Ahlâk ama, burada 
disiplinsizlik diyor. Yetersizlik demiş. Ahlâk 
oydu bakın. «Sebeplerinden dolayı tüzüğüne 
göre sicilleri üzerine muamele yapılır.» Şimdi 
sayın arkadaşlarım bakın bir nokta daha var. 
Bu «tüzüğüne göre» lâfı 5434 sayılı Kanun Mec
lise geldiği vakit yoktu. Kurulan komisyon, 
Emekli Sandığı Kanunu için kurulan komisyon 
(buraya tüzüğüne lâfını ilâve etmiştir. Ve ge
rekçesine de koymuştur. Bunun için tüzüklere 
göre yapılması lâzım. Neden? Hukukun içinde 
kalmak için koymuş'tur Meclis. Neden hukukun 
içinde kalıyor? Yönetmeliği Danıştaydan ge
çiremezisiniz. Ama Tüzüğü mecbursunuz geçir
meye. Yani Danıştay Kanunlara uygunluğu
nu kontrol edecek şahıslar için idari tasarruf
larla yapılacak: olan şu tasarrufların, kanuna 
dayanmasını sağlıyacak bakın Meclis doğru 
yapmış. Biz ne yapmışız onu? Maddeyi okuyo
rum. Nesinle göre? Yönetmeliğe göre. Burada 
da çıkmışız hukukun içinden. Burada da hu
kukun dışına çıkmışız. Hepsini kabul ettim bun
ların, deyin ki, siz hepsini yanlış söylediniz, 
peki qen de diyorum yanlış söyledim, ama bir 
nokta dalha var, söyliyeyim. Son fıkrası, Emek
li Kanununun son fıkrası, iptal edilen değil, 
onun bir üstündeki fıkrası diyor ki, yukarda-
ıki tatbikatı yaparsam şayet bir kere doğru yap
man şart, yaparsan 25 fiilî hizmet yılını doldur
muş olması şarttır diyor. 25 fiilî hizmet yılını 
dolidurmuş olması şarttır, diyor. Biz ne yapı
yoruz? Okuyorum kanundan. Hizmet süreleri
ne bakılmaksızın... Oldu mu şimdi? Muhterem 
arkadaşlarım; işte anakanuna aykırılık yine. 
Neresine bakılırsa bakılsın bu maddeler bura
ya yanlış konmuştur. Baş ağrıtacaktır, dilerim 
tatbik edilmesin. Bundan evvel tatbik edilen ve 
'bâzı ihtilâl şartları içinde meclburi gibi gözü
küp halen baş ağrıtan birçok meseleler var. 
Onlara kıyaısen bu iş yapılmak istenmiştir. Ama, 
yanlış hareket edilmiştir. Bu yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım; başınızı ağrıtıyorum 
ama, müsaade buyurursanız bu çok mühim nok
talar üzerinde durayım. 

Öğrencilerin durumuna gelince; aynı şey 
17 nci madde ile 68 nci maddede birinde (C) 
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fıkrası, birinde (D) fıkrası, aynı şey. Öğrencilik 
niteliğini kaybedenler. .Neye göre kaybeder, 
niteliğini! Askerî Ceza Kanununun 154 neü 
maddesinde bu var. Talebelik hukukunun ze
vali var, bir. Ayrıca şuraya kadar gelmiş, 
yasak şeyler okursa gayritabiî imukarenette bu
lunursa, filân, onları da ilâve etmiş. Onda da 
kesilir ilişiği diyor. Hukuku zeval bulanlar de
ğil de, ilişik kesmeler. Ama zeval bulmaya da 
hükmedilebilir deniyor ayrıca, onu da koymuş. 
Kanunen va.r bu iş. E... burada da konmuş bâ
zı şeyler, ahlâk notundan diyor, bakın buna iti
raz etmiyorum. Neden etmiyorum? Şundan do-
loyi: Hani disiplin âmirlerinin bir yetkisi var
dır ya, Askerî Ceza Kanununun 18 nci mad
de sıind e tadadedilen disiplin tecavüzlerine kar
şı ceza vermek için. Hiçbir kanunda yazılı ol-
mıyan suçlardır bunlar. Suç değildir kanunda 
yazılı olmadığına göre, yani kabahatlerdir, te
cavüzlerdir. Şimdi bunlar birikir biriktir asker
likte ne olur? Bugün, bir gün firar etti kur
tardı paçayı, bugün ayağını ters çevirdi paçayı 
kurtardı. Ama siz her seferimde iki gün içeri 
gönderirsiniz, işte maaşından biraz kesersiniz, 
filân. Hep böyle mi gidecek? Hayır. Hep böyle 
gitmiyecek, ona taraftarım. Ne diyor orada ta
lebe için? Ahlâk notunu kaybedenler yönetme
liğe göre, tamamen hukukidir. İşte böyle böy
le kaybederek Harbiye Talimatının 97 nci mad
desinde ve evvelki maddelerinde var. Kanaati
me göre kanunlara bâzı kısımları aykırı olmak
la beraber, ona tekaddüm eden ve onun üstün-
teki maddeler doğrudur. Böyle küçük küçük 
suçlar işliye işliye, yok semin notunu kırdım 
diyor. 10, 15, 20 kırıyor bu işlediği şeylerden 
dolayı. Diyor ki bunun ahlâk notu 50 den aşağı 
düşüyor. Sen işe yaramazsın diyor. Doğrudur. 
Tamamen doğrudur. Başka bir şey koymuş di
yor ki,. fakülteleri son verirse. Doğru. Bir şey 
daha koymuş, ona da bir şey demiyorum. Di
yor ki, bizim yaptığımız yönetmeliğe göre yük
sek okulunu zamanında tamamlıyamazsa. Bu
nun bir aksaklığı çıkar belki ileride. Ama ta
savvur ettiğim bir şey var. Onun üzerinde dur-
nııyalım. İstediği zamanda bitirememiştir yük
sek okulu, fakülteyi. Bu da doğru. Kanunlara 
göre talebelik hukukunu kaybedenler. Bu da 
doğru, e pekiyi, bir de öğrencilik niteliğini 
kaybettiklerine hüküm getirmek... Bu yanlış. 
Çünkü elimizdeki bütün mekanizmalar, bütün 

hukuk kaideleri ve mevzuatı bunu tesbite mü
saittir. Şimdi muhterem arkadaşlar, bu mad
deler gene diliyorum tatbik olmasın. Değişti
rilmesi çok memnuniyeti mucibolur. Komisyon 
yeniden tetkik etmek içıin alıırsa çok memnun 
oluruz. Efendim bu söylediklerûmıizin ışığı al
tında tetkik edilirse. Çünkü Parlâmentonun 
gözünden hukuksuzluk kaçmamalıdır. Her şey 
ıkaçınalıdır ama, eh şöyle de tatbik olunur, 
böyle de tatbik olunur. Tatbikat da kendini gös
terecek, ben böyle düşünüyorum, siz öyle dü
şünürsünüz, buna bir şey demiyorum. Ama Par
lâmentonun gözünden hukuksuzluğu kaçmama
lıdır. Her şey kaçmalıdır ama bu kaçmamalı
dır. Veya tatbikat için bu maddelerıi olduğu 
gibi çıkartırlar, değişikliğe de lüzum kalmaz. 
Kimse de, Meclis de bunu koyacağız demez, ıs
rar etmez, mümkün değil bu. Çıkarttık. Var 
tatbikatta bunun yeri. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan mesai müddeti
miz içinde bitirmeye gayret ediyorsunuz değil 
mi? 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Efendim, 
tümü üzerinde görüşmeler olduğu için, arka
daşlarım da bir tahdit lüzumunu şimdilik gör
medikleri için, sırf bu maksatla değil tabiî, 
gayret ediyorum ama, çok mühim noktalara 
dokunmama müsaade buyurun. Tahdit olursa, 
Genel Kurulun iradesine itaat 'bizim şiiramız 
olur. Tahdit olursa. Çünkü çok mühim noktala
ra temas edeceğim. Tabiî gayret edeceğim, 
yani bunu aksatmak olmaz, hiçbirimizıin düşü
neceği bir şey değil. Ama çok mühim buldu
ğum için, arz ediyorum, tekrarları da pek faz
la yapmıyorum zannediyorum. Kuvvet vermek 
için yapıyorum. 

.Sınıflandırma efendim: Arkadaşlarım temas 
etti, bu sınıflandırma buraya giirmıiş. Pek fazla 
durmıyayım üzerinde çıkması için de bir şey 
demiyeeeğiz ama, şimdi talimnamelerde deği
şik, eski talimname vardı, Hareket Talimname
si yüzbire beşte, yüzbire onda değişik. Eski 
yüze beş idare talimnamesi de, yeni yüze onda, 
değişik. Ama bu madde şöyle oluyor. Senato
da esas. Zaten zırhlı süvari diye b.r şey vardı 
Mecliste. Zırhlı süvariyi çıkardık geçen sene biz. 
O sınıfların maddesini de yeniden burada ta-
dadettik. Yani Senato olarak yaptık ama' doğru 
yapmamışız, Meclisinizi de doğru değilmiş kana
atime göre biz de doğru yapmamışız. Yalnız bu-
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nu niye koymuşlar buraya? Belli olmaz, sınıflan
dırma şunun için konsaydı muharip, gayrimuha-
rip pirim sağlar muharip sınıflara, erken hizmet 
sağlar, emir kumandada rüçhaniyet sağlar gibi 
müessese bunun üzerine bina edilseydi. Kıta taz
minatında da baktım orada da değil. Orda daha 
doğru yapmışlar, böyle yapsalardı haksızlık olur
du, daha doğru yapmışlar. Orada da müessir de
ğil, peki nerde müessir -bunlar? Niye konmuş 
bu kanuna? Bırakın onlar talimnamelerde gitsin. 
Konmuş, za)ten isminin şöyle olması lâzımdır. Su
bayların meslek ve hizmet sınıfları. Meslek sınıf
larına ihtiyaç var, doğru. Piyade, topçu 'bilmem 
ne. Maddenin başı yanlış aslında. Meslek ve hiz
met sınıfları denmeli. İki tane sınıf muharip sı
nıf, muharip sınıfın içinde topçu sınıfı. Sınıf için
de sınıf gibi oluyor. Hem kanun tekniğine aykı
rı, hem lisan bakımından değişik, hem madde ba
kımından bir 'değişiklik var. Böyle olmasa idi iyi 
olur idi. Talimname 'esaslarına bırakabilirdik 
bunu. İstihkâmla, muhabereyi almışız muharip sı
nıfa. Eh, insafsızlık etmiyelim doğru muharib 
ama savaş isti'h'kâmcısı, savaş muhaberecisi. Ame
rikan ordusunda öyle. Geri depoları işleten is-
tihkâmcı değil. Alay karargâhlarından yukarı 
irtibatları kuran muhabereci muharip olur da bö
lük sahasırida yaralı toplamaya nezaret eden 
doktor niye olmaz. Efendim, Cenevre Anlaşma
sına göre işte silâhsız falan denebilir bunun kar
şısında ama başka bir misal de bulmak mümkün 
Hem sınıflarda bunda bir ahenk yok. Doğru al
mış, iki tarafı almıştır, istihkâmla buhabereyi. 
Hem muharip sınıftır, hem idare esaslarına göre 
hizmet sınıflarıdır, teknik hizmetler, idari hiz
metler diye bölünür orada. Ama muharip sınıfa 
alman, savaş muhaberecileri, savaş istihkâmcıları, 
bunları ancak alabilir. Eh, subaylar orada da bu
lunur, orada da 'bulunur diyeceksiniz, Bâzı taraf
larda bulunmaz, bâzı rütbelerden sonra bulun
maz. Bunun cevabı da var bu yanlışlık var bu
rada, 'konmuş müessir de değil nizama da müessir 
değil. Yalnız nizama şuradan müessir oluyor. 
Eski metinde, Millet Meclisinden gelen metinde 
bir madde daha vardı. Sınıfların kurulması ve 
kaldırlıması diye. Bu yetkiyi Bakanlar Kurulu
na veriyordu, Genel Kurmay Başkanı teklif edi
yor, Millî Savunma Bakaniyle beraber zannedi
yorum. Bakanlar Kurulu da sınıfı kurup kaldı
rıyordu. Halbuki şimdi tamamen kanun içerisin
dedir bu. Bu bir yerde aksıyacaktır ilerde temas 

etmek istiyorum. Fakat sisteme müessir değil. 
Yanlış kanaatimce. Düzeltilmelidir. Bunların üze-
rind'e durulmalıdır, sisteme müessir değildir. 
Kı'dem nasıp, düzeltme, bekleme sürelerine gelin
ce: Bekleme süreleri madde 32 de diyor ki: 4 yıl
dan daha az yüksek öğrenim görmüş olan subay
ların bekleme süreleri emsalleri harb okulu me
zunu kendine yetişinceye kadar geciktirilir. Teğ
menlikte geciktirilir. Ne demek bu? Bu şu de
mek : Harb okulu 4 yıldır, 4 yıldan az olursa öte
kiler harb okulu emsalini bekliyecek, doğru. 
Kanun harb okulunu 4 yıl kabul etmiş. Şimdi öy
le mi? Değil. 4 yıl olacak mı? Geçici maddede 
koymuş filhakika, ama geçici ma'ddede onu ifade 
etmiyor. 4 yıl olacak mı? Gelecek kanun Meclisin 
iradesine bağlı. İlerde efendim siz bu kanunu ka
bul ettiniz, 4 yıl esası avr'dı, burada onu da kabul 
etmeye mecbursunuz diye Meclislere bir şey den
mez bir. İlerde çıkacak bir meseleyi şimdiki ka
nun içinde esas hüküm kabul edip ona müessese
ler bina etmek olmaz, iki. 

Burada da aksaklık var, Sayın Bakan. Yani 
bir kanuni aksaklık var. Ama Meclis kabul edip 
geçebilir. Bir şey demiyorum yalnız aksaklık var. 
Temenni 'ederiz ki, ilerdeki Meclisler bu 4 yılı 
kabul etsin de intibak olsun. Şayet etmezse yan
lış hüküm olarak kanunda kalır bu hüküm. Mad
de 37 de efehdim. 

Şimdi kıdem ve nasıp düzeltme maddesine ge
çiyorum. Madde 37 de bir kapalılık var ki, bu 
komisyonun dikkatini çekmiş sonra, son tarafta 
bir ifade var. Rütbe ve kıdemlerine göre diyor, 
komisyon hayır bu rütbe kıdemlerine göre anlaşıl
maz göstergeler, rütbe ve kademelerine göre anla
şılır. Zaten kıdem de kademe demektir denmiş. 
Komisyon raporunda öyle demiş. İşte bu zaten-
den yürüyünce acaba öyle mi? 37 nci maddeyi 
açıyoruz. Madde yine öyle geliyor insana ama 
maddede sarahat yok, aksine sarahat var. Diyor 
ki: Aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında, binba
şı, nasbi da aynı, aynı sene binbaşı olmuşlar, hep
si binbaşı aynı senede binbaşı olmuşlar. Kıdem 
sırası her rütbeye yükselirken, o rütbeye yükse
lirken, yani binbaşılığa yükselirken almış olduk
ları yeterlik derecelerine göre tâyin edilir. Bin
başılığa yükselirken aldıkları yeterlik dereceleri 
ne sie, kıdemi ona göre sıralanmıştır. Peki bu bin
başılardan biri ufkî terfi yaptı, kademe ilerleme
si yaptı, diğeri yapmadı, 37 nci madde hükmüne 
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göre kıdem ne olacak? Binbaşılığa terfi ettikleri 
vakit yeterlik derecesi kıdem sırası. E... ama bi
ri yapmıştır, diğeri yapmamıştır, sarahat yok. 
Onun için Komisyonun yazdığı maddede öyle an
laşılır diyor ama, öyle anlaşılmıyor. Buna bir sa
rahat vermek lâzım. Bana sorarsanız kıdem ya
pan ileri geçer. İlerleme yapmış olan ileri ge
çer, ama kanunda öyle değil. Bu mahkemelere 
gitmeye sebebolur. Hukukî ihtilâflar doğar bun
dan. Hayır efendim beni kıdem sırasında ondan 
geriye atamazsın der. Sen yaptın o yapamadı... 
Kanun açık, söylüyor. Binbaşılığa terfi ederken 
ehliyetim benim rondan ileri idi. Şimdi de bin
başıyım o da binbaşı yine benim ehliyetim ondan 
ileridir diye tutturur. Boşluk var burada. Son
ra kıdem müessesesinde sınıf değiştirme kıdemle
ri var. Sınıf değiştirme kıdemleri mühim. 
24 ncü maddede ne diyor. Diyor ki: İdare lüzum 
görürse kuruluş ve kadro değişikliğinden dolayı 
sınıf değiştirir. Rızasını almak var mı şahsın? 
Yok. Alabilir başka. Ama alabilir diye kanun ya
pılmaz. Kanunlar daima ters tatbik edileceği dik
kate alınarak, yapılır. Yoksa kanun denen mü
essese ve ihtivac voktur. 

Ge'lelim şimdi bir de ma'dde 34 e. Kıdem sı
rasında en son orada diyor ki, sınıf değiştiren 
subayların, yeni yeterlik dereceleri tesbit edilene 
kadar şimdi geldiği sınıfın arkasında sıralanır. 
Terfi senesinin sonunda, yani bekleme süresinin 
sonunda terfi edecekken sınıf değiştirdiniz. Ne 
olacak? Yeni geldiği sınıfın arkasında sıralana
cak. Yeni yeterlik derecesi tesbit edilene kadar 
edemezsiniz, en aşağı 2/3 sicil notuna ihtiyacınız 
var. Siciller her sınıf için ve rütbe için değişik 
esasları ihtiva eder. Bu başka sınıftan gelmiştir 
bu başka sınıftan gelmiştir. Bu çocuk mağdur 
olur. Buna bir çare bulmak lâzımdır. Bu mağdur 
ölür, açık mağduriyet gözüküyor. Buna tbir şey 
vermeli. Ama çok kesin hükümler halinde oldu
ğu için bir açıklık vermek lâzım, olmasa idi hani 
tatbikatta (bir şeyler olabilirdi. Efendim konuş
mam fbir 20 dakika veya 25 dakika daha sürecek
tir, 'takdir Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Mesai müddetimiz dolmuştur, 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 13,00 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ali Rıza Ulusman (Kırşehir), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, birleşime devam ediyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet Se
natosu 1/798) (S. Sayısı : 970) (Devamı) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerleri
ni alsmlai efendim. Öğleden önceki oturumda 

konuşmasını tamamlıyamıyan Sayın Kadri Kap
lan'a söz veriyorum. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; kıdem, nasıp düzeltmesi 
ve bekleme süreleri hakkındaki görüşlerimi sa
bahleyin arz etmiştim. 

Kadrolar müessesesine geliyorum şimdi; kad
rolar meselesi cidden mühim bir mesele. Çünkü, 

26 



C. Senatosu ' B : 87 14 . 7 . 1967 O : 2 

kadro eğer başka bir emredici hüküm yoksa ka
nunlarda yeniden teşkil edilmesi birliklerin ve
ya lağvı tarzında yoksa yeni birlikler meyda
na çıkarmak ve mevcut birlikleri lâğvetmek gibi 
pek tabiî bir sonuca da varır. Onun için kadro
lar mühimdir. Sabahleyin Sayın Tunçkanat 
bahsetti. Başka memleketlerde bölük çapı dâhi
linde yeni birliklerin teşkili mutlaka kanunla 
oluyor. Kadrolar da buna göre veriliyor, bir pa
ra meselesidir. Dünyanın her yerinde olduğu gi
bi bizde de başkomutanlık mânevi şahsiyeti Par
lâmentodadır, temsil etme yetkisi parlâmentola
ra verilir. Bizde de verilir. Bu bakımdan da 
kadrolar ciddî şekilde önemli bir mesele. Parlâ
mentonun kontrolunda olması lâzım kanaatime 
göre. Neden? Silâhlı Kuvvetlerinizi kuruyorsu
nuz. Silâhlı Kuvvetlerimiz lâalettâyin bir teşkil 
değil. Milletin şerefi, haysiyeti, bekası için biz
zat kendi hizmet ve himmeti ile meydana getir
diği en üstün bir varlık. Hepimizin arzu ettiği 
bir şev, milletin iradesini teşkil eden parlâmen
tolar bu gibi çok mühim şeyleri kendi kontrolü 
altında tutmalıdır. Tutmuyor muyuz? Bütçe Ko
misyonunda kadrolar bir kere okunuyor gizli 
oturumda; Bütçe Komisyonu üyesi olmıyanlar da 
dışarı çıkarılıyor, zapta da geçmiyor, dinlenip 
geçiliyor. Bunu iddia edemeyiz kontrol ediyoruz 
diye. îddia etseydik mahrut bozulmazdı, şimdiye 
kadar. Kontrol ederdi Parlâmento, mahrut bo
zulmazdı, başımıza birçok işler gelmezdi. O bir 
yol değildir. Bâzı memleketlerde kanunla getiri
yorlar. Artık onun gizli açık oturumları bir şe
kil meselesidir, bulunur. Bir misal vereyim. 
1958 senesinde Amerika Senatosuna sevk edilen 
bir kanun var, meselâ deniz piyade birliklerinin 
yeniden teşkili, vazife görevlerinin tâyini ve sa
lâhiyetlerinin tanzimi bakımından. Müşterek 
genelkurmay karargâhını 400 kabul etmiştir. 
Ama niye 400 de bizdeki gibi fazla değil, mese
lesi üzerinde durmuyorum. Onların sistemi Rus
ya. ve Purusya sistemi gibi dedimiz merkezi Ge
nelkurmay Başkanlığının otoritesine dayanan sis
temi kabul etmezler, bütün askerî mevzuatı ve 
işleyiş tarzı buna göredir. Birşey kabul etmişler, 
400 kişilik. Bunu kanunla kabul ediyor ve her 
subayı üç seneden fazla tutamazsın karargâhda 
diyor. Harb şartları müstesna ancak Yüksek Ku
mandanlığın takdiriyle üç sene daha uzatırsın. 
Ama bu da otuzu geçmez diyor. Bu kadar parlâ
mentolar kontrol altında tutmaktadır. Bir misal 

olarak verdim. Bjzde gelen tasarıda kadroların 
tesbitini tamamen Genelkurmay Başkanlığına bı
rakmıştır. Yapamaz mı? Yapar; onda bir şeyi
miz yok, tereddütümüz yok. Ama, Silâhlı Kuv
vetleri kontrol etmek, Anayasamızın 111 nci 
maddesine göre Bakanlar Kurulu Meclise karşı 
Silâhlı Kuvvetlerin harbe hazırlanmasından so
rumlu olduğuna göre asgari olarak Bakanlar 
Kurulunun kontrolü şarttır. Yani bu pek tabiî 
bir icap. Parlâmentonun kontrolü şarttır. Bu 
bakımdan yanlış anlaşılmasın, Meclis bu yetki
sini devretmemelidir. Bu da düşünülür ileride, 
mutlaka düşünülmesi lâzım. 

Sonra bir tutarsızlık var. Düzelebilir, kanun
da. Meselâ, kadroların tesbitini general, amiral 
için diyelim Genelkurmay Başkanına veriyor 
bunlardaki değişiklikleri de sonuçlandırmayı İç
işleri Bakanı ile Milli Savunma Bakanına veri-
vor. Yani esası tesbit etmekte yetkili olan şa-
hıs teferruatda ve değişiklikte teklif ci oluyor. 
Bir tutarsızlık var. Maddede öyle yazılmış. Onun 
tatbikatı nasıl olacak bilmiyorum. Olur ama bir 
aksaklık var. Kanaatime göre kadrolar Genelkur
may Başkanlığının mutlaka lüzum göstermesi, 
Bakanlar Kurulunun bu ihtiyacı tesbit etmesi ve 
meclislerin iradesiyle kesinleşmesi şarttır. Bu 
kanunda böyle değildir, büyük aksaklıktır. Büt
çe kanunları okunurken gizli oturum tertibedi-
lir, rakamlar okunur, diğer sistem bu, Bütçe Ka
nunu, Bir sistem, ayrı kanunla gelir, mahzuru 
var. Ama en pratik yolu odur. Bütçe Komisyo
nunda olduğu gibi gelir, alırız. 

Parlâmento üyeleri olarak mahruta asgari 
olarak şu Silâhlı Kuvvetlerin bütünü, er, erbaş 
dâhil kaç mevcutlu silâhlı kuvvet besliyeceğiz, 
Parlâmento bunu bilmeli. Ne kadar astsubay, 
toptan rütbe hesabına yok, bilmeli. Ne kadar 
subay rütbe; kara, deniz, havaya lüzum yok, 
kanaatime göre. Ne kadar general; bunu Parlâ
mento bilmeli ki, mahrut gidiyor mu, gitmiyor 
mu gibi. Demin arz ettim. İkinci Dünya Harbin
den sonra parlâmentolar ben hüsnüniyetsiz de
miyorum ama, mutlaka ilgisiz kalmışlardır. Bu 
işe ilgisiz kaldıkları için allak, bullak olmuştur, 
Türk ordusu sistemi. Onun içinden çıkamıyoruz, 
bütün çırpınmamız bu. Meclisler kontrol altında 
tutsaydı, asgari olarak bu şartla tutsaydı bu 
durumlar olmazdı, önünüze gelecek hesaplara, 
bakacaksınız mahrut devam ediyor mu, çap iti-
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bariyle bütçemize uygun mu, genel siyasetimize 
uygun mu, nerede hangi birliklerimiz, mahal 
olarak zikretmiyorum tabiî, kapalı açık taraf
ları var. Türk ordusunun durumu ne şekilde 
bunları parlâmento bilecek. Şimdi takibedip bi
lemez mi? Bilir ama işin başında hâkim olmak 
çok daha mühim. Günkü bir politik meseledir. 
Burada mühim bir şey var. Kadroların generale 
ilişkin kısımlarını arz ettim. Orada bir şey var. 
Esası tesbit eden Genelkurmay Başkanı değişik
liklerde Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Ba
kanında sonuçlanıyor, teklifçi oluyor. 

Yüzde 1,5 meselesine gelince; sistemi arz et
miştim. Sistem bizzat kendisi yüzde 3 civarında, 
daha fazla general verir. Sistemin otuz yıllık 
perspektif içinde işleyişi budur. Ondan aşağı 
düşürmüştür bu şayanı tebriktir. 1.5 a, yarısı
na kadar düşürmüştür, burası iyi. Ama, gene
rallik bir başka müessesedir. Takdir edersiniz, 
bir başka müessesedir. Onun için dünyanın her 
yerinde çok az general vardır. Mutlaka general 
olursa iyi sevk ve idare olur mânasını da t azam -
mun etmez, bu iş. 30 hizmet yılını dolduran bir 
albay aynı öğretim ve eğitimden geçmiş olan 
bir albay da tümen sevk ve idaresinde asgari, za
ten bütün sevk ve idareyi görüyor, mektepte ay
nı eğitimi görüyor, e.. 30 yıllık bir tecrübe ko
yarsanız, varsa cevheri, vardır; bu cevher yok
sa zaten yoktur. Çok general çok iyi sevk ve ida
re demek değildir. 1,5 bütün sistemi frenlivecek 
bir mekanizma olmasına rağmen yine fazladır. 
Geçirdiğim tecrübeye, gördüğüm eğitime arka
daşlarla bütün konuşmamıza ve bütün hayatı
mızda geçirdiğimiz tecrübelere göre hesahettim, 
kitabettim 20 tümenlik bir ordunun sevk ve ida
resi için 100 rakımını bulmak zordur kara kadro
sunda. Bulamazsınız, çıkmaz. Bulursunuz ama 
lüzumlu olmıyan yerlere hep koyarak bulursu
nuz. Razı mısınız, bir albayın 5 000 mevcutlu bir 
kazada askerlik şube başkanı olsun. Olmaz. Ge
neralde böyle. Levazım komutanı kolordunun, 
ordunun. Olmaz. Birçok yerlerde eskiden gözü
müzü açtığımız vakit orduda bilirdik, binbaşı 
idare ederdi, hareket şubelerini. E., şimdi aynı 
hareket şubelerinin başında general var. Yani 
harekâtta fark mı olacak bunda? Zannetmem. 
Fazladır. Saffet Bey örnek verdi, Haydar Bey 
örnek verdi. Dünyanın bütün ordularında da az
dır. Sayın Suphi Karaman bunların hesaplarını 
çok iyi. bilir, bâzı taraflarını bu hususun benden 

de çok iyi bilir. Bir zaman geldi ki, Türk ordu
sunda NATO ordularının albay mevcudundan 
daha fazlası Türk ordusunda vardı. Yani, bütün 
ötekileri yanyana diziyorsunuz, ondan daha faz
la bizde albay var. Sonra ne olacak? Birçok ida
recilerin başı ağrıdı, üzüntüler duyduk, isabet
sizlikler oldu. Doğrudur bunların hepsi, ama 
neden? Sistem dikkatsiz olarak geldiğinden. Ge
neral miktarı sistemin fazla vermesini frenliye-
cek olan 1,5 rakamına rağmen, bu rakam iyi 
konmuştur, ya 2 konsaydı, sistem böyle veriyor, 
diye facia olurdu o zaman. Buna rağmen fazla
dır, hesabettim, kitabettim, 81 - 91 civarında çı
kıyor kara ordusu için âzami, 20 tümenlik sevk ve 
idare için hepsini de koyuyorsunuz, yerli yerle
rine. Yani general mahrumiyeti yok, çıkmıyor 
fazla. 20 000 muvazzaf subaylık bir orduda 1,5 a 
göre 300 general bulunur. 200 den fazlası çok 
fazla. 200 rakamı da belki makbul değil, ama 
bele 300 artık çok fazla. Temenni ederiz tatbi
katta bu aksaklıklar düzelsin. Türk ordusu da 
dinamik vasıflı olsun, bol rütbeli vasıflı değil. 
Bu tarihî tecrübelerimiz de var. Çok müşirler 
vardı Türk ordusunda. Her müşir de iş görme
di. Çoğu doğrudan doğruya fayton müşirleri idi. 
Ama Cumhuriyet ordusu bunları düzeltti çok 
şükür. 

O tarafa doğru gitmesine lüzum yok. İsrail'i 
misal verdiler, İsrail'i misal almaya da ihtiyacı
mız yok. Fakat verdiler Saffet Paşa. doğrudur. 
Biz kendimize göre bir sistem bulabiliriz. Yar
dımcı general 1/6 konmuş. Eğer, yardımcı sınıf
ların miktarı, muharip sınıfların içinde 1/6 ise 
tutarlık vardır, adalet vardır; değil ise bunda. 
asgari adaletsizlik vardır demiyorum, fakat bir 
asgari eşitsizlik vardır. Temenni ederim ki, şu 
anda miktarları da bilmiyoruz, belki söylenecek 
durumlarda yok. Yardımcı sınıfların ile muha
rip sınıfların miktarı 1/6 ise bir adalet vardır, 
değil ise eşitsizlik vardır. Tasavvur edin ki, as
kerliğin verdiği hava ile askerlikte kalan, 8 - 10 
sene klinik şefliği yapan, profesör payesine eri
şen, albay rütbesine gelen doktorlar var. Niye 
askerlikte kalıyor bu? Her dışarı çıkıp bıçak 
atışta, askerlikte bir ayda aldığını bir defasın
da alacak adam. Böyleleri çok var. Niye kalıyor? 
Onun nedenini bilirsiniz. Sebepleri var. Asker
liğin kendisine mahsus havası var. Onları da 
gücendirmemeliyiz, mağdur etmemeliyiz. Ben 
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demiyorum, tümgeneral, korgeneral, orgeneral 
doktor olsun, ama tümü, koru, oru denmeden 
bir çare bulmalıdır. Protokolde 8 - 10 sene bu 
payeye erişmiş bir insan protokolde pek yeni 
olan bir generalden elbette manen sağda bulun
ma hakkına sahiptir. Öyle değil mi arkadaşlar1? 
Elbette manen bu hakka sahiptir. Bunları dü
şününüz. Bunlar sınıf psikolojisi ile ve hassasi
yetiyle hareket edilmemelidir. Doktorlar var, 
mühendisler var, hâkimler vardır. Ama doktor 
mühendis gibi mutlaka vücuduna ihtiyacolan ve 
dışarda mutlaka çok iyi imkân bulacak şahısla
ra bu verilmelidir. Sonra 50 kişilik mevcudu 
olan yardımcı generallere dağıtılmıyor, kadro. 
Belki yanlış anladım. Bu da olmaz. 50 den az 
mevcutlar var. Gayet mütehassıs sınıflar var, 
ne olur arada bir onlara da vermek lâzım. Yani 
bunlar 50 den yukarı çıkmayacak diye oradaki
lerden hiç generallik nasibini alacak olan olmı-
yacak mı? Anladığıma göre olmıyacak. Tatbi
katta da bu olmamalı. Onlara da ara sıra bir ta
ne filân verilmelidir. 

Yaş hadleri : Sayın arkadaşlar, şimdi gönül 
arzu ederdi ki, ordu sistemi yaş haddine bağlı 
olmasın. Çünkü çok çelişmeler çıkıyor. Ordu 
sistemi hizmet sistemine bağlı olsun. Yaş had
dini doldurmamış olsa bile emekliye ayrılsın. E.. 
peki karşılığı1? Prim sağlanır, fazla para verilir 
ordu mensubuna, hizmet karşılığı ödenir, yıp
ranma zamları ödenir, sosyal güvenliği temin 
edilir, her şeyi... Fakat yaş haddine bağlı oldu 
mu ordu ile bağdaşamıyor, mümkün değiş bağ-
daştıramıyacaksınız, bunlarla telâfi edilir. Er
ken çıkan bütün sosyal güvenliğe sahip bir in
san ordu icabettirdiği için sivil gibi devam ede
mez, mümkün değil. Büro başında kalem başın
da duracak değil ki, arazide harb şartları içinde 
çalışacak. Melekâtmm tam sağlam olması lâzım, 
çok soğukkanlı olması lâzım. Birini kaybetti mi 
binlerce insanm hayatına malolacak. Gönül arzu 
ederdi ki, bağlı kalmasın yaşa. Şimdi bu sistem
de hem yaşa bağlı kalınmış, hem de hizmet çek
miş. Tabiî silâhlı kuvvetleri. Hizmetin icapları 
var, tazyik etmiş. İkisinin ortasında bir sistem. 
Hem yaşa bağlı kalıyor, hem ikisinin ortasında. 
Sivillerden çok tasfiye mekanizması koymuş, 
buna mukabil bakıyor ki, erken gidiyor, ona 
mukabil de yaş haddine kadar devam eder de
miş. 38 nci maddenin son fıkrasından bahsedi-
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I yorum, yahut 45 nci maddenin. O da olmamış. 
Bu sefer kadro sıkışacak nisbetler konduğu için. 
En alttan başlıyarak emekli edilir demiş. Görül
düğü gibi sistem bocalamış. Yaşla, hizmet müd
deti arasında. Gönül arzu ederdi orduda istisnai 
olarak, çünkü Ordu Personel Kanununda bunun 
için ayrıdır, Devlet Personel Kanunundan. Çün
kü değişik hizmettir de onun için ayrıdır. Bun
lar konsaydı yaşa bakılmasa idi. Bakılıp ne ol-

I muş bakın. Bir misal vereyim. Ek 1 cetvelini aç
tığınız vakit, içerisinde fonksiyonel bir hareket 
var. Bu fonksiyonel hareket hizmetten doğmuş
tur. Hizmetin icapları buraya aksetmiş. Doğru. 
Ama tetkik edelim, kadrosuzluk yüzünden terfi 
eclemiyen albaya iki ile sekiz maaş arasında prim 
sağlıyoruz ya buna erken emekli ödeneği ismini 
verelim. Erken emekli ödeneği. Şimdi albay, 58 
yaşma kadar devam edeceği için altı defa alıyor. 
6 kat erken emekli ödeneği alabilir. 2 sini çıkar-
ti-n, çünkü denemeler var, 4 alır diyelim. Tuğge
neral 3 alır, güzel. Tümgeneral 3 alır, güzel. 

I Korgenerale gelince 6 tane rakam vardır. Niye 
dedim, rtıerak ettim, niye? Korgeneral orgene-

I rai bütçesine çıkamıyor diye emekliye ayrılırsa 
neden ona 6 prim sağlanıyor. 5 niye sağlanıyor. 
Bunda bir kasıt yok, buldum, hiçbir kasıt ola-

I maz zaten. Ama niye olmuş biliyor musunuz? 
Ek cetvelde sağ tarafında değişken dediğimiz, 
geometride Emekli Sandığı Kanunundan alman 
yaş hadlerini göstermiştir. Ortadaki fonksiyo
nel durumu da hizmetin icabı göstermiş. Bura
da çatışma başlamış. Sebep? Korgeneral yaşı da 
orada 65 tir, orgeneral yaşı da 65 tir. tkisi de 
65 olunca daima korgeneral orgeneral olamaz-
mazsa bütün generallerden fazla prim alarak 

I gidecektir. Kendiliğinden bir haksızlık doğmuş. 
Gönül arzu ederdi ki, Emekli Sandığının bir
çok hükümlerine bağlı kalınmamış, askerlik ica-

I bı olarak değiştirilmiş, bilhassa emekliye sevk 
maddeleri. Burada da 62 yapılsa idi korgenera-

I 1in yaşı üç prim, üç prim, üç prim alıp gidecek
tir. Bu bir adaletsizlik. Farkında olunmıyarak 

I yaratılan bir adaletsizlik. Bu nasıl düzelecek, 
bilmem. Bu böyle. 

Değerli arkadaşlarım, mareşaller ve büyük 
amiraller için emekli olmaımayı kabul etmek 
çok yerinde olur. Bunlar emekli olamaz. Çok 

I büyük hizunetlerden sonra bu rütbeleri ihraz 
etmiş kişilerdir. Bunlar emelkli olmasınlar. Bun-

29 — 



C. Senatosu B : 87 14 . 7 . 1967 O : 2 

lar haklariyle tabiî ömürlerinin sonuna kadar 
şerefleri ile ve üniformaları ile şereflerini de 
temsil ederek, üniformaları ile teımsil ederek 
devam etmelidirler. Bunu koymalıyız mutlaka. 
Bir mareşalin emekliye ayrılması acıdır, tari
himizde de vardır. Bunu koymak lâzım. Bizim 
eski taşanımızda vardı, çıkartıldı, lüzum yok. 
Kaç kişi mareşal olacak? Sicil verme sistemi 
iyidir. İyi konmuştur. Yönetmeliğe birçok atıf
lar yapılıyor, fakat maddelerde anaesaslarmı 
koymuş. Bu esaslara 'baktığımız va'kit yönetme
liklerinde iyi yapılacağına (kanaat getirmek 
'mümkün. İyi bir sicil sistemli korumuştur. Yal 
nız yabancı dil dikkatimi çekiyor. Yabancı dil
den dolayı prim sağlıyoruz sicil notuna. Yaban
cı dil aranacak bir şey değil mi? Evet aranacak 
bir şey. Yalnız yabancı dil öğreneceğim diye 
hizmetin aksadığını çok gönnıüş insanlarız. Bi
naenaleyh sicil notunda yabancı dilden dolayı 
bir sicil üstünlüğü, not üstünlüğü çok dikkat 
edilmeli. Burada rakkaım olarak konmadığı 
için bir şey demiyorum ama tatbikatta dikkat 
edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, yeterlik grupları si
cil sisteminden çok ımühiım bir şey ifade ediyor-
bize. Belli ölçülere göre evvelden tesbit edilmiş 
no'klarla tahakkuk etmiyor, yeterlik. Meselâ 
1 nci yeterliğe giren subay yüzde 90 sicil notu
nu almış demektir mânası yok. Sistem buna 
göre kurulımaımış. Yüzde 80 alan en iyi not 
yüz ise, yüzde 80 alan 2 nci dereceye giriyor 
diye. Böyle bir sisteım yok. Kendisi getiriyor 
izafi ve itibaridir yeterlik grupları Meselâ; bu 
devre terfi edeceklerin en yükse(k notu 60 ise 
o da 1 nci yeterlik grupundandır. Tesadüfen 
gelecek sene terfi edeceklerin en yüksek notu 
90 ise onlar da yeterlik grupundadır. Sistemin 
icabı böyle kurulmuş. İkisi birleştirilebilirdi 
kanaatime göre. Falkat şimdi birleştirmeye kalk
mak bütün sistemi bozmak olur. Bu ilk bakış
ta gözükmeyen bir şey fakat, gerçek budur. 

Efendim, tazminatlar, ödenekler bahsine 
ıgelince, bunları kıta ödenekleri ile diğer öde
nekler tarzında ayırmış. Diğer ödenekler üze
rinde durmuyorum. Tadadı var. Yardımlar fas
lında durmuyorum. Bir kısmı askerlik hizmetin
den doğuyor. Tayin bedeli gibi, hizmet eri öde
neği gibi. Bir kısmı diğer sivil hizmetlerle eşit
likten belki doğuyor, yardımlar doğrudan doğ

ruya. Onları bir tarafa bırakalım, kıta ödene
ğine temas etmek istiyorum. Kıta tazminatı 
sistemi iyi bir sistem değildir. Keşke hizmet 
ödeneği sistemi kalb.ul edilse idi. Mâkul ölçü
lerle. Orada, işte doktorlar, hâkimler, ayrı 
kalsın, kalmasın oldu. Cidden mahzurlu bir sis
temdi o. Doktor ve hâkimi ayırıp, dışarda'ki em
salinden aşağı düşürürseniz, dışarı gider. Efen
dim giderse gitsin. Bununla mesele hallonıılmaz. 
Siz gitmemesi için tedbir almaya mecbursunuz. 
Muhtaçsınız çünkü. Ama buna rağmen o kısım
lar düzeltilerek hizmet ödemeği yani ordunun 
ağır hizmet şartlarından ve milletin kendisine 
vermiş olduğu şereften doğan hizmet ödeneği 
sistemi aslında iyi idi. Bu kaldırıldı Mecliste. 
İşte biliyorsunuz evveliyatını. Yerine kıta taz
minatı kondu. Şimdi kıta tazminatı konunca 
meclburen kıta olan yerler ve kıta olmıyan 
yerler diye bir ayırıma gidildi. Ama diğer ta
raftan da herkesin bir hizmet ödeneğine ihti
yacı var. Bundan kurtulunamadı. Kanunun 
açıkça kıta değildir dediği yerlere kıta tazmi
natı verilmesine lüzum duyuldu. Kıta ve kıta 
kapsamı yerler, kıta olmıyan yerler diyoruz. 
Kanunda kıta değildir diye kabul edildi, peki 
ismi kıta tazminatı ise niye veriyoruz? Yarı 
yarıya da onlara veriyoruz. Neden veriyoruz? 
İhtiyaç var da onun için veriyoruz. Yani ver
memiz doğru, vermiyelim demiyorum, verelim, 
doğru. Ama kanunun tekeniğine ve ismine uy
madı. Bundan dolayı farkctti. Sonra kıta taz
minatında değerli arkadaşlarım, kurmay su
bayı var, kıdemi olmasa bile özel eğitim görü
yor. Ye karargâhta kurmay hizmetini yapıyor, 
mecbursunuz kurmay eğitimi yaptırmaya bâzı 
subaylara Karargâhlarınız yürümez yoksa. E.. 
onun da kendisine mahsus bir ihtisası var. Ye 
bu şart. Kurmay suibay binlbaşıya kadar kıtada 
filân epeyi müddet durabilir. Yani fazla, çün
kü kıtada dursa iki misli para alacak, kıta taz
minatı, E., yarbay albay oldu mu kendi dur
mak istese dahi durdurmazsınız onu. Tümen ka
rargâhlarının kolordu ve daha yulkarı karargâh
larının ihtiyacı var o kurmay snibaya. Oraya 
gitti diye çocuk kıta tazminatı yarıya düşüyor. 
Kendi isteği ile gitmiyor efendim. Mulharip su
ibay. Bakın ne kadar aksaklık; olacak. Kendi is
teğiyle değil hizmet icabettirdiği içdn gidiyor. 
Ama yarıya kesmiş, işte kıta tazminatı verilir-
ıken çıok karışıklığa geldi bu işler, böyle bir 
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sistem çıktı. Fena değil yüzde 75 ile, iyi ama. 
;Şu aksaklıikları var. 

'Sonra general nerede bulunursa bulunsun 
kıta tazminatını tam alır. General olan bir in
san hakkını almasın diye «bir iddiamız yoktur. 
Ama, ordu karargâhında falan başkanlığı işgal 
eden albay (bütününü almıyacak, general ise 
bütün olarak alacak. Bu kıta tazminatı espiri-
si ile bağdaşmıyor. Generallikle demek istemi
yorum, kıta tazminatı espirisi ile bağdaşmaz. 
Bu yanlıştır, değişmelidir. İkisi de aynı şartlar
da generalin kıtası olur mu! Elbette olur. Tü
men kumandanı olup her gece taburları, alay
ları teftişe giden general başka, sabahleyin ge
lip ordu falan ibaşlkanlığında oturup iş yapan 
(başka. Ellbete olur. Ama generaler için hepsini 
müsavi katbul etmiş, alır demiş. Olmaz. Öyle 
yapacağına, generallik, amirallik tazminatını 
her bütçe yılında biz tanzim etmiyecek miyiz 
burada? Vereoveğiz Bütçe Komisyonunda ve 
Meclislerde, fazla verirdik, olurdu. Bu bir fark 
yaratır, doğru değil. 

Değerli arkadaşlarım, bu erken emekli öde
neği dediğim, yani kadnoısuzlıüktan dolayı ter
fi edemiyen albaylarla, kadrosuzluktan dolayı 
terfi edemiyen generaller yaş haddine kadar 
olan müddet hesaplanıp, ikiden az, sekizden 
fazla olmamak üzere maaş veriyoruz, emeklili
ğinin dışında, bu ek olarak veriliyor. 'Sebebi şu, 
demin arz ettim, Emekli Sandığındaıki yaşla, 
askerliğin icalbettirdiği hizmetin bağdaştırmaya 
çalışmışız. Keşke yaşı hesaba kaitaıayıp, ona 
karşılık parasını vermeliydik orduya, çok daha 
dinamik bir ordu çıkarırdık. Hakika'tla bu. 
Albaya veriyoruz, ama aljbay kimlerdir ? Üçüncü 
yeterlik grupuna girenler olmaz. Yüzde 50 kı
sın olmaz, olmaması lâzımdır. Onun için söy
lüyorum, tatbikatta olmamalıdır. Çünkü zaten 
yeterlik ihraz etmemiştir o kâfi yeterliği yoktur. 
Kadrosuzluktan terfi edemedi haline girmez. 
Girmez ama ben gene endişeliyimde girmemesi 
lâzımdır. Hangi albaylar girer? Yüzde 25 için
deki birinci ve ikinci yetterlik gruptaki albay
lar girer. Ne yapılmış bu albabylar için? Sen 
bu sınıfa yüz kişi de gelsen, albaylık rütbesine 
yüz kişi de gelsen 75 in general olmaz, bir kere 
bunu peşinen 25 in general olur demişiz. Bna 
rağmen terfi ettirmiyorsak ki terfi ettirmeme 
halini de düşünmek mümkün değil, sistem te
peden aşağıya doğru iyi işlerse sıhhi sebeplerle 

geri kalan birkaç kişi müstesna terfi etmemesi 
için sebep yok. Tek tük olur bu aslında, böyle 
olması lâzım. Eğer üst mahrutta iyi işliyorsa. 
Valfler çalışıyorsa boyuna generallikten de dı
şarıya çıkarıyorsa gayet tabiî alttan da gelecek. 
Tasavvur güç. Ama buna rağmen 1/4 ü zaten 
terfi etmiyecektir, bir demişiz, fazladır. Ben 
taraftarım böyle olursa 2 - 8 arasında prim ve
rilmelidir, sisteme uyuyor çünkü. Ama gene
ral için böyle dememişiz. Ehliyet grııpu yok 
çünkü generaller için. Bütün generalleri dar bir 
su ağzı diyelim, ufki olarak getirmeşiz. Yani 
bol, beş inçlik bir suyu iki inçlik bir suya getir
mişiz. Tabiî intibak etmiyecek çoğu ne olacak? 
Taşacak. Sicil vermemek de mümkün değil, eh
liyeti varsa. Ondan sonra bunun ismine diyece
ğiz ki, sen kadrosuzluktan terfi edemedin. Hayır 
o kadrosuzluktan terfi etmedi ki, aynı albaylar 
gibi onlara da, zaten sen şu kadarına terfi ede
mezdin deseydik, kadrosuzluk terfi etmiş hale 
düşmezdi. Bu aksaklıktır, öyle yapmıyoruz ge
neraller için, hepsini birden getiriyoruz, yukar
da mahrut vardır zaten, 32, 13, 5 diye, sen kad
rosuzluktan edemedin primle çık diyoruz. Alba
ya yaptığımız gibi yeterlik grupu koyaydık ya 
onun için de. Mahzur olur mu idi? Efendim, 
albay ayrıldığı vakit hu durumda 30 fiilî hizmet 
yılını kıtada geçirmiş olur. 0, 29.4 tc Harb Oku
lu dâhil Emekli Sandığına göre 33 yıl fiilî hizmet 
yapmış bir insan. Devlet de çok daha fazla 
veremez. Hizmet yıllarında versin, iyice ver
sin, emniyete alsın. General deyince 36 fiilî 
hizmet yılma gelmiş oluyor, bir tümgeneral, harb 
okulu dâhil. 36 fiilî hizmet yılını geçirmiş 
hizmetini yapmış, hizmetinin karşılığını almış, 
sosyal güvenlikleri kurmuş, bir de yaş haddine 
tabi tut tuk mu adaletsizlik olur. Daha fazla 
verelim, fakat adaletsizliğe sebebolur. Sistemi 
arz etmeye çalışıyorum, aksıyan taraflarını be
lirtiyorum. Peki Emekli Sandığı anakanun, malî 
hükümlerde. 25 hizmet yılnıdan evvel hiçbir 
şekilde ayıramazsın, diyor. Kanunların tâyin 
ettiği tardlar, ihraçlar müstesna. Ayıramazsın, 
diyor. Halbuki biz ayırıyoruz, yüzbaşından, 
binbaşıdan. Onlara prim, bunlara prim yok. 
Onlara vermiyoruz. Kanaatime göre primler 
üstten azaltılıp albaydan aşağı yayılmalı idi, sis
temin âdil olması için böyle olmalıydı. Astsu
baylar için de aynı maddeyi koymamışız, yani 
astsubay kıdemli başçavuş kadrosuzluktan ayrı-
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lırsa, bir üstü yok, diye generaller gibi koy
mamışız, ama onlar daha genç emekli olacak. 
Astsubayların da, astsubay kıdemli başçavuştan 
çok süzülecek, subaylara muadil bir müessese 
düşünmelidir. Sayın Millî Savunma Bakanı, 
onlarda da bu ıstırap çekilecektir. Astsubayla
ra konmamış, konmalıdır. Aynı sistem uydurul-
malıdır, kendi özelliğine göre. 

Değerli arkadaşlarım; nişan ve madalyalara 
niçin temas ediyorum belki merak edeceksiniz. 
Şundan temas ediyorum: Nişan ve Madalyalar 
Kanunu ile birlikte yürürlükten bir kanun kal
kıyor. Bu kanunun numarası 2590 dır. Bu ka
nun Anayasanın 153 ncü maddesinde yer alan 
Devrim Kanunudur. E... ne olacak? İşte bu 
noktaya biraz dokundum. 

Madalya ve nişanlara ait hükmün gelmesiyle 
2590 sayılı Kanunun buna aykırı hükümleri me
riyetten kalkıyor. O, 2590 sayılı Kanun Anaya
sanın 153 ncü madesindeki Devrim Kanunudur, 
bir hassasiyet doğuyor. Ama Anayasa demiyor, 
kaldırılamaz. Böyle bir şey demiyor. Anayasaya 
aykırılığı tarzında yorumlanamaz, diyor. Bunu 
kabul edij^orum. Ama yorumlanamaz, derken 
benim bir anlayışım var. Devrim kanunların
dan kaldırırken gayet tabiî hukukçu arkadaş
lar ve diğer sayın üyeler kabul edeceklerdir, 
devrim kanunları ile oynanırken Anayasanın 
153 ncü maddesinde teminat altına alınan, dev
rim kanunları ile oynanırken geriye doğru gö
türülmek olmaz. O devrimci büyüklerimizin, o 
zaman tasavvur ettikleri Türk cemiyeti için du
rumu daha geriye götüremeyiz. Onların yasak
ladığını da pek acele etmiyelim koymak için. 
Daha ileri, devrim kanunları değiştirilebilir. 
Anlavışım bu. Anayasanın 153 ncü maddesin
deki devrim kanunları geriye götürülemez, da
ha ilerletilebilir. Şimdi buraya bu, tabiî hüsnü
niyetle konmuş bir şey. Bunlar ordunun ihtiya
cından doğmuş. Madalva konurken, gönül arzu 
ederdi ki, savaş madalyası zaten savaştadır, şe
ref madalyası, övünç madalyası, üstün hizmet 
madalyası gene seferde olsun. Var orada. Ama, 
barışta bunların karşılığı takdirname ile olsa 
idi. Takdirnameye bir mâni yoktu. Çünkü onun 
şeridi de takılır burada şerefse, her takdirna
menin bir de renkli şeridi olacak. Böylelikle 
Anayasamızın 153 ncü maddesi ile teminat altı
na alman o devrin kanunlarına şimdilik pek ili-
şilmezdi. Benim Anayasa anlayışım bakımın

dan çok mühim bu. Bunları tetkik ettim, bak
tım, bu kanun 2590 sayılı Kanun Mecliste gö
rüşülürken Saffet Arıkan Beyin zabıtlara ge
çirttiği gerekçe içinde kanıma akseder tarzında 
var, harb madalyaları kullanılabilir. Harb ma
dalyalarını kaldırmıyor bu kanun. Onun dışın
daki madalyaları kaldırıyor. Zapta böyle geç
miş Aradım gerekçeyi, gerekçede şöyle diyor : 
Harbde kazanılmış madalyalar ile, ancak mu
harebe meydanında kazanılmış olanlarla, muha
rebe meydnlarmda kazanılmış veyahut her han
gi bir meslek veya sanatta yüksek iktidar gös
tererek elde edilmiş madaylar bundan haricol-
mak icabeder, diyer. Bu beni ferahlattı. Yani o 
kanun Mecliste görüşülürken asıl gerekçede 
böyle zabıtlarda bu çıkmış, buna yoruyorum 
şimdi. Anayasanın ruhuna, esprisine aykırı ol
maz. Bütün bu buna rağmen, gerekçede bu ol
duğu için olmaz. Şüpheli olsa bile. Fakat gö
nül arzu ederdi ki, yürürlük maddesinden 
Anavasanm teminat altına aldığı bir kanunu yü
rürlükten kaldırmasın. Gönlüm böyle arzu edi
yor. Bunun için dokundum bu madalyalara, 

Efendim, hâkimler maddesine de temas et
mek isterim. 46 ncı madde, Anayasamıza aykırı 
bir maddedir iddiasında bulunacak değilim he
men. Yalnız, Anayasamızın askerlere taallûk 
eden 138 ve 141 nci maddelerinde özel kanunla 
yapılır hükmü var. Ruhuna aykırı değil bura-
va almak... Ama bir şekil aykırılısı gözüküvor. 
İhtiyaçtan doğdu, deniyor. Mecliste de galiba 
Anavasa Komisyonuna gitmiş, gelmiş aceleden 
doğduğunu kabul ediyorum. Keşke gelmeseydi. 
Asıl kanun hâkimler için odur. Bu atıf yapar 
oraya. Anayasanın tam lâfzıyle ve ruhu ile hâ
kimiyetini tesis etmek istiyorsak şekil bakımın
dan dahi olsa bunlara riayete mecburuz. 

Atanmalar maddesine gelince, komisyon da 
temas etmiş oraya. Sayın Komisyon Başkanı
nın anlayışı doğru, yanlış değil, ama bir cümle 
noksanlığı var. 121 nci maddenin son paragra
fında bir cümle unutulmuş. Başbakan bu isteğe 
yazılı olarak cevap verir cümlesi yok. Bu cüm
le olmadan öyle anlaşılır mı? Anlaşılmıyabilir 
de. Tefsir yetkisi Meclislerde olmadığına göre, 
eskiden vardır, anlaşılmıyabilir de. Yüzde kaç 
ihtimal ? Yüzde 1 - 2. Bu cümle unutulmuştur. 
Başbakanın bu isteği, yani eğer Millî Savunma 
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Bakanı Genelkurmay Başkanının teklif ettik 
lerini inha etmezse Genelkurmay Başkan 
Başbakana 'müracaat ediyor. Diyor k i ; Millî 
Savunma Bakanı benim lüzum gösterdiklerim' 
inha etmedi. Başbakan da bıına karar veriyor 
Bu verdiği .kararın bir nüshası Millî Savunma 
Bakanlığına, bir nüshası da Genelkurmay Baş
kanlığına gönderilmesi lâzım, işte bu cümle 
yoktur, anlaşılmıyor. Bakınız ne anlaşılıyor? 

(B) ve (O) bendlerinin uygulanmasında bu 
generallerin tâyini meselesi: Genelkurmay Baş
kanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanı 
inha işlemimi yapmadığı takdirde Genelkurmay 
Başkanı öumhurbaştkamına gereken teklifi yap
masını Başbakandan yazı ile istiyebilir. 

Buraya kadar tamam. Sonra şu geliyor; bu 
yazının bir örneği aynı zamanda Millî Savun
ma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bil
dirilir. Zaiten yazıyı Genelkurmay Başkanı bil
dirdi. Burada şu cümle var. Başbakan bu is
teğe yazılı olarak cevap verir. İşte bu cümle 
yoktur. Bir maddi ihatadır. Komisyon anlaşı
lır demiş, zabıtlarla, komisyon, kararlariyle, 
komisyon onu öyle -anladığını ifade etmiş, onun 
için baştan da söyledim, Meclise dönmesi, «mese
lesi Temmuzda bizi çok sıkıştırıyor. Eğer Tem
muz olmasaydı bu büyük bir mahzurdu. Bir 
cümle noksanıdır, orada. Artık takdirlerinize 
arz ederim, noksandır. 

Sonra Millî Savunma Bakanlığı kendi ka
rargâhını, Sayın Generali Saffet Ural'ın söyle
diği gibi, kendi karargahı ile teşkillerine ata
nacak subaylarda, zaiten albaylara kadar inha hu
susu var. Yeni esas sistemin gövdesindeki bü
tün subay atanmaları Millî Savunma Bakanına, 
siyasi mesuliyeti haliz kimseye verilmiştir. Ken-
'di karargâhına bağlı teşkiller için de bu siste
me bağlı kalmakta fayda vardı. Biraz değişik, 
ama pek üzeninde duruyorum. Yalnız o son cüm
le noksan. 

Şimdi konuşmaılarım "bitti, sizleri çok sik
tim, 1 - 2 noktaya daha temas 'edeceğim. Ge
çici 21 nci maddesinde bir lojman işi var. 
Diyor ki, burada yanlış anlamıyorsam, lojman
ları işgal edenler falan, devam ediyor, dört 
yılını doldurma süresi. «Kanunun yayınladığı 
tarâıhte veya daha önce tamamlamış olanlarla..» 
tamam. Şimdi kanun çıktığı vakit, «lojmanda 
dört yılını tamamlamış veya daha evvel tamam-
ılamış» buraya kadar doğru. «Olanlarla ileride

ki tarihte tamamlıyacak olanlar lojmandan çı
karılırlar.» Peki hangi tarihte tamanılıyacaık1? 
3yle diyor. 

GBÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI CAVIT 
TEVFİK OKYAYÜZ (içel) — 4 yılını tamam
ladıktan sonra. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Ama öyle 
diyor. Kanun yürürlüğe girdiği vakit, ilerideki 
tarihte tamamlıyacak olanlar, zaten ilerideki 
dört yılda tamamlıyacaksa bu hükme lüzum 
yoktur. Dört yılı tamamlayınca çıkar diyor. 
Böyle bir hüküm konduğuna göre şimdi den
mesin ki, fair subaya 'sen ileride dört yılını ta-
mamlıyacaksın, geçeceksin denmez belM, fakat 
bir vuzuhsuzluk gözüküyor. Zaten dört yılı ta-
mamlıyan çıkar diye esas hüküm var, bunu da 
koymuş. Beki ileride tamamlıyac aklar diye ni-
ve koymuş? Benim anlayışlım bu. Belki' deği
şliktir. 

Efendim, aylıklar maddesinde acaba bunu 
nasıl tatbik edecek millî savunma bilmiyorum. 
Şimdi yüz ile bin arasında bir gösterge kon
muştur. Bu kanunda konmuştur. Tamam. Ay
lıca deniyor ki, orada, rütbe ve kıdemlere ait 
gösterge rakamları, rütbe ve kıdemlere ait bir 
gösterge rakamı olacak ki kat sayıısıiyle çarpı
lacak. Özel kanunla düzenlenir diyor. Simidi 
özel kanun mu çıkacaktır bunun için? Bu bir. 
Demek ki bir özel kanun yapılacak. Doğrudur, 
özel kanun çıkması ama yürürlük maddesinde 
de şöyle 'diyor; malî hükümleri bunun 657 sa
yılı Devlet Personel Kanununun malî hüküm
leri ile ımeriyete girer. O halde, 657 sayılı Ka
nunun malî hükümleri meriyete 'girer demek 
diğer malî hükümler içindi, bunun içtin lüzum 
yoktu. Şu netice çıkıyor, özel kanun bu kanu
nun malî hükümlerinden önce mutlaka çıkma
lıdır. Çıkmazsa kanunsuzluğa düşer, böyle de
niyor. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç; sistem aslın
da iyi bir sistemdir. Yalnız, sisteme bâzı me
kanizmalar yanlış monte edilmiştir, haksız 
monte edilmiştir, bâzıları. Bâzıları, ters monte 
edilmiştir. Bu yüzden sistem b o çalıya çaktır. 
Eğer bunlar düzelmezse, önümüzde iki yıl var 
tatbikat için. Siciller şimdiden başlanacak, tan
zime, iki yıl sonra ancak 'sistem ıbaşlıyacak iş
lemeye. Bu iki yılda üzerinde durduğum, te
mas ettiğim noktalar kendime göre doğru. Siz
lere göre de doğru ise, düzeltilmesi şarttır. 
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Bunlar düzeltilirse mükemmel bir sistem mey
dana çıkar. Neler düzeltilmeli : Erken terfi 
sistemi sağlanmalıdır. Hiç değilse yüzbaşı 
ve üsteğmen rütbesi için. Denizde dalıcı, ha
vada uçucu, karada en azından piyade ve 
tank sınıfı için. Topçu da ilâve edilebilir, 
en azdan. Mutlaka sınıfının başında her sene 
yüzde 10 içinde kalan üsteğmen, yüzde beş 
içinde kalan üsteğmen. Hep terfi edenlerin yüz
de beşini teşkil ediyor bunlar. Birinci yıl, 
ikinci yıl, üçüncü yıl dördüncü yıl böyle. 
Hakikaten bu çocuk üstün ehliyetlidir. . Bıra
kın onu da altı yılı beklemeden 4 yılda yüz
başı olsun. Demiyorum kurmay kıdemi şu kı
demi bu kıdemi bütün subaylara teşmil edil
mek üzere ilk yıl yüzde beşi içinde kalmış, 
ikinci yıl, ü,çüncü yıl dördüncü yıl, yeterlik 
grupuna girmiş bir yüzbaşı bırakın ehliyetini 
kazanmış, binbaşı olsun. Seferde 1/2 ye iııdi-
diriseniz süreleri nazari olarak doğrudur, tat
bikat olarak yanlıştır. Sefer küt diye geliyor 
ve üç dört günde yapacağını yapıyor ve çekip 
gidiyor. Kararda mecbursunuz. Binbaşı yar
bay ve daha yukardakiler için erken terfiye 
lüzum yoktur. Çünkü, bunlar zate n terfi 
ederse o erkenlik. Sirayet edecektir, diğer 
rütbelere. Sizin elinizde, fazla değil, şimdiye 
kadar yaptığımız gibi herkes albay olsun. 
olursa böyle -oluyor. Ama ehliyetli olsun. 
% 5 1er ehliyetli olan % 10 lara devamla eh 
liyetli olanlar geldimi bu sistem mükemmel 
hale gelir Türk Ordusunda. Bu mükemmel 
b k sistem olur. Eğer iyi sisteme bu mekaniz
maları koymazsak iyi mükemmelin düşmanı
dır derler. Hukuk dışında bir tatbikata sebe-
bolmasm. 50 nci madde ile. 17 nci maddenin. 
38 nci madde ile 98 nci maddenin Emekli 
Sandığı Kanununun hükümlerinden buraya ge
çirilmiş olan yetersizlik sicilsizlik disiplin
sizlik ve ahlâksızlıktan hemen işine son verme 
maddeler hukukun dışına çıkma durumunda
dır. Tatbikat da çıkar. Hukukî ihtilâflar 
doğar. Zaten yetersizlik için öyle maddeler 
koymuşıızdur ki, sivillerde bunlar yoktur. 
Şimdiı müthiş mekanizmalar işliyor, bunlarla 
boyuna eliyoruz. Askerî Ceza Kanunu hüküm
lerine tâbi, disiplin kanunları hükümlerine 
tâbi, bir sürü suçlar da tâdadedilmiş. Bira 
km herkes tabiî hâkimi ile karşılaşsın. Bu bir 
Anayasa prensibidir. Tabiî hâkim prensibinin 

dışında muhkem kaziyeye aykırı -olarak, kı
yas yoliyle ceza verme prensibine aykırı ola
rak suçlarn kanuniliği prensibine aykırı ola
rak idari tasarruflar kendine gedik açmaya 
çalışmasınlar. Çünkü Türk Ordusunun ceza 
sistemi çok ağırdır, zaten. Yeterki, âmirler 
iyi işletsinler. Nefes aldırmazlar kimseye. Ama 
onları işletmeden çekinip de, arada sırada sici
line bir şeyler yazıp göndermek sistemi iyi bir 
sistem değildir. 

Bunu sabahleyin çok uzun işledim. Bu nok
talar üzerinde duruyorum. Çok aksatabilir. 
General miktarı % 1,5. % 3 veren sisteme na
zaran çok iyi olmasına rağmen kıyaslamalarla 
dışarda, gerçeklerle izah ettiğimiz vakit faz
ladır. Zaten arz ettiğim 30 hizmet yılını çok 
geçmiş; bir de yıpranma zamları var ordu için 
7,5 - 8 sene onu alır. Hele havacı olursa 11 
yaşında hizmete başlamış olur. Ama haklı tabiî, 
bir şey demiyorum. Çünkü pilotluktan mütema
diyen alır. 50 yıla çıkar onu, böyle olduğuna 
göre generaller daha tatmin olur faika't bir tı
kama rolü oyııamamalıdır yukarıda. Ve gene
ral fazla oldu mu. iyi olmuyor. Az olursa daha 
iyi olur. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Millî Savunma 
Bakanı, konuşmam burada bitti. Görebildiğim 
kadar, iyi ve kötü taraflarına temas ettim. Ka
nun çıkarsa faydalı olan tarafları var, çok. 
Hazırlık bakımından fayda sağlıyaeak tarafları 
var. Son defa özetlediğim gibi bâzı noktaları 
çok büyük mahzurlar teşkil eder. Bunları Ko
misyonun, Hükümetin ve General Kurulunuzun 
takdirlerine arz ederim. Bunları düzeltme çare
leri bulunursa ne âlâ. Tatbikat için burada 
söyleneceik şeylerle tatfbikattan alıkonur denir
se ve konulursa mesele yok. Çıkar, hakikaten 
sonra gelecek devre bâzı kanunlarla sistem dü
zeltil elbilir, bu olur, kalbul edersek. Parlâmen
tomuzun iradesine yatkın olursa, böyle muame
le görür. Değilse bâzı hususlar üzerinde durma
mız şarttır. Erken çıkıp da büyük mahzurları 
peşinden sürükliyeceğine eğer imkân bulunur 
dâ bir ilki noktası üzerinde değişiklik olursa, 
}ayet başfka çare bulunamıyorsa, mutlaka bu 
yola sapılacaksa onu partiler birleşirler. Döner
se Meclisten de çok süratli çıkar, başka çare 
yoktur. Ve sistem daha mükemmel hale gelir. 
Gayemiz Türk Ordusunun, milletin çok şeref
li bir rüknü olan, bizzat şerefinin kendisi olan 
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.ordunun çok iyi esaslarla kurulmasıdır. Bu bir 
kaç senelik mesele değildir, bu çok uzun va
deli bir meseledir. Bir yapı kuruyoruz ki, me
suliyeti çok ağırdır. Çok dikkatli davranmak 
mecburiyetindeyiz. Yordum saygılarımı arz ede
rim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde konuşmalar sayın 

üyelerin maddeler üzerinde de konuşmalarından 
dolayı uzamaktadır. Halbuki maddelerin değiş
tirilmesi istenenleri üzerinde önerge verilip 
konuşulacağına ve tasarı geniş bulunduğuna 
göre vakit zayiine sebebolmaktadır. Bu sebep
le tümü üzerindeki konuşmaların 15 dakika ile 
tahdit edilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
M. Nuri Ademoğlu 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Ko<çaş. 
SADİ KOÇAŞ (ıCumhurbaşIkanmca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, çıoık muhterem arkadaşlarım; ko
nuşmaların tahdidi hakkında önenge veren ar
kadaşlarımızın ileri sürdüğü esbabı mucibeye 
canı gönülden katılıyorum. Hakikaten konuş
malar uzun oluyor. Ancak çok önemli bir ka
nunla karşı karşıyayız. Bunu bir iki saat ev
vel, hattâ bir iki gün evvel çıkarmak için ar
kadaşlarımızın konuşmalarını önleyici önerge
ler verilmemesini hassaten istirham ediyorum. 
Hiç olmazsa bunun tümü üzerinde yapılacak 
ıbir konuşmada 15 dakika gilbi bir zaman ile 
tahdidedilmemesini rica edeceğim. Ben şahsan 
tümü üzerinde süz alan arkadaşlarınızdan biri
siyim. Sayın Başkana sordum daha 6 arkada
şımız tümü üzerinde söz istemiştir. Benim şah
san konuşmam 15 dakika nihayet 20 dakikada 
bitecek şekilde hazırlanmıştır. Ama bilmiyorum, 
diğer arkadaşlarımın konuşmaları nasıl. Ama, 
muhakkak ki, konuşan bütün arkadaşların ko
nuşmalarından istifade edeceğiz. Biraz sonra
ki maddeler geldiği zaman maddeleri geldiği 
zaman ki, fikirleri bakımından. Onlara hazır 
olma bakımındanda istifade edeceğiz. Şahsan 
fbendım konuşmam için hiçbir engeli yok bunun 
20 dakikalık şeyi 15 dakikaya indirebilirim. Sa
yın Başkan da "3 - 5 dakika eder belıki biraz 
dalha uzatabilirim. Bu büyük bir değer ifade 
etmez. Ama altı arkadaşımız tümü üzerinde söz 
istemiştir. 10 ar dakika 15 er dakika farketse 

de hepsinde bir, iki saat için fark olur. Bu 
bakımdan bu kadar önemli bir kanun üzerinde 
arkadaşlarımızın söylemek istedikleri açıklamak 
istedikleri hususları dinlememize ve onlardan 
faydalanmamıza mâni olucu önergelerin veril
memesini bilhassa istirham ediyorum. Bunları 
bilhassa önenge veren arkadaşlarımızın kendi 
arzuları ile yapmalarını hassaten istirham ede
rek hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Efendim 
müsavi geldi, lütfen ayağa kalkarmısınz ? Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Tekin Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, kıymetli senatör arkadaşlarım; Askerî 
Personel Kanunu meclislerden nadiren geçmek
te olan anakanunlardan bir tanesidir. Memleke
tin istikbali ile, bu istikbalini emniyet altına al
mak için hazarda daima çalışması icabeden mem
leketi ve milleti en büyük tehlikelerden koruya
cak bir hazırlık içinde bulunması icabettiren 
esasları ihtiva etmektedir. Bundan ötürü bu ka
nun kısa zamanlarda, kısa zaman farkı ile değiş
tirilmek gibi bâzı hususlara tabi tutulamaz. De
ğişirse şimdi değişecektir ve oldukça uzun yıllar 
aynen kalacaktır. Hatalı çıkarsa, hataları çokça 
miktarda çıkarsa; mahzurları ve zararları birike 
birike günün birinde, bizi bu hatalardan dolayı 
maddeten değilse bile, manen sorumlu duruma 
düşürebilecek bir durum yaratabilir haldedir. 
Bu kadar önemli ve ehemmiyetli olan bir kanu
nun mümkün mertebe uzun süreli mahzurlar
dan salim, hatadan salim çıkması icabeder. Her 
ne kadar bu kanun bize ikinci defadır geliyorsa 
da birinci seferde olduğu gibi şimdi de görüyo
ruz ki, bâzı esaslı mahzurları ihtiva etmekte -
dir. Sayın Kadri Kaplan arkadaşımız bunların 
bir çoğunu hakikaten ben eski bir asker ve ge
neral olmam sıfatiyle, o da bir eski kurmay su
bay olmak sıfatiyle, benim iftihar edebileceğim 
ve onu iftiharla övebileceğim bir tarzda huzu
runuza getirdi. Bu mahzurları, bu hataları ve 
şimdi kendim de görüşlerime göre arz edeceğim 
bâzı hususları gidermeden bu kanun çıkarsa - te
mamı i etmem - fakat oünün bîrinde vine elimizi 
dizimize vurmak yine bize düşecektir. Bunları 
arz ettikten sonra kanun hakkında kısa olarak 
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görüşlerimi bilhassa şimdi tahdidedilmiş olan za
man zarfında arz etmeye çalışacağım : Askerî 
personel kanun tasarısı hiç şüphesiz birtakım 
yenilikler getirdi, birtakım iyilikler getirdi. Ter
fi sistemi için kıymetlendirme kurulları, yeter
lik gruplarına ayrılması bunun için bir nevi 
imtihan ve müsabaka, çalışmada ilerlemede mü
sabakaya sevk edecek tarzda öngörülmüş bâzı 
esaslar vardır. Bunlar iyidir. Kıymetli bir yeni
liktir. Bekleme kademeleri konmak suretiyle de 
kısmen ufki terfih sağlamış duruma gelmiştir, 
bir yeniliktir ve çok iyidir. Takdirname, madal
ya, nişan verilmesi suretiyle büyük bir teşvik ol
sun ve manen taltif meselesi sağlanmış; bu da 
bir yeniliktir. Kıta tazminatı verilmek suretiyle 
de kıta ve kıta dışı hizmetlerin ve gayretlerin 
kıymetlendirilmesi biraz daha âdilâne bir esasa 
bağlanmıştır. Bu da bir yeniliktir, bu_ da iyi
dir. Eğer iyi tatbik edilebilirse bununla beraber 
çok eski maziye ve köklü ihtiyaçlar ve zaruret
ler neticesinde yıllarca evvel konmuş veya ka
bul edilmiş olan kurmaylık kıdemleri, havacı 
ve denizaltıcılara verilen kıdem zamları gibi 
müktesep haklar ve bâzı esaslar, esaslı gele
nekler ansızın kaldırılmıştır ki, bundaki mahsur
lar nasıl giderilecektir, bu da ayrı bir dâva ko
nusu olacaktır. 

Silâhlı Kuvvetienimizdeki personel statüler' 
ve problemleri yeni ve bilinmiyen bir husus de
ğildir. Çok senelerden beri süregelmiş ve ne
denleri malûm olmuştur. Gönül isterdi ki, bunla
rın çözümü için yapılacak bu kanun radikal 
bir surette hem eski, hem de gelmesi muhte
mel problemleri önceden halledebilecek tarzda 
esaslı ve köklü olsun. Maalesef şimdiki duru-
ımuyla bu kanun tasarısı bâzı problemleri çözer 
görünürken bir çok yeni ve esaslı mahzurlar 
ve problemler de açacağa benzemektedir. Bu 
kanunun da halledemediği bâzı mühim eksik
likler ve 'mahzurlar üzerinde kısaca durmak ge
reklidir. Öyle sanıyorum ki, kanun yapmıya 
başlanırken, yani bu kanun tasarısı hazırlan-
mıya başlanırken temel olarak hareket nokta
sı yanlış alınmıştır. Şimdiye kadar raslamış ol
duğumuz problemler şunlardır. Doğmuş olan 
mahzurlar bunlardır, bu engelleri, bu mahzur
ları kaldırmak için ne yapmamız lâzımgelir 
diye problem öyle konulsaydı sanırım ki daha 
iyi, daha radikal neticelere varılmış olurdu. 
Yine tahmin ediyorum ki bu öyle olmamıştır-. 

Mevcut kusurları nasıl tashih edebiliriz diye 
baz olarak, hareket noktası olarak böyle bir 
unsur alınmıştır. Bundan hareket edildiyse 
mevcut kusurlar, ımevcut hatalı gidişler veya 
tatbikatlar tashih edilmeye başlanırken o zaman 
mevcut binayı tamir ediyoruz demektir. Yeni
den yıkıp yepyeni bir bina yapmaktan büyük 
farkları vardır. Ben temenni ederdim k i bu 
kanun yepyeni bir bina şeklinde hazırlanmış 
olsun. Olmadı. Nazarı dikkatimi çeken ve kıy
metli arkadaşlarımın dikkatine arz etmek iste
diğim hususlar şunlardır : 

Bu kanunda aleluımum subay ve astsubay
ların mevcut haklarını dahi kısıtlayıcı bir ni
yet ve mükâfattan ziyade adetâ hizmet erba
bını biran evvel tasfiyeye tabi tutmak gibi bir 
hava vardır. Hutbelerde mahrut nisabı ve 
nizamı intizama sokulmak isteniyorsa bunun da
ha başka ve radikal çareleri vardır. Başka ya
bancı miiletelere bakalım, meselâ Amerika, 
İngiltere, Fransa gibi büyük ordu sahipleri 
meselâ [muvakkat rütbeler tevcihi, büyük mik
yasta yedek subay kullanmak çâresini bulmuş
lar, ve esaslı ufki terfih usulü ayarlatmak su
retiyle bu gibi engelleri ve problemleri büyük 
derecede halletmişlerdir. Biz niçin o usulleri 
almadık veya almıyoruz? Yenilik gelecekse ya
rım tedbirli ve kifayetsiz yeniliklerle bu me
sele halledilemez, halledilemiyeceği de aşikâr
dır. Yine bu kanunda vazife ve hizımet şartları 
yetiştirilıme şartları, vazife ve hizımet nitelik
leri, hazardaki zayiat nispetleri, tehlike dere
celeri yönünden, çok büyük farklı olan kara. 
hava, deniz ve jandarma ki, jandarma şimdi 
konmuştur silâhlı kuvvetler arasına. Sınıflar 
âdeta kendilerine ait nitelik ve vazife ve hiz-
mek serbestliklerini tahdidetmeye zorlıyan bir 
durum yaratılmıştır. Daha doğrusu hava, deniz 
veya jandarma kara kuvvetleri veya kara sı
nıfı hudutları ve zihniyeti çerçevesine zorla 
sıkıştırılmış dunum yaratılmıştır ve yaratıl
maktadır. 

Mümessiller arasında havacı mümessil dahi 
yok. Vakıa Millî Savunma Bakanlığını temsil 
etmektedirler aıma her sınıfı temsilen arka
daşlar bulunmasını gönül arzu ederdi ve yük
sek rütbeli olsunlar, en aşağı müsteeışarlar 
gelmiş olsun ki, buraya bizim söylediğimiz 
hususlara burada, onlar bizi inandıracak, nmk-
ni sebepler söyleyebilsinler. 
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Sayın arkadaşlarımız, buradaki askerlerin | 
söylediği, bilhassa seneleri çok aşmış, Dünyayı 
birkaç defa gönmüş olan insanlar olarak bizim 
söyleyeceğimiz hususlara burada kıymet ver
mek icabeder. Bizi tenkid edebilecek hususlar 
da ancak bizim çaplımızda olan bâzı zevatın 
gelmesi suretiyle bizi ikna edebilecek veya 
hiç olmazsa bilmediğimizi öğretecek tarzda 
kudret ve kapasitede olacak zevat olsun. 

Havada uçuşta (fizik kudret + yaş) mühim 
mikyasta bir başarı âmili ve niteliğidir. Hava
da uçan subay veya birlikler, ses hızında ve da
ha fazla bir süratte, gece veya gündüz bahis 
konusu olmaksızın feza derinlikleri içinde ve 
tasavvuru bile tüyleri ürperten zorluklar ve 
şartlar içinde harb etmeleri ve düşmana galip 
gelmeleri lâzrmgelen bir sınıf mensubudurlar. 
Bunun için teğmenden general dâhil bütün bu 
rübelerde uçanların 35 yaşını aşmamaış olması 
icabeder. 

Havada her uçan subay ayrıca ve müstakil-
len ve doğru karar vermeye kudretli, kabili
yetli ve o tarzda yetiştirilmiş kumandan vasıflı 
insanlar olması da şarttır. Hava ve denizaltı ve 
deniz subaylarının yetişme ve müktesebat dere
cesi ve dolayısiyle rütbe ve terfi şartları kara 
veya jandarma subaylarına uy durulamaz. Her 
biri kendi sınıflarının lıususuiyeti içinde ayrı 
tarzlarda ve ayrı yeterliklerde ve ayrı kaide ve 
nizamlar içinde en yüksek derecelere çıkarıl
maları icabeder. Bu gibi hayatî ehemmiyeti haiz 
hususlarda ihmal, memlekete çok büyük ve ağır 
zararlara mal olabilir. Son İsrail - Arap çarpış
masında İsrail Hava Kuvvetleri birkaç saat için
de, İsrail'i, tarihe geçirecek bir zafere ulaştır
mıştır. Bu tarihî ve çok yeni harbden ibret alıp 
derhal eksiklerimizi modern tarzda gidermeye 
çalışacağımıza, hâlâ bir nevi eskimiş gelenekle 
ve bütün silâhlı kuvvetleri aynı dar ççerçevele-
re sokucu ve sıkıcı birtakım tedbirlere iltifat 
etmek, hattâ düşünmek bile, kanaatimce çok 

. zararlı ve en azından heves kırıcı bir husus olur. 
c) Kurmay subaylara verilmekte olan kı

demler neden kaldırıldı1? Bu kıdemler, yüz sene
ye varan bir müddetten beri ve büyük bir za
ruret ve ihtiyacı karşılamak üzere ihdas edil

miş t i . Şimdi o ihtiyaç kalktı mı? Sanmıyorum. 
Her halde bu kıdemlerin kaldırılması ile rütbe 
ve kıdemlere birer saf düzeni verilmek isteniyor 

S mu diyelim1? Bu gibi tedbirlerden dolayı, üstün 
liyakat, fizikî gençlik, cevvaliyet ve kabiliyet
ten yerinde ve en mükemmel surette istifade et
meye çalışacağına, bunları kısıtlayıcı, bastırıcı 
çerçevelere sokup zorla saf nizamı, disiplini 
yaratmak isteniyor gibi bir mâna vermek müm
kündür. Kumandanlıklarda genç yaşların fizik 
kudreti fevkalâde önemlidir. Atatürk mareşal 
olduğu zaman kırk yaşında idi. 

Aynı durum ve aynı usulde ve aynı vazife 
şartları içinde bulunan astsubaylara, subaylara 
nisbetle daha kısıtlı haklar tanınmıştır. Neden? 

Astsubaylar, umumiyetle Silâhlı Kuvvetlerde 
hizmet ve vazife gören sürekli mütehassıs kim
seler mahiyetindedir. Bugüne kadar inkişaf et
miş olan askerî tekâmül devrinde astsubayların 
statülerini yeni baştan ve radikal olarak ele alıp 
yeni bir kıymetlendirme zamanı gelmiştir, ka
naatindeyim. Erler arasındaki en küçük emir ve 
kumanda zincirini kıta çavuşları sınıfı teşkil et
meli, bugünkü astsubaylara sürekli ihtisas er
babı olarak yeniden bir statü verilmelidir. 

Bir harb kazanacak olan, veya, kaybederek 
memleketi felâkete götürecek en mühim âmil in
san faktörüdür. Silâh ve malzeme daha sonra 
gelir. Esas böyle olunca, insana verilecek mo
dern ve müessir silâhlar yanında, iyi bir talim 
ve terbiye yanında bir ele mânevi teşvik ve des
tekleme unsuru vardır ki, bu hususu da ihmal 
etmek en zararlı ve tehlikeli bir duruma yol aç
mak ve göz yummak demek olur. İnsanlar, bil
hassa harb esnasında, her zamandan ziyade 
okşanmak, teşvik edilmek, taltif edilmek ister
ler. Meselâ, fevkalâde kahramanlık yaparak 
memlekete fevkalâde hizmet etmekte bulunan 
bir genç subay ilâ 2 ilâ 4 sene beklemedi diye 
terfi ettirilmezse - affmızı dilerim - bu nekeslik 
olur. 

Harbde mahrut mu daha mühimdir? Yoksa 
fevkalâde kahramanlık ve cansiperane hizmet 
mi? Bu kanunda harb haline ait bâzı maddeler 
konmuş, bütün cömertlik nihayet uzun hazar 
yılları kısıtlamalarından yarısı feda edilebil
miş. Türk ordusu artık harb etmemiş ve harb 
tecrübesi olmıyan kumandanlar ve personelle 
idare edilmeye başlanmıştır. Hiçbir zaman harb 
halini temenni etmem, fakat kumanda kade
mesi ve Hükümet erkânının harb tarihlerini çok 
iyi okumaları ve başkalarının yaptıkları günü-
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müzdeki harblerde ibret ve ders alarak, bunla
ra istinaden ciddî ve gerekli tekâmül ve deği
şikliklere cesaretle girişmelerinin şart olduğu
nu eski bir asker arkadaşınız sıfatiyle önemle 
arz ederim. 

Müddetim "bitmiştir, mabadini inşallah öner-
geler şurasında söylemeye çalışacağım. Dinle
diğinizden dolayı saygılarımı arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cemal Madanoğlu. 
CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Si
lâhlı Kuvvetleri ilgilendiren bütün kanunlar 
millî amaçlara uygun bir anadüşüneeye dayan
malıdır. Millî amaçları izlemenin çelişik du
rumlara düşmemenin en sağlam yolu budur. 
Ordu millî bünyeden gelen bir temel Devlet ku
ruluşudur. Onun millî amaçlardan ayrılmazlı
ğı subaylarının astsubaylarının millî bünyeye 
yaygınlığından ve bağlılığından gelir. Bu yay
gınlık ve bağlılık askerî okullarda gelişir ve 
köldeşir. Onu bu özelliğinden uzaklaştırıcı her 
düzen Türkiye'nin geleceğinde yıkıcı sonuçlar 
doğurur. Bu mâruzâtımı askerî okulların da
ha doğrusu askerî liselerin kaldırılması fikrine 
karşı olmak üzere arz ediyorum. 

Dünya dönüyor, milletlerarası ilişkiler deği
şiyor, teknoloji gelişiyor, Türkiye İkinci Dün
ya Savaşından bu yana üzerine çöken ağırlık
lara kendini uydurarak eğilmiş ve eğik durum
da. Doğrulması için kalkınması, jeopolitik ya
pısına oturması lâzım. Yurt savunması yü
kümlülüğü ile millî menfaatlerin üzerine eğil
meye zorunlu olan ordu Devleti bir kudret ar
tırma, kalkınma çabası içinde ıgörüyor. Egemen
liğin, iktisadi özgürlüğün kazanılmasına bağlı 
olduğuna inanıyor. Millî kaynaklardan beslen
diği ve desteklendiği oranda güçlü olacağını 
da biliyor. Bütçenin dörtte birini kullanan hi-
yerarşik merkezi idareli, üstün haberleşme im
kânlarına sahip, birlik, bütünlük ruhunda, 
usul ve düşünüş birliğinde yetişmiş birçok tak
tik ve teknik değerlerden müteşekkil koca bir 
örgüt olarak bu kalkınma çabasına katılmaya 
/çalışıyor. Kendiliğinden kardeş köy, ağaçlan
dırma işlerine girişiyor. Öte yandan petrol bo
ru hattını, öteki kaynakları gözlüyor. Birinci 
Dünya Harbinde bir Türk yüzbaşısı, Süley
man Karamani, harbin sonlarına doğru bir 

kampanya açmış, orduyu ziraaatte kullanalım 
demiş. Zamanın Erkânı Harbiyei Umumîyesi, 
bu fikri benimsiyerek hemen bir talimatname 
hazırlamıştır. İsrail Ordusu bugün İsrail kal
kınmasının tamamen içinde ve tam ortasında-
dır. Ordunun kalkınma çabasının dışında kal
ması, kalkınma gerçeğine aykırıdır. Ordu, 
NATO ve ulusal savunma gerçeklerinin bağdaş-
tırılmasınm değişik durumlara uyarlık getirece
ğini biliyor. Yunanlıların Türk boğazları sa
vunulamaz, tıkama Ege adalarından yapılmalı
dır, tezinin NATO'ca uygun görüldüğünü de 
seziyor. Birinci Ordu bugün İstanbul ve Ça
nakkale boğazlarının ilerisinde, Trakya torba
sının içerisindedir. Üçüncü Ordu da.Doğu'daki 
geçitler, gedikler bölgesinin ilerisinde. Bu ge
çitler, gedikler düşman tarafından kolaylıkla 
tıkanınca dağların içinde kalacak durumda. 
Boğazlar, geçitler, gedikler ve sınırlar bölgele
rinde uygulanacak halk - ordu birleşimi tıka
mak, engellemeli bir oynak savunma düzeni ve 
bu düzenin geırisine alınacak ordu hem elden 
çıkmazlık, hem de değişik durumlara uyarlık 
kazanacaktır. Bu kalkınma ve savunma gerçek
leri birlikte düşünüldüğünde ordu anlayışı, per
sonel statüsüne verilecek düzen görüşü çok de
ğişecek ve ordu personeline yepyeni ve bam
başka görevler açılacaktır. Bütün bu düşünce
lerin karşısında halen cari sisteme nazaran çok 
ileri yenilik getirmiş olmasına rağmen bu tasa
rının getirdiği tedbirler yüzeyde kalmaktadır. 
Ne personelin yüzde 70 ile '90 im, 36 ilâ 54 yaş
larında hizmet dışı eden önlemeler istenir, ne 
de mahrutun alabildiğine şişmesi. Olumlu çö
züm odur ki ; mahruta hendesî bir şekil olarak 
bakılmasın, mahrut hendesî bir şekil olarak 
görülmesin ve budayıcı bir önlemeye, engel
lemeye gidilmesin. Bunun arasında rasyonel 
bir yan eğitim sistemi uygulıyarak kadro taş
kınlıklarını yararlı yöne aktarmak ve kalkın
maya katkı yaratmak imkânları kazanılmış ol
sun. Biz İhtilâlde mahrutu kesip attık, sö
zün doğrusu sonucunu kendimiz de beğenmedik. 
Şubat - Mayıs olaylarında da bir sürü kayıp
lar oldu. Bugün mahrut yine altüst durumda. 
Yeterlik grupları sistemi yığılmayı önliyemi-
yor. Askerî 'okullardan harbiyelere süzme mah
rut tabanın genişliğinin yedeksubaylarla ve su
baylığa yükselecek astsubaylarla kapanması im
kânları ayarlanmalıdır. Ancak bu ayarlamada 
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en küçük taktik birlik olan bölük ve mümasi
linde yüzbaşıdan başka muhakkak bir muvaz
zaf teğmenin bulunması şarttır. Mevcut eldeki 
hizmet şuurları kökleşmiş generallerin yaş had
lerine kadar hizmette kalmalarının yanısıra or
dunun general, amiral, maıhrutunun geçici olmak 
kayıt ve şartı ile yüzde 1 den yüzde 1,5 a çıka
rılması albaylığa tırmanmış, generalliğe hak 
kazanmış değerlerin heder olmaması bakımın
dan lüzumludur. Ancak, bu artırılan oran en 
kısa zamanda tabiî haddine düşmeli, öteki or
duların standartlarını geri getirilmelidir. Be
nim düşünceme göre kıdem zammı orduda çok 
fena kullanıldı. Yeni getirilen tertipte esasen 
liyakatleri sabit olanlar yeterlik grupları dere
celerinin içerisinde önden önden gitme imkânla
rına malik olacaklardır. Orduda bu kıdem 
müessesesinin yarattığı sürtüşme birlik, bütün
lük ruhunu kemirmekte ve kütle itibariyle arz 
ediyorum, çalışma şevkini kırmaktadır. Yük
sek değerlendirme kurulu olarak şûra üyelerini 
ve Genekurmay Başkanını bir sicil tetkik ko
misyonu olarak çalışmaktan kurtarmak için işin 
tek tabiîsi olan albayların kendi sınıflarının 
içinde yükselmeleri tuğgeneral ve tuğamiralle
rin kuvvetlerarası bir kurul içinde terfi et
meleri imkânları sağlanmalı. Genelkurmay Baş
kanına ve Şûra üyelerine tetkik etmek için 
yalnız tümgeneraller ve tümamirallerin yüksel
meleri arz edilmelidir. Eğer yanlış anlamadı 
isem tasarıda yüzbaşılıktan sonra generalliğe 
kadar kıta hizmeti hakkında bir kayıt yok. 
Ortalama veya en az onbeş yıl içerisinde kıta
dan uzak olan insanların durumlarını göz önü
ne getirmek lâzım. Bu üstsubaylarm hiç ol
mazsa yeterlilerin 1/3 veya 1/4 bekleme sürele
rinin 1/3 veya 1/4 ü kadar kıta hizmetlerine 
tabi tutulmaları hem kendi lehlerine, hem kı
taların lehlerine çok uygun olur. Devlet daya
nağı olan ordusunu darlıktan bunaltamaz. 
öte yandan millî bünyeden gelen, millî bünye
de yaygın olan, millî bünyeye bağlı olan su
bay ve astsubay da Devletin imkânlarını göz
den kaçıramaz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
CEMAL MADANOĞLU (Devamla) — On

ları vicdanen yaralamamak için emeklerinin 
değerlendirilmesinde orduyu milletten ve ay
dın çevrelerden uzaklaştıracak ölçülere uzan-
mamalıdır. Personel statüsüne getirilen her de

ğişiklik ayrı farklılıklar yaratmaktadır. Artık 
eski ve yeni emekli eşitsizliği bütün Devlet hiz
metlileri için ortadan kaldırılmalıdır. Devlet 
şanının yakışığı da budur. Anadâvalar, yani 
yurt gerçekleri dışında çok ince ve tafsilli dü
şünülmüş olan bu tasarıda Eski Muharipler 
Teşkilâtı kendi kendisine can çekişmeye bıra-
kılmışçasma unutulmuştur. Bu teşkilâtın or
dunun personel ve emekli bölmeleriyle içice ça
lışacak ve ordudan ayrılacak olanları daha ay
rılırken kucaklıyacak olan temsilcilerinin fahrî 
kadrolara alınmaları dünü bugünün üstünde 
yarma bağlamanın en kısa yoludur. Ordunun 
sağlam, sürekli ve yararlı bir düzene oturtul
ması için tutamak yurt gerçekleridir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. 
CEMAL MADANOĞLU (Devamla) — Arzı 

teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, bir takririniz 
var. Fakat biraz evvel takrir aleyhinde konuş
manızın hemen aynı ve bu fikir oylanmıştır. Za-
tıâlinize söz vereyim ama şayet muayyen 
müddet içinde bitiremezseniz Heyeti Umumi-
yeden uzatılmasını isteyebilirsiniz, oylarım. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben kendi konuşmam için arz etmedim. İki 
misal var. Bir orgeneral, bir korgeneral gayet 
kıymetli mütalâalarını yarıda kesmek zorunda 
kaldılar. Lütfedin 15 dakikalık müddet zar
fında ne anlatılır? Hiç olmazsa yarım saat ko
nuşulsun. Biz bu orgeneral ve korgeneral arka
daşlarımızın konuşmalarından istifade etmek 
istiyoruz. Zaten Senatoda ilgi gösterip dinli-
yenler 40 - 50 kişi. 

BAŞKAN — Efendim, bu fikir biraz önce 
oylandı. 

SADİ KOCAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım, ondan sonra iki kişi konuş
tu; fiilen sabit olduğunu belirterek Heyeti 
Umumiyenin oyuna sunuyorum. 

BAŞKAN — Peki, okuyorum efendim; hay, 
hay. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bu kadar önemli bir kanunun tümü üzerinde 

gerekli fikirlerin 15 dakikada ifadesine imkân 
olmadığını Sayın Orgeneral Tekin Arıburun'un 
değerli konuşmasını dinliyememekle fiilen gör
dük. Bu bakımdan tümü üzerindeki konuşma-
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ların hicolmazsa yarım saat olarak kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. Sayın Koçaş. (A. P. sıralarından 
önergeyi oylıyamazsmız, nizami değil sesleri) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ni
zami değil, iki kişi konuştuktan sonra önerge 
oylanmaz ki. 

BAŞKAN — Beyefendi, önerge verilmiştir. 
Oylanmaz, oylanmaz ama; Heyeti Umumiyenin 
temaylü de ölçülür burada. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Heyeti Umu
miyenin temayülünü nereden biliyorsunuz? 

BAŞKAN — İşte oylamada belli oldu ve sa
bit oldu Beyefendi. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Bu esbabı 
mucibe ile olmaz. 

BAŞKAN — Oldu, sabit oldu, efendim. Buyu
runuz Sayın Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Başkan, muhterem senatör arkadaş
larım; gerek Sayın Başkan, gerek Senatomuzun 
büyük ekseriyetine bütün arkadaşlarımıza gaze
te okur gibi süratle okumak mecburiyetinde 
kalmamak için verdikleri karardan dolayı şük
ranlarımı sunarak sözlerime başlıyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun ta
sarısının, çeşitli kademelerde, son iki yıldan be
ri cereyan eden görüşmelerde birçok hüküm
leri enine boyuna tartışıldığı halde, yine mü
kemmel bir kanun olarak Yüce Senatoya getiri
lememiş olması karşısında bâzı önemli hususları 
belirtmek zaruretini hissederek huzurunuza çık
tık. 

Maddeler üzerinde görüşürken düşünceleri
mizi teferruatiyle belirteceğimiz ve gerekli öner
geleri takdim ettiğimiz için bu mâruzâtımızda 
sadece genel konular ve prensipler üzerinde du
racağız. 

Mâruzâtıma, evvelâ bu kanunla ilgili, izah 
ve savunulmasına imkân olmıyan karşılaştığımız 
bir usul hatasiyle başlamak isterim. Tasarı 
Cumhuriyet Senatosuna geldikten sonra, Geçici 
Komisyon çalışmalarına da katılmak, komisyon
daki arakdaşlarımızın çalışmalarına faydalı ol
mak istedik. Sayın Komisyon Başkanı da bü

yük bir nezaket göstererek bizlerden bunu iste
diler. Fakat ne kadar tuhaftır ki, bu çalışma
lara katılabilmek için üzerinde çalışmak istedi
ğimiz Millet Meclisinden gelen ve bastırılarak 
komisyon üyelerine dağıtılan metni bir türlü 
temin edemedik. Başkanlık Divanımızın, bası
lan çok önemli bir kanun tasarısını, hiç olmazsa, 
Komisyona devam etmek istiyen mahdut sayı
daki üyelerin tetkik edip hazırlanmaları için ne
den dağıtmamış olduğunu anlıyamamanm hay
reti içindeyim. Eğer durum bu kadarla kalmış 
olsaydı bir ihmal, bir yanlışlık şeklinde tefsir 
edip, belki üzerinde durmıyacaktık. Fakat 

aramamıza, sormamıza, istememize rağmen biz 
bu kanun tasarısını komisyon çalışmalarından 
evvel ve çalışmalar sırasında temin edemedik. 
Bir jretkisiz kişi, gönderdiğimiz memura: Az 
basıldı da ondan dağıtamadık, demiş. Bu, iza
hı mümkün olmıyan tevil karşısında Başkanlık 
Divanının hâdisenin sebeplerini Yüce Senatoya 
izah etmelerini rica edeceğiz. Bu hâdise, bizim 
tasarıyı zamanında tetkik edemememize, komis
yon çalışmalarına katılmamamıza sebebolmuş-
tur. Komisyon çalışmalarına katılsaydık Yüce 
Senatoda ileri süreceğimiz birçok fikirlerimizi 
orada savunacak, hiç olmazsa kısmen Genel Ku
rulda uzun münakaşalara da sebebiyet vermiye-
eektik. Bu suretle arkadaşlarımızın da sabırla
rını suiistimal etmiyecek ve konuşma tahdidi gibi 
yollara başvurmıyacaktık. Bu, hâdisenin fiilî 
neticesidir. 

Ama bizim üzerinde durduğumuz asıl nokta, 
üyelik haklarımızın açık bir şekilde ihlâl edil
mesi keyfiyetidir. Hâdisenin bu noktasını hu
zurunuzda açıkça izah etmek istiyorum. Bu hu
sus bir defa da 1967 bütçesinde olmuş, şikâyet
lerimiz haklı görülerek tekrarına meydan veril-
miyeceği vadedilmişti. Başkanlık Divanı, bizim 
reylerimizle İçtüzük hükümlerine göre Yüce Se
natonun idaresinden sorumludur. Senatomuz 
ve Tüzüğümüz hâdiseleri, işleri kendi arzu ettik
leri şekilde yürütmek yetkisini Başkanlık Diva
nına vermemiştir. - Kaldı ki, Başbanlık Divanı
nın böyle bir kararı olduğunu da tesbit edeme
dik. Başkanlık Divanımız bu hâdisenin neden
lerini izah etmekle beraber, tekrarına hiçbir su
retle müsaade edilmemesi hususunda gerekli ted
birleri almalıdır. 

BAŞKAN — Efendim Başkanlık Divanı ile 
alâkası yok, Komisyon bastırmıştır. 
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SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Affedersiniz 
öyle ise ilgili olan mercie söylüyorum. Aziz ar
kadaşlarım, usul hakkındaki bu mâruzâtımız
dan sonra Silâhlı Kuvvetler Personel kanunu 
tasarısının tümü üzerindeki mâruzâtımıza geçe
ceğiz. 

Yüce Senatonun malûmu olduğu üzere, bu 
tasarı Senatomuzda günlerce münakaşa edildik
ten sonra birçok değişikliklerle Meclise iade edil
miş, bir usul ihtilâfı yüzünden Millet Meclisi 
metni kanunlaştığı için Cumhurbaşkanlığı tek
rar görüşülmesi isteği ile geri göndermişlerdi. Bu 
hususlara temas etmeye lüzum görmüyoruz. An
cak bir noktayı hayretle karşıladığımızı belirte
ceğim. 

Geçen sene aynı kanun tasarısı üzerinde ya
pılan müzakerelere ait tutanakları yeniden ince
ledim. Senato Komisyonunda ve Senatoda uzun 
boylu görüşülen birçok noktalarda, tam anlaş
maya varılan ve tadil edilen bâzı hususlar şimdi 
huzurunuza yine Senatomuzun bir sene evvel 
tasvibetmediği ilk şekliyle gelmiştir. Senato 
temayülü açıkça tezahür ettiği halde kendi Ko
misyonumuz tarafından birçok maddelerin yine 
eski haliyle getirilmiş olmasını biz yadırgadık, 
mâna ve maksadını da anlıyamadık. 

Yadırgadığımız diğer bir nokta da, sanki bir 
sene içinde bu memlekette gerçekler değişmiş 
gibi tasarının çok değişik mâna ve ruhta ve 
bilhassa çok önemli hususlarda tadilâtla Sena
toya getirilmiş olmasıdır. Bunlar hakkında 
maddeler üzerinde görüşürken duracak ve Ko
misyonun sebeplerini değerlendirmeye çalışa
cağız. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde durulması 
gereken en önemli husus, bizce kanun tasarısı
nın kamu oyuna olduğu kadar basma ve hattâ 
Perlâmentoya çok yanlış bir şekilde takdim edil
miş veya daha gerçekçi bir tâbirle çok yanlış 
anlamlara, dedikodulara, çirkin neşriyata ve 
vatandaşların hepimize müracaatlerine sebebo-
lacak bir şekilde tefsirine sebebolmuş bulunma
sıdır. 

Bu kanun bir idari reform kanunudur. Bü
tün teşkilâtımızda muhtaç olduğumuz bir idari 
reforma Silâhlı Kuvvetlerden başlanıldığını gös
teren sevindirici hareketi, kanunun bütün şan
sızlığına rağmen, elden bırakmadan bu ana ka
dar getiren Hükümete şartsız olarak teşekkür 

etmek isterdik. Ama bu teşekkür arzumuz, tu
tulan yol muvacehesinde gönlümüzde kaldı. 

Hükümet tasarısı sanki kanunlaşmış gibi, 
bizzat Hükümet Başkanı ağzından bâzı müspet 
konuşmalarla basma intikal etti, yayıldı ve o 
andan itibaren bu kanun kamu oyu nezdinde bir 
reform kanunu hüviyetini kaybetti ve bir taz
minat kanunu havası yaratılmasına sebebolundu. 
Haddi zatında bu kanunun tazminatla ilgili hü
kümleri, evvelce Meclislerde kabul edilmiş hü
kümlerdi. Bunu tadil eden, fakat bu kanunla 
ügisi olmıyan başka bir Hükümet tasarısı Mec
lise verilmişse de hiçbir resmî değeri olmıyan bu 
yeni tasa-rı sanki kanunun tamamı imiş gibi ko
nu sokağa dökülmüştür. 

Bir eski asker olarak değil, bir Parlâmento 
üyesi olarak bizim bu tutumdan duyduğumuz ıs
tırabı içinizde hâdiseleri takibedip de aynen duy-
mıyan bir tek arkadaşımızın bile mevcudolabile-
°eğini tasavvur etmiyorum. 

Bizim diğer arkadaşlarımızdan yegâne far
kımız, çıktığımız ocakta her kademede hâlâ ya 
°ski âmirlerimiz, komutanlarımız veya bizim ken
dilerine komutanlık yaptığımız subayların 
"leveudoluşu ve bizim onlarla daha sık temas 
^mkânı bulmuş, onların da bu konuda aynı ıstı
rabı çektiklerine şahsan şahidolmuş bulunma
mı zdır. 

Evet muhterem arkadaşlarım, aldığımız mek
tuplar bir yana, ama teğmenden orgenerale ka
dar her rütbeden birçok kimselerle bu konu 
üzerinde uzun boylu durduk, konuştuk, tartış
tık. Kulaktan kulağa veya basın yoluyla bu 
büyük, bir parmak kalınlığındaki reform kanu
nun bir maddelik bir tazminat kanunu imiş 
^ibi tefsir edilmesine sebebolan tutum, bizim 
gibi birçoklarınızın da mektuplar almasına se-
bebolmuştur. Bir binbaşı, bana yazdığı mek
tupta aşağı - yukarı: «Biz sizden para istemi
yoruz. Rahat çalışmak, verimli olmak imkânı 
bahşedecek kanun bekliyoruz. Dışarıda konu
şulanları siz duymuyorsanız biz yazalım ela öğ
lenin. Bizim haysiyetimizle oynamıya ne hak
kınız var?» diye yazıyordu. Bunun ilk günler
de neden olduğunu anlıyamamıştım. Bu da ne
neden çıktı diye kendi kendime düşünür ve bin
başıyı fazla hassasiyetle itham ederken aldığım 
diğer bir mektup binbaşının yazdıklarının nede
nini bana çok iyi izah etti. Bunun üzerine her 
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rütbede pek çok askerle konuştum. Hepsi he
men hemen aynı şeyi söylediler. En yetkili ma
kamları işgal eden birçok komutanlar: «Şu 
kanunu çıkarın. Gerekirse ve Devletin iktidarı 
yoksa mevcut maaşlarımızdan da kesin. Fakat 
Personel Kanununun maddi bir kanun şeklinde 
tefsirine imkân vermeyin.» Diye tekrar, tekrar 
ricada bulundular. 

Neler yazılmadı, hele neler söylenmedi? Hat
tâ en ağır şartlar altında çalışan personele veri
len, emekleriyle ve dünya ordularmdaki emsal
leriyle asla mütenasip olmıyan ufacık tazminat
tan bahseden bir mektupta, bir memur «bu dün
yanın neresinde görülmüştür» diye soruyordu. 

YaJbancı ordularda çalışmış, yabancı subay
larla beraber aynı karargâhta hizmet görmüş, 
yabancı orduları incelemekle görevli hizmetler 
yapmış bir arkadaşınız olarak şunu belirtmek 
isterim ki, bugün göze batan veya kasden batı
rılmak istenilen haliyle dahi, Türk Ordusu, 
dünyanın en mütevazı, en mahdut imkânlarla 
çalışan Ordusudur. Ama Türk subayı çok iyi 
bildiği bu gerçeğin yanı sıra, Türk Devletinin 
imkânlarını ve Türk Milletinin hayat standar
dını bir ölçü olarak eline alıp mukayeseler yapa-
ibilecek ve hayattan şikâyet etmiyecek kadar da 
sağ duyu ve bilhassa feragat sahibidir. Bunu 
eski bir asker olarak tahmin mahiyetinde söyle
diğimi sanmayınız. Bu sözler bizzat subayların, 
generallerin bana söyledikleri sözlerin özetidir. 

İnanın ki arkadaşlarım; ordu, rasyonel bir 
çalışmaya, verimli bir hizmete, disiplin ruhu
nun muhafaza ve pekleştirmesine yardım edecek, 
imkân bahşedecek bir personel kanunu bekliyor. 
Tazminat kanunu değil. 

Biz tazminat sözünü Sayın Hükümet Başka
nının bir beyanından öğrenmiştik. Mahiyetini 
de doğru dürüst bilmiyorduk. Esasen tasarı 
bir Hükümet teklifi olduğuna göre, bu da nor
mal bir yoldu. Bu kanunun içinde bâzı hizmet
ler için bir tazminat öngörülmüştü. Bilahara 
Hükümet yeni bir tasarı ile bu tazminatın şeklini 
değiştirmek yoluna gitmiş. Ama daha tasarı 
Meclise gelmeden, görüşülmeden Hükümet Baş
kanının beyanatı üzerine ortalık birbirine girdi. 

Bunların hepsi olabilir. Fakat birkaç gün 
evvel bir gazetede yine Sayın Hükümet Başka
nının «bende az maaş alıyorum. Başbakanlık, 
Genelkurmay Başkanlığı çok para ile yapılan 
hizmetler değildir» gibi bir beyanatını okuduk. 

Biz Başbakanın böyle bir sözü sarf edebileceğine 
en ufak bir ihtimal dahi vermiyoruz. Bunu 
bilhassa belirtmek isterim. Zira, hem de bir 
Hükümet tasarısı hakkında bir Hükümet Başka
nı bu kadar gayriciddî bu kadar mesuliyet duy
gusundan yoksun bir söz sarf edemez. Bundan 
eminim. Ama biz, bu beyanatın tekzibini bek
ledik. Evet, her yazılanın, söylenenin tezkibi 
gerekmez. Hepimiz için neler yazarlar, güler, 
geçeriz. Ama bâzı şeyler vardır ki mutlaka 
tekzibi gerekir. İşte bu beyanat o cinstendir. 
Şahsımızla değil, müesseselerin itibarı ile il
gilidir. Zira, bu ifade, sanki Genelkurmay Baş
kanı fazla maaş istemiş de, Başbakan itiraz et
miş havasını yaratmıştır. Gerçekte böyle bir 
şey yoktur ve olamaz da. Esasen bu tasarı Hü
kümetin imzasiyle Yüce Meclislere takdim edil
miştir. Yani kendilerinin teklifidir. Ve hattâ 
aldanmıyorsam, teklif edilen tazminat şekli 
kabul edilirse Genelkurmay Başkanı bugünkün
den daha az tazminat alacaktır. Bu husus böyle 
midir? Hükümet ve Komisyonun açıklamasını 
rica ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bu konuşmamı, hizmet 
tazminatı kanununun savunması şeklinde kıy
metlendirmeyin. Bugün müzakeresi edilen ka
nun karşısında ben sadece yaratılan yanlış ve 
kötü havayı belirtmek için misal olarak bunu 
arz ettim. Bu kanun Senatoya gelirse onun 
hakkında düşüncelerimizi ayrıca belirteceğim. 
Kanaatimce bu tasarının bu hale getirilmesinde, 
dejenere edilmesinde, mahiyetinin bambaşka 
yayılmasında Hükümetin büyük ihmali vardır. 
Üstelik bu ihtamalin tashihi yoluna da gidilme
miştir. Maalesef, tabiî kasden olamaz, ama yan
lış tutumlar yüzünden bütün ömrü ve tarihi fe-
ragatla dolu bir orduyu, bir ücretli ordu du
rumuna düşüren bir hava yaratılmıştır. Aylar
ca maaş almadan, çoluğunu, çocuğunu düşünme
den, nefer tayini ve bir avuç kavurga yiyerek 
bu memleketi kurtaran insanları ve onların yer
lerini almış aynı vasıf, aynı feragat, aynı ka-
naattaki kişileri böyle bir töhmet altında bırak
maya kimsenin hakkı yoktur. 

Türk subayı, her Türk memuru gibi, sıkıntı 
içindedir. Ama Devletin imkânını bilerek o sı
kıntıya severek katlanacak karaktere sahiptir. 
Hâlâ sebebini anlıyamadığımız veya yapılan tah
minleri bu kürsüden tekrar etmek istemediği
miz tutumlarla bu duruma sebebolanlarm yapa-
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cağı iş, her halde anlamamazlıikban gelmek, veya 
kimsenin bir şeyi anlamadığını sanarak, hâdi
seleri hiç üzerlerine almadan susmak ve işlerine, 
güçlerine devam etmek olmamalıydı. Hiçbir 
müessese ve hele bir Silâhlı Kuvvetler, demokra
tik rejimlerde bu duruma düşürülemezler. Bü
tün hayatı boyunca politikadan kaçmış, karış
ması icabettiği anda müdahalesini yapıp en kısa 
zamanda politikadan çekilmeyi tarihte ilk defa 
başarmış bir orduyu böylesine politik manevra
lara âlet etmeye çalışmak doğru bir tutum değil
dir. Böylesine bir tutum kimseye, hiçbir zümre
ye başarı sağlamaz ve memlekete faydalı olmaz. 

Bu gerçekleri söylemeye mecbur olduğum 
için üzgünüm. Ama kanun tasarısının müza
keresine başlarken bunları bilmek, kanunu bu 
hava içinde incelemek zarureti vardır. O yüzden 
gerçekleri çıplak olarak huzurunuza getiriyo
rum. İyi düşünelim. Hislerimizden, siyasi dü
şüncelerimizden tecerrüdedelim. Hele böyle 
bir kanunda kendi inancımızdan başka bir te
sirle oy kullanmıyalım diye açık konuşuyorum. 
Kanunun öyle maddeleri vardır ki, tek maksadı, 

istendiği zaman orduyu politika içinde tutma 
gayretidir. Ama bu, yanlış bir yoldur. Yanlış 
bir hesaptır. Daima geri tepecek bir sistemdir. 
İktidarlar ekseriyetlerine güvenip istedikleri gi
bi kanun yaparlarken, yarın, bir gün kendileri
nin de muhalefete geçeceklerini, o günkü ikti
darlarında aynı yollardan ve usullerden fayda
lanabileceğini hesap etmelidir. Bu mücadele, 
yani siyasi iktidar mücadelesi bir devri daimdir. 
Etme bulma dünyasıdır. Her iktidar değiştikçe 
Siyasi Partiler Kanunu, TRT Kanunu, Seçim 
Kanunu değişikliği isteklerinin tek sebebi budur. 
Ve bütün bunlar en kötü misâller olarak önü
müzdedir. Bunlardan en çok şikâyet edenler de 
bugünkü iktidar partisidir. Bundan kurtulma
nın tek yolu, kanunların iktidarların çıkarla
rına göre değil, memleketin, müesseselerin ger
çeklerine göre yapılmasıdır. Bu yüzden Adalet 
Partisi iktidarından istirhamımız evvelce tenkid 
ettiği, şikâyet ettiği yanlış tutumlara sebebol-
mamasıdır. Zira daha dün bir iktidar sözcüsü 
Seçim Kanunu vesilesiyle bu tutumdan şikâyet 
ettiler. Üstelik görüştüğümüz konu, bu hâdise
nin, bu usulün en hassas, en tehlikeli bir ör
neğidir. Diğer hiçbir örnekle mukayese edile-
miyecek kadar vahim mahzurlar yaratacak bir 
örnektir. Bırakalım silâhla tatbikat ve eğitim 

alanlarında askerler oynasmlar, Politikacılar 
değil ve Yüce Senatodan âstinhamımız, hepi
mizin can ve gönülden istediğimiz bu duruma 
imkân vermiyecek bir kanun çıkaralım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hale sebebiyet 
veren tutumun en başında Devlet Memurları Ka
nununun bir kenara atılması gerçeği yatar. Biz 
o kanunun her yönü ile mükemmel bir kanun 
olduğu kanaatinde değiliz. Ama o da bir reform 
kanunu idi. Hataları varsa süratle giderilmeli 
ve tatbik edilmeli idi. Malî gücümüz yetmiyor
sa ona göre bir esas almalıydık. Elle gelen dü
ğün bayramdır. Ama, biri yer biri bakarsa bu
nu mülayim göstermeye, haklı göstermeye im
kân kalmaz. Vatandaş, küçük memurlar ne di
yor, biliyor musunuz? Yüksek memurların her 
biri muhtelif yerlerden çeşitli maaş, yani ek gö
rev aldıkları için Personel Kanununu sabote et
tiler. Maaşları yüksek olan politikacılar da on
ların tesirinden kurtulamadı, bu kanun kaldı, 
diyorlar. Haddi zatında o kanunun çıkmayışm-
dan Parlâmento üyelerinin de sıkıntı çektikle
rini kimse düşünmüyor bile. 

Arkadaşlarım, bir vakanın şüyuu vukuun
dan beterdir. Bu vesile ile Askerî Personel Ka
nunu vesilesiyle, Devlet Memurları Kanununun 
biran evvel tatbikatına imkân verilmesi husu
sunu da bu suretle belirtmekte fayda vardır. 
O kanun bu gibi dedikoduları ve büyük adalet
sizlikleri hiç olmazsa kısmen önliyebilecek bir 
espri ile hazırlanmıştır. 

Arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetler Personel Ka
nunu konusunda son bir noktaya temas edece
ğim. Bu kanunu aceleye getirmiyelim. Kifayet 
önergeleri, konuşma tahdidi yollarına başvurmı-
yalım. Gerçekleri buluncaya, ekseriyetimizi inan-
dırıncaya kadar sabırla görüşelim. Kanunda 
değişiklik olursa Meclise geri gider, gecikir, 
çıkmaz gibi Parlâmento usullerine sığmıyan ve 
yakışmıyan yollara sapmıyalım. Aksi takdirde 
belki kanun erken çıkar, kanunlaşır. Ama gö
revini yapamaz ve böyle bir tutumla Senatomuz 
kendi varlığını ve sebebi lüzumunu inkâr etmiş 
duruma düşer. 

Bu kanun öyle hükümlerle huzurunuza gel
miştir ki, Türk Ordusunda çok uzun yıllar de
nenmiş olumlu, verimli olduğu tarihen sabit 
usul ve ananelerini değiştirmektedir. Bir taraf
tan iktisat tahsili yapana kıdem verirken, diğer 
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taraftan asırlık ananelere dayanan Harb Aka-
demesi tahsilinin kıdemini kaldırıyor. Bir tek
nik zaruret olan hava ve denizci subaylara ait 
kısa bekleme sürelerini kaldırıyor. Türk Ordu
sunun genç, dinamik ve enerjik üstün vasıflı 
insan ihtiyacını baltalıyor. Münakaşasını ve 
müdafaasını maddesi gelince yapacağız. Fakat 
şu kadarını söyliyeyim ki, bu usul Türk Ordu
sunun en kuvvetli prensiplerini sarsacaktır. Ha
talar, kısa zamanda anlaşılacak, fakat düzeltil
mesi yıllarca mümkün olamıyacaktır. Bu ka
nuna bu haliyle müspet oy verenler sonunda, 
tıpkı Nasrettin Hoca'nm (Evet, ben karla ek
mek yemesini icadettim, ama hasta oldum) de
mesi gibi, icatlarından memleket nam ve hesa
bına pişmanlık duyacaklardır. 

Aynı kanunla ilgili bir diğer kötü misâlle 
karşı karşıyayız. Hatırlıyaeaksmız aziz arka
daşlarım. Askerî doktorlar hakkında iki sene 
evvel bir kanun çıkarmıştık. O kanun Senato 
Komisyonunda müzakere edilirken bugünkü Se
nato Başkanımızın Komisyon Başkanı idi. Bu
gün gerek Silâhlı Kuvvetlerde gerek memlekette 
gere*v cıOıctorıar arasında ileri sürülen bütün 
mahzurları o Komisyonda dile getirdik arkadaş
larım. Ama bir fikri sabit karşısında kanun 
çıkarıldı. Bugün o kanundan herkes şikâyetçi 
Silâhlı Kuvvetler şikâyetçi, doktorlar bizzat 
kendileri, bilhassa kalifiye doktorlar, şikâyetçi, 
vatandaş şikâyetçi. İstediği doktora tedavisini 
yaptıramıyan, ameliyat olamıyan köylü vatan
daş bile şikâyetçi. Kolordu komutanı, tümen 
komutanı bir şube müdürünün kendisinden faz
la maaş alması karşısında onu kıskanmaz arka
daşlar ama böyle bir tatbikat da orduda müspet 
karşılanmaz. Ben beraber çalıştığım hizmet 
gördüğüm tetkik ettiğim Batılı ordularda buna 
benzer bir örnek görmedim, varsa, arkadaşla
rım biliyorlarsa, öğretirlerse, bilhassa müteşek
kir olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, neresinden tutulur
sa tutulsun bu kanun iyi düşünülmeden çıktığı, 
ikazlara kulak verilmediği için de bu hale gelmiş
tir. Bu misâli vermekten maksadımız bu önümüz
deki kanunda da aynı yola sapılmaması içindir. 
Sözlerimi yine bir usul konusuyla bitireceğim. 

Tasarının tümü üzerinde konuşmalar bittik
ten sonra önergeler verilmemesi hakkında bir 
karar alındı. Muhterem arkadaşlarım, değiştir
me önergesi benim bildiğim bu Senatodaki gör

düğüm, istisnasını bilmediğim bir tek sebeple 
verilir. O da mevcut tasarının en iyi şekilde 
çıkması isteğidir. Tasarının son maddesi üze
rinde son gün benim aklıma bir değiştirge ge
lirse neden benim bu fikrimden veya bir arkada
şımızın fikrinden faydalanmıyalım? Böyle bu ' 
önergenin tekriri müzakere yoluyla yeniden mü
zakere edilmesi ve değiştirme önergeleri veril
mesi hususunun böyle bir tahdide tabi tutulma-
masmı hepinizden istirham eder, dinlemek sabır 
ve nezaketinizden dolayı hepinizi saygıyla selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bazan Meclisler
den reaksiyoner kararlar çıkabilir. Yapılan 2,5 
saatlik konuşmadan sonra 15 dakikalık takrir 
kabul edilir ve edildi. Ama ikinci oylamada gö
rüldü ki, bu 15 dakikalık zamanın konuşmalara 
kâfi gelmediğini üyeler takdir etmişler ve oy
larını o istikamette kullanmışlardır. Bu itibarla 
Kiyaset de kanaat getirmiştir ki, iki arkadaşı
mıza bu 15 dakikalık müddet içerisinde yapmış 
oldukları kısa konuşmalarla haksizlik olmuştur. 
Kendilerine konuşmak istedikleri takdirde 15 
dakikalık zamanı tekrar vereceğiz, efendim. 

Sayın Akif Tekin, buyurunuz. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 

Sayın Senatörler, huzurunuza, bu kanunun ilk 
müzakeresinde sözcü olduğ um için bazı nokta
ları belirtmek için çıkmış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bu kanun evvelemirde 
şimdiye kadar Türk Ordusunda bir türlü tesis 
edilenıiyen ve üstüvane şeklinde kalan terfi sis
temini mahrut şekline kalbeden bir kanun şek
linde gözükür. Bunun temeli 4 yıllık harb okulu 
tahsili esasına dayanır. Yani bundan sonra harb 
okulu 4 yıl olacak, 4 yıldan sonra teğmen çıka
cak, üsteğmenlikte normal terfi edecek diğer 
rütbelerde yeterlik bölümlerine göre terfie tabi 
olarak albaylık rütbesine yüzde 25 nisbetinde 
gelecek, general kadrolarına göre yüzde 5,12 
nisbetinde terfi edecek. Bu şekilde mahrut te
şekkül edecek, esas budur. Bu bakımdan kanun 
çok yerinde ve yeterli bir kanundur. Bu mahru-
tun teşkilinde yüzbaşı ve albaylık arasında yüz
de 75 terfii yüzde 25 mutlaka tekaütlük getir
mektedir. Albaylarda yüzde 75 tekaüdolnıa, yüz
de 25 terfi etme hakkı tanımaktadır ki, bu esas 
albay rütbesindeki üstüvanyi mahrut şekline 
sokmakta en büyük bir faktördür. Ve bu mah-
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rutu yerine getirecektir. Bu kanunun getirdiği 
yeniliklerden birisi de kıdem müessesesidir. Ar
kadaşlarım şimdiye kadar kıdem müessesesi çok 
dejenere demiyeyim ama çok böyle yaygın hak 
getirilmiş herkese bir kıdem verme hevesine ka-
pılmmış ve bu şekilde orduda Âmme Enstitüsü
ne de vadedildi, kıdem verildi, Kore'ye gitti kı
dem aldı, fakültede okudu kıdem aldı gibi kı
demlerle rütbeler şişirildi. Şimdi kanun esas si
cil üzerine terfi etmek suretiyle kıdem almak 
hususunu ortadan kaldırmış, bu terfii men et
miştir. Kalıyor genç kumanda mevkiine kuman
danlar yetiştirme müessesesi. Arkadaşlarımın 
takıldıkları bir nokta vardır. Kurmay subayla
ra eskiden 4 sene kıdem veriliyordu. Bu kıdem 
kalktı deniyor. Halbuki bu kanun Harb Aka
demileri Kanunu değil. Harb Akademileri Ka
nunu hazırlanmaktadır. Harb akademileri me-
uznlarma kaç sene ve nasıl kıdem verileceği 
kaç sene tahsil yapılacağı yeniden düzenlen
mektedir. Orada bu kıdem meselesi konuşuhr 
üç yıl mı, beş yıl mı verileceği yerine getirilir 
Onun için genç kumandan yetiştirilmesine bu 
kanun mâni oluyor şeklinde bir anlayışa, hava
ya girmek yersizdir ve bu kanun onu da menet-
memektedir. Kaldı pilotlara verilen kıdemlerle 
denizaltıcılara verilen kıdemler. Bunların genç 
olarak büyük rütbelere erişmesi ve hizmet etme
leri meselesi: Bu da zaten uçmak ve vazife yap
mak albaylığa kadardır, ondan sonra şevki ida
re başlar. 35 - 36 yaşma kadar bu temin edil
mektedir, kanunda. O da bence üzerinde fazla 
durulacak bir husus değildir. Bunun yerine 
denizaltıcılara ve uçuculara hem kıta tazminatı. 
hem uçuş, dalış tazminatı vermek suretiyle mo
rallerinin çok üstün tutulmaları ve içtimai du
rumlarının geliştirilmesi esası güdülmüştür ki, 
bu yerinde bir faktördür, moral bakımından, 
hizmet bakımından, bu temin edilmiş bulunuyor 
kanunda. 

Efendim, bir arkadaşım konuşmasında bir 
yere temas etmişti. Ona ben de temas etmek is
tiyorum. Muharip ve yardımcı sınıf meselesi: 
Eskiden beri ordumuzda. Muharip ve yar
dımcı sınıf vardır. Ve muharip sınıflar 
bu kanunda belirtilen başta piyade, süvari, 
tankçı, topçu, istihkâm, muhabere ve jandarma 
diye sıralanmıştır. Bu yerindedir. Orduda bir 
muharebeden unsur vardır, bir de bu orduya 
hizmet eden unsur vardır. Karargâhlar ikidir. 

Genel karargâh, özel karargâh, özel karargâh 
bu hizmet birliklerini organize eder, 'genel ka
rargâh harekâtı organize eder. Demek ki, bir 
hizmet vardır, karargâhı vardır; bunun birli
ği vardır, muharip sınıftan ayrıdır, idari bir 
teşkilâttır. Ve muharebe edene hizmet etmek
tedir. Derler ki, bir muharebe edene geride 10 
kişi hizmet eder. O bakımdan muharebe eden 
unsurla ona hizmet eden unsuru mutlaka ayır
mak lâzımdır. Burada istihkâm birlikleri mu
harebe birlikleri muharip midir, değil midir diye 
bir sual soruldu ve muharipliğini biraz şüpheli 
gösterecek şekilde izahlarda da bulunuldu. Bu ta
mamen yersizdir. Sayın arkadaşlarım, hazırlanmış 
mevzilere bir taarruz tasavvur edin, düşman 
kendisini saklamış, silâhını saklamış, mayınla
mış mânilememiş buraya ilk taaruzda gedik 
açan istihkâm birliğidir. Buraya muharebe 
mihveri çeken muharebe sınıfıdır en uçta. Böy
le bir birliğe muharip denir. Bunu savaşarak 
vapar, ondan sonra bu gedikten piyade taar
ruz eder, tank tarruz eder, topçu destekler. O 
bakımdan bu kombine çalışmada, istihkâmla, 
muharebeyi ayırmak ve göğüs göğüse muhare
be eden bu birliği muharip sınıfından ayırmak, 
veya muharipliğine halel getirecek sözlerde 
bulunmak bence hatadır, ve yerinde değildir. 

Efendim, bir nokta daha var. Genelkurmay 
Başkanını yaşının 68 olması meselesi, bu ka
nunda değişikliğe uğramış. Kanuna göre 60 
yaşında korgeneral orgeneral olabiliyor. He
men orgeneral olduğu sırada Genelkurmay Baş
kanlığı vazifesi verilmez. Birkaç sene bekler. 
Muhtelif hizmetlerde orgenerallikte. Tasavvur 
edelim. 62 - 63 yaşında Genelkurmay Başkan
lığına orgeneral rütbesiyle getirildi. Hizmet 
süresi 3 sene olsa 66 eder. 65 yaşı içine sığmaz. 
Eğer fevkalâde haller olurda bir muharebe 
durumu olurda değiştirme lüzumu hissedilmez
de bir sene daha uzatılırsa 67, 68 olur. Bu ba
kımdan yaş haddinin 68 tutulması idarecilere 
flp-n e"1 kurcaya, bir elastikiyet bir tolerans 
vermiş oluyor, bu kanunun yas haddi ve terfi 
sistemine göre. O bakımdan 65 çok kısa, 68 e 
dn-o-ru bir elastikiyet yerinde bir ferahlama gös
teriyor. Bu kanunun terfi sistemine göre bu yerin
dedir. Bizde kanun çıkarken yüzdel nisbetînde ge
neral olması esası kabul edilmişti. Şimdi görü
yoruz ki yüzde 1,5 esasına göre general olma 
kabul edilmiş bulunuyor. Burada dikkat edile-
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e ek bir husus var. Bizde şimdi halihazırda, sta
tik bir terfi sistemi yani herkes muayyen ka
nuni sakıncası olmadıktan sonra her rütbesini 
terfi eder, albaylığa kadar bu sistem var. Su
bay mevcudu dolgun. Bu kanun tatbik edildik
ten sonra subaylarda yüzde 40 bir eksilme ola
caktır, şimdiki mevcuttan. Halihazırda yüzde 
2 uygulanıyor. Yüzde 40 eksiğiyle muvazzaf 
subayın yüzde 1,5 uygulanması vaziyeti eskisin
den düşürecek fazlalaştırmıyacaktır. Yani de
mek istiyorum ki şimdi mevcuda bu kanunu 
uygularsak yüzde 40 tekaüt var. Yani muvaz
zaf subay yüzde 40 eksilmiş olacak. Bu yüde 
40 eksilmiş muvazzaf subayın yüzde 1,5 u ge
neral olacak, eskiden 1,2 oluyordu yani vaziyet 
d'eğişmiyecek, bir endişeye lüzum yok. Ayrıca 
Sayın sınıf arkadaşım Saffet Oral kendilerinin 
de bu muvazzaf subay kadrolarında olduğunu 
söylediler, yanıldılar galiba biz yedek sınıfa 
ayrıldık, yani muvazzaftık ama şimdi yedek 
kadrodayız. Biz bu hesapların içine dâhil de
ğiliz. Bir değişiklik de Millî Savunma Bakanlı
ğının Müsteşarlığının Bakan tarafından tâyin 
edilip edilmemesinin bir siyasi partinin kendi 
siyasi görüşlerini empoze edip etmiyeceği ve 
bir particilik sisteminin 'gireceği endişesidir. 
Biliyorsunuz ki, Millî Savunma Bakanlığının 
bütün subay ve astsubayların Millî Savunma Ba
kanlığı kendi karargâhına tâyin ediyor, kalıyor 
bir müsteşar. 

Sayın arkadaşlarım, Millî Savunma, mil
lî bir siyasetimizin neticesidir. Yani Millî Sa
vunma Bakanı hangi partiden olursa olsun, 
ayrı, Genelkurmay, ayrı bir düşünceye sa
hip değildir. Bunlar bir küldür. Yani Genel
kurmay müstakildir, Millî Savunma Bakanı 
kendi partisinin millî savunma siyasetini gü
der, onun için Genelkurmay oraya müsteşar 
göndererek, onu kontrol altına alır gibi bir 
düşünce çok sakat ve yersiz bir düşüncedir. 
Pek tabiîdir ki, bütün bakanlıklarda olduğu gi
bi Sayın Bakan, kendi arkadaşlarının içinden Ge
nelkurmaydan bir general arkadaşını müste
şar yapacaktır ve böylelikle Genelkurmayla 
daha iyi bir çalışma ve anlaşma imkânı temin 
edecektir. Birbirlerinden şüphelenmiyecekler-
dir. Millî savunma politikası millî olarak yü
rütülecektir. Bundan endişe duymamak lâ-
zımgelir. Ters kaziyelerden müsbet neticeler 
çıkmaz. Bu yersiz bir düşüncedir. Bunu da 

burada belirtmek istiyorum. Bakanın hakkı
dır. 

Şurasını da belirtmek isterim ki, karargâh
lar Genelkurmay ve harekât karargâhları ida
ri işlere ne kadar karışırsa kösteklenir ve ha
rekât idare edemez. Onun için Genelkurmay 
ve bu mümasil karargâhlar idari işlerden sü
ratle uzaklaşmalıdır. Kendine bütün tâyin 
yetkilerini alan, bütün idari tasarrufları alan, 
Genelkurmay karargâhı bütün bu işlerin çok-
'.uğiyle anhale olur, en iyi yapacağı plânla
ma ve harekât memleketi yurt savunması sek
teye uğrar. Buraya da nazarı dikati çekmek 
isterim. Onun için id'ari işlerden uzak harekât
la meşgul olan, yur savunması ile meşgul 
olan bir Genelkurmay esastır. 

Son zamanlarda ordunun kalkınmada rolü 
belirterek ağaç dikme ve saireye çok ehemmi
yet verildi. Ve ordunun siyasiler tarafından 
o tarafa doğru cezbedilmek istendiği gibi bir 
şey seziyorum şahsan. Biliyorsunuz ki, Kanu
ni Sultan Süleyman'ın eğerinin zahmesi kop
tuğu zaman, bir er dikmek istemiş. «Orduya 
esnaf 'girdi, artık bundan sonra ordu muhare
be edemez, demiştir. Yani, şunu demek istiyo
rum, ordu eğitimle meşgul olur. Eğitimin dı
şında bütün hâdiseler ordu için en kolay hâ
diselerdir. Ağaç dikmek bir eğlencedir, diğer 
işlere tevessül etmek maceradır. Ama eğitim 
en zordur. Daima bundan çekinmek ister. 
Böyle bir fırsat bulursa oraya koymak ister. 
Bu fırsatı orduya vermemek lâzımdır. Siya
siler orduyu bu tarafa doğru çekmemelidir 
ve şimdi dünya muharebe standartlarına göre, 
bir tümen kumandanına arazi gösterip muha
rebe durumu versek kronometreye basarsak, 
muayyen saat ve dakikalarda yapacağı işlerin 

teftişlerini yapsak - bu çok güç bir iştir, - bu
nu yapmalıdır ve böyle denenmelidir. Ağaç 
dikmekle ve saire ile orduyu o tarafa cezbet-
mek bence hatalı olur. Burada ben bu vesiyle 
ile bunu belirtmek istiyorum. Ben sözlerimi 
burada değişiklikler bakımından bitiriyorum. 
Bu kanunun sekizinci müzakeresidir. Ordu için 
bir reform, maddi ve mânevi bir reform kanu
nudur. Ancak, bâzı yerlerde aksaklıklar var
dır. Meselâ denizaltı ve balık adamlara hem 
kıta tazminatı hem dalış zammı verilmemesi 
gibi bâzı hatalar vardır. Bunların da düzelti
leceği ümidindeyim. Memleketimiz ve ordu-
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muz için hayırlı olmasını dilerim. Hürmetleri
mi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları ve şahısları adına 
söz istiyen sayın üyeler tamamen konuşmuşlar
dır. 

CEMÂL TARLAN (Tekirdağ) — Ben de is
temiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan bir hata oldu 
özür dilerim, buyurun efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ben de 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sizin yok efendim, kaydede
lim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, benim mâruzâtım kusa olacak, eğer 
Arıburun Paşa, veyahut Madanoğlu Paşa arzu 
ederlerse ben yarı hissemi 3sendilertin.e veri
rim. 

BAŞKAN — Kabul etmediler efendim, bu
yurun. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte-
Başkan, değerli arkadaşlarım; Türk Silâhlı 
Kuvvetleri personelli ile ilgili kanunlarımız 
Cumhuriyetin ilik ilânından itibaren zaman za
man ihtiyaç duydukça Yüce Meclislerden çı
kartılmış ve tatbik mevkiine konularak bugü
ne kadar gelinmiş bulunmaktadır. Bu manzara 
gösteriyor .ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri persone
li ile ilgili birtakım kanunlar vardır, yani da
ğınıktır. Şimdi, bu yüksek huzurunuza getiri
len kanunla benim anladığım mânada bu çe
şitli kanunlar, metinler tevhidedilmek isteni
yor ve bugünkü zamanın şartlarına ve icap
larına uygun bir kanun tedvin edilmek isteni
yor. Ben bu mevzuda konuşmak yetkisini ken
dimde görmüyorum. Ancak beni konuşmaya 
sevk eden, benden evvel konuşan ve yetkili ol
duğuna kaani bulunduğum muhterem arka
daşımın ısrarla üzerinde durdukları bir husus
tan ileri gelmiştir. O halde bu kanun tasarısı
nın çok noksanları varıdır, ve hattâ bir değerli 
arkadaşımın daha ileri giderek karla ekmek 
yiyen hocanın karnının ağrıyacağı misalini ver
mek suretiyle bu kanun çıkarsa çok karışıklık
lar olacaktır, noksanlıklar olacaktır iddiaları
nı ileri sürmeler/Mir. Benim üzerinde durmak 
istediğim bir nokta budur muhterem arkadaş
larım. Şimdi anlıyamadığım bir nokta daha 
vardır. Bu zaruretler hissedilmiş, yani bu ka
nun muhtelif kanunların tevhidedilmeleri lü

zumu hissedilmiş, ve evvelâ bakanlıkta teknis
yenler tarafından hazırlıklar yapılmış, bakanlık 
bunu derecattan geçirmek suretiyle Hükümete 
sevk etmiş, orada görüşülmüş, ondan sonra da 
meclislere gönderilmiştir. Yine hâtıralarımızı ta
zelersek, bu kanun ikinci defa huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyor. E... bu kadar inceden inceye 
tetkik edilerek, hazırlanarak sevk edilen kanun
larda noksanlık aramak ve bunu bir maksada 
bağlamak bence hatalıdır. Bunun olsa olsa bir 
ters anlayışı meselesinden doğduğu kanısında
yım. Bu noktayı kendi anlayışıma göre burada 
tesbit etmek istiyorum. Yalnız bir nokta daha 
var muhterem arkadaşlarım. Buna bilhassa 
dikkat etmemiz icabedeır. O da şudur: Kanun 
gecikmiştir. Ve bunları bekliyen bir kütle ar
tık sabırsızlammaıya başlamıştır. Binaenaleyh, 
bir kısım arkadaşlarımın süratle çıkması husu
sunda göstermiş bulundukları gayret artık bu
nun daha fazla uzamasına mâni olmak içindir. 
Bunun yanlış anlaşılmaması ve tefsir edilme
mesini bilhassa ben şahsan rica ediyorum. Ne 
yapmak lâzım, elbetteM gayemiz bu kanunun 
ihtiyaçları tam karşılıyacak şekilde ama ge
ciktirilmeden çıkartılması keyfiyetidir. O za
man aradaki müddet ne ise kısa ise Temmuza 
gelmiştir doğrudur, bu Temmuza gelen kanun
lar hakikaten zorlanarak çıkıyor. Bir misâl ve
reyim, Devlet Personel Kanunu buraya geldiği 
zaman muhterem arkadaş'larım, ben aynen bu
nu söylemiştim. Dikkat ederseniz bir virgülü 
oynatırsak bu kanun geri gidecek ve belki çık-
mıyacaktır denmiş, ve o haliyle çıkmıştır. Son
ra ne oldu arkadaşlar gördük. Hep beraber bu
nu müşahede ediyoruz. Binaenaleyh, bu zaman
dan yani Hükümetin bu kanunun süratle çık
masını arzuladığı bir müddet vardır. Bu müd
det içinde mesaimizi birazcık daha teksif et
mek suretiyle, birazcık daha uzatmak suretiyle 
ama, kanunu ımutlak surette noksansız çıkarıl
masına çalışılmasını ben ean ve gönülden te
menni etmekteyim. Muhterem arkadaşlarım, 
bendeniz biraz tesbit edebildiğim ikadan ile 
eski terfi usulüne değerlendirme kurallarına, 
sabit kıdem sistemine ki, bu hususta yenilik
ler getirmişlerdir, bunları (gördüm, memnun ol
dum. Bu hususta konuşmak istiyordum, ama 
benden evvel konuşan muhterem arkadaşlarım 
değindikleri için bu hususa dokunmıyacağım. 

Yalnız, madalya ve nişan meselesine dokun-
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mak istiyorum. Bu beni fevkalâde memnun et
miştir. Çümkü, bütün dünya milletlerinde tes-
bit ettiğim kadarı ile madalya ve nişan mese
lesi vardır. Bunun bir de mânevi tarafı vardır 
.muhterem arkadaşlarım, babadan evlâda aileye 
sirayet eden tarafı vardır. Bu bir mânevi mi
ras 'olarak bir ailenin değerlendirilmesinde ve 
hâtırasında önem taşır ve önem kazanır. Bu 
bakımdan nişan ve madalya müessesesinin ge
tirilmiş olması bakımından ben bilhassa Hükü
mete teşekkür ediyorum. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, bir kısım 
miktarları çok az subaylarımızın rütbe nasbi 
tashihi ile ilgili bir noktaya da temas etmek is
tiyorum. O da şudur: 28 . 5 . 1960 tarihinde 
bir kararla subaylarımızın ve 'askerî memurla
rımızın haiz bulundukları rütbe nasıplları bir 
yıll ileri alınmıştır. Falkat, bu tarihte iki ay son
ra yani 30 Ağustos olmıyan, nasıp tarihleri 
30 Ağustos olmıyan ve o tarihten 10 ay 'evvel
ki bir tarihte terfi etmiş olan bir kısım subay
larımız bu karardan istifade edemiyorlar, ede
memektedir. Bumu dikkate alan Millet Meeli-
ısiindeiki komisyon ve Millet Meclisi Genel Kuru
lu bu mağduriyeti önleyici bir 25 nci madde 
tedvin etmiştir. Bu 25 nci madde nedense bi
zim Geçiei Komisyon tarafından çıkartılmıştır. 
Esbabı mucibe ioiaraık da; bu madde kabul edil
diği takdirde, bilhassa personel tâyinleri ile il
gili muamelelerde birtakım zorluklar olacaktır, 
esbabı mucibesi ileri sürülmektedir. Halbuki, 
tahmin ediyorum 18 nci maddede bu kabîl tas-
hihatı ıkapsıyan fıkralar var, 10 madde halin
de. Binaenaleyh, miktarları az olan ve hakika
ten bu kanunu bekliyen yüzde 8 - 10 nisb etin
de bulunan bir kısım subay ve askerî memur
larımızın bu kaybını ve mağduriyetlerini önle
mek maksadiyle bu Millet Meclisinin kabul et
miş olduğu muvakkat 25 nci maddenin tekrar 
ilâvesini ben teklif edeceğim bir arkadaşımla 
beraber. Buna ait önergeyi de takdim etmiş 
bulunuyorum. Eğer Yüce Senato iltiifak ederse 
bu şekilde bir kısım subaylarımızın mağduri
yetleri de önlenmiş olacaktır. Hepinizi hürmet
le selâmlarım muhterem arkadaşlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Karaman, sizin duru
munuzda bir (hata yok. ıSizin bir tezkereniz var. 
Diyorsunuz ki, görüşülmekte (olan Türk Silâhlı 

Küvetleri Personel kanunu tasarısının madde
leri üzerinde ıgörüşme bittikten sonra tümü hak
kında lehinde söz söylemek (istiyorum, diyor
sunuz. Tüzüğün 74 ncü maddesine .göre kay
dettim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Başka
nım, bunun dışında... 

BAŞKAN — Bunun dışında komisyon ve 
Hükümet konuştuktan sonra mı konuşmak isti
yorsunuz, 56 ncı maddeye göre? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın İs

mail Yeşilyurt. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun muhterem üyeleri, Askerî Personel 
Kanunu hakkında şimdiye kadar 9 arkadaşı
mız söz aldı, yapıcı fikirlerini, tenkidlerini bu 
kürsüden arz ve izah ettiler. Arkadaşlarımı
zın bu kanun sebebiyle yapıcı tenkidlerin-
den dolayı komisyon adına kendilerine teşek
kürü bir vazife bilerek müzakere etmekte bu
lunduğumuz Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunun mensuplarına hayırlı olması dileğiyle 
sözlerime başlıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, komisyon olarak bi
zim görüşümüze göre müzakere etmekte bulun
duğumuz Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu iyi bir kanundur, iyi bir tasarıdır. Bir 
kanunun, bir tasarının gönlün istediği mâ
nada mükemmel olması mümkün değildir. Bir 
kanun çıkarken mutlaka en iyi eskilde çık
ması komisyonun ve Yüksek Senatonun baş
lıca vazifesidir. İşte bizi bu bakımdan uya
ran arkadaşlara da Komisyon olarak teşekkür 
etmeyi yine ifadesi zaruri bir vazife olarak bi
liyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, bir kanunun cemiyet 
üzerinde tesiri vardır. Bir de cemiyetin ka
nun üzerinde tesiri vardır. Bugün için kanun
lar ihtiyaca göre yapılır, sonunda gerek cemi
yetin ilerlemesi gerekse teknolojik bakımdan 
bâzı ilerlemelerle kanunlarda yeniden gelecek 
hükümlerle tadilât yapılabilir. Şimdi biz Yüce 
Senatonun huzurunda komisyon olarak bu ka
nunun ilk defa getirmiş bulunduğu yenilik
leri Yüce Heyetin tenevvürü bakımından arz 
edeceğiz. Ondan sonra da burada 6 saat konu
şan arkadaşların konuşmalarına Muhterem He-
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yeti Aliyenin üyelerini yormadan, usandırmadan, 
sabrım suistinıal etmeden özlü ve kısa olarak 
cevap vereceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım, hepinizin, malûmu ol
duğu üzere Millet Meclisince 15 Temmuz 1965 
tarihinde kabul edilerek Senatomuza gönde
rilmiş, komisyonlarda ve Genel Kurulda g2-
rekli inceleme ve değişiklikler yapılarak Mil
let Meclisine iade edilmiş bulunan tasarı Ana
yasanın 92 nci maddrsine göre Senatomuzca ta
nınan süren'n geçtiğinden bahisle tasarının 
Millet Meclisinden göçen şekli ile kanunlaştığı 
ilân edilmiştir. Bu haberi alan Senato Baş
kanlığımız yine Anayasanın 93 ncü madde
sine istinaden Cumhurbaşkanlığı Yüksek Ma
kamından bu hususu haberdar etmişt'r. Cum
hurbaşkanı Sayın Cevdet Srnpy ise Anaya
sanın 93 ncü maddesinde kendisine verilnr? bu
lunan yetkiye istinaden 25 . 6 . 196G tarihinde 
Millet Meclisine iade etmiştir. Tekrar görinmek 
üzere veto hakkını kullanarak iade etmiştir. îşte 
bu tasarı bunun üzerine B. M. M. inde görüşülm'lf 
ve onian sonra Komisyonumuza gelm'ş bulun
maktadır. Bu »tasarı bugünkü hali ile muhterem 
arkadaşlarım, 15 kısımdan ibarettir. Bu 15 kı
sım içinde bölümleri vardır. 

Birinci k'sım g3nel hükümleri ve tarif
leri hükme bağlamıştır. Bu bölümdeki hü
kümler. 657" sn yılı Devlet Memurları Kanu-
nunundaki esaslara uygun olarak tanzim edil 
m'ş bulunmaktadır. 

İkinci kısım; subay kaynaklarını göster
mektedir. Tasarıya göre Silâh ı Kuvvetler "n 
subay kaymakları ve harbokullarlyle tiarbokulla-
rında yetiştirilemiyen ihtisas sınıflan irin fa
külte ve yük?^k okullar olarak tesbit edil 
mistir. Tasan burada bir ymil 'k getirmiştir. 
Bundan evvel hepinizin malûmu olduğu ü^r^o 
bundan evvelki yalnız ve ya'mz Türk S'lâhlı 
Kuvvelerinin e'inde harbokulu ve bir de yük
sek okullar ve fakültelere devam edenler ise 
yine Millî Savunma Bakanlığının bizzat para
larını vererek yetiştirdiği talebelerdir. Bu 
yeni hüküm bu sebeple maiî külfetten Ba
kanlığı kurtararak, fakülte mezunu olmuş 
veya askerliğin^ yapmış yüksek okul mezunu 
okumuş askerliğini yapmış bulunan kimseler 
eğer Grnelkurmay Başkanlığı ve Millî Sı-
yunma Bakanlığının ihtiyacı varsa ve onl-r da 

bu niteiiği haiz ise kendileri subay okuluna 
girebileceklerdir 've muvazzaf subay olma ye
nilirini getirmiş bulunmaktadır. 

Üçüncü kısım : Subayların sınıflandırılması
na aittir. Bu kısımda, mevcut tatbikat ve günün 
ihtiyaçları göz önünde tutularak subayların sı
nıfları, sınıflara ayrılmalariyle ilgili hususlar 
hükme bağlanmıştır. 

Dördüncü kısım ise, muhterem arkadaşla
rım, meslekî programları düzenlemektedir ki, 
bugüne kadar talimat ve emirleriyle yürütülen 
programların müstakar bir mevzuata dayan
ması için tasarıya alınmış olup subayların bü
tün. meslek havatları boyunca bir program dâ
hilinde yetiştirilmelerini ve kabilivetlerinin ge
liştirilmesi gayesini öngörmüş bulunmaktadır. 

B~- suretle personelin ehliyet ve kabiliyetine 
göre hizmete en faydalı olacağı yerde kullanıl
ması saklanmış olacaktır. Tasarının getirdiği 
başka bir yenilik de mer'i olan 4273 sayılı Su-
bavlar He:/etine mahsus terfi Kanunu uyarınca 
TuSav'arm rütbe terfii edebilmeleri irin her 
rütbede bekleme süresinin 1/3 i kadar kıta hiz
meti yanmak zorunda idiler. Bu tasarı ile sis
tem terk edilmekte, meslek programları uya
rınca subayların geliştirilen kabiliyetlerine gö
re bilhassa üst rütbelere kıtada muvaffak olan
ların, kıtada, karargâhta muvr.ffak olanların, 
karargâhta çalıştırılmaları esası getirilmekte
dir ki. subayların yeterlik gnmlarma göre, 
kı+a ve di'Vr görevlerde kullanılmak süre ve 
sırası mes7ek programları yönetmeliği ile tan
zim edilecektir. 

Besinci kısım ise yine muhterem arkadaşla
rım, subay terfiler'ne ait bulunmaktadır. Tasan 
il° getirilen en mühim yenilik bu bölümde yer 
almış bulunmaktadır. Mer'i hükümlere göre stı-
bavlarımızm kıdemleri okullardan mezun olduk
tan sonra almış oldukları not ortalamalarına go-
"e tâvin edilmnkte ve bu kıdem süresi ise asla 
de"işmemekte idi. Tasarı ile bu sistem tamamen 
terk edilerek her üst rütbeye yükselişlerrnde 
girmiş oldukları yeterlik derecesine göre deği-
""-•n bir kıdem sarası esası kabul edilmektedir. 
B-. suretle en lâvık olanın da en kıdemli olniâsi 
kabul edilmekte bu konuda subayların çalışma
lı.,-"! t.rsvik edilmiş bulunmaktadır. Yine sevgili 
ar\adaslnnrı , bu bölümde getirilen ikinci mü
him yenilik subayların yine terfilerine aittir, 
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Şöyle k i ; mer'i bulunan 4273 sayılı Kanuna gö
re subaylarımız rübetlerine ait bekleme sürele
rinin son yılında aldıkları sicillerle terfi ettik
leri halde getirilen yeni hüküm ve tasarı ile bu 
esastan tamamen vazgeçilerek, subayın terfi 
devresine ait bütün sicilleri ile birlikte gördüğü 
kursları, öğrenimleri, aldığı mükâfat ve ceza
ları kıta ve meslekî tecrübesini bir arada değer
lendiren ve bıı suretle en lây k olanın terfiine 
imkân veren bir sistem meydana getirilmiş 
bulunmaktadır. Subaylar terfilerine ait bekle
me süresi zarfında her yıl değişik sicil âmirle
rinden sicil alacaklar, ve terfi yılının sonunda 
verilmiş -bu" • :ıan bu sicillerdeki not ortalama
ları hesabedildikten sonra teşkil edileccik de
ğerlendirme kurulları ve rütbede terfi sıra
sına giren bütün subayların şahsi sicil ve dosya
larını incelemek suretiyle tasarının 54 n?ü mad
desinde tesbit edilen kıstaslara göre kendilerine 
bir değerlendirme notu verilecektir. Sicil notu 
ortalaması ile değerlendirme notu t^jplamı her 
subayın terfii için gerekli ehliyet notunu teşkil 
edecek ve subaylar bu notlarına göre en yükse
ğinden başlamak suretiyle sıralanacaklar, 5 
ehliyet grupuna ayrılacaklardır. 

Ehliyet grupları ile bunların yüzde oranları 
basarının 39 ncu maddesinde gösterilmiştir, 
buna göre terfi sırasına giren - Şcyieee hesa-
ıbedebiliriz - 103 kbilik bir gruptan 5 kişi bi
rinci grup, 20 kişisi ikinci grup, 50 kişisi üçün
cü grup, 20 kişi dördüncü grup, ve 5 kişi de be
şinci grup olara.k girmiş olacaklardır. Subay
ların rütbe terfi edebilmeleri için yüzbaşı-yarbay-
ların en az üçüncü yeterlik grupuna, albayların 
en az ikinei yeterlik grupuna girmiş olmaları 
gerekmektedir. Şu hale göre terfi sırasına giren 
yüzbaşı - yarbaylardan 100 kişide 75 kişi kadro 
müsadolduğu takdirde rütbe terfii yap lacak 
geride kalan 25 kişiden dördüncü grııpu teşkil 
eden ve giren yirmi kişi ufkî terfi, yani kade
me terfii yapılacak, beşinci grupa giren. 5 ki
şi ise 25 seneyi doldurmuşsa emekliye sevkedile-
cek, doldurmamışsa 25 sene beklenecek. Ve 
25 sene hitamına kadar hizmetine devam ede
cektir. Generalliğe yükselecek albaylar ise ter
fi sırasına göre her 100 albaydan 25 i kadro 
müsaidolduğu ve Yüksek De£e lendi/me kuru
lunca generalliğe seçildiği takdirde general olma 
şansına sahib olacaklar, üçüncü grupa giren 50 

kişi hizmete devam edebilecek; 4 ve 5 nci gru
pa giren 25 kişi ise emekliye sövkolunacaktır. 
Görülüyor ki, bu tasarı ile kabul edilen yeni sis
teme göre subaylar teker teker değil, terfi 
sırasına giren bütün arkadaşlariyle birlikte eh
liyetleri birbirine nispet edilmek suretiyle en 
lâyık olanın terfiine mutlak imkân sağlanmış 
olacaktır. Bunun yanında ufkî terfi sistemi ge
tirilmek suretiyle bugüne kadar pek çık sıkın
tılarını görmüş olan, üst rütbedeki yığılmalar 
önlenmekte ve mahrut işte muhterem Kadri Bey 
kardeşimizin söylediği gibi muhafaza edilmek 
istenmektedir. Yine tasarının 6 nci, 7 nci, 8 nci 
ve 9 n?u kısımları assubaylarla iLgili bulunmak
tadır. Bu kısımdaki hükümler subaylara paralel 
olarak, assub ayların kaynakların n yetiştirilme
lerini, sınıflandırılmalarını ve terlilerini düzen
lemektedir. 

Tasarının 10 ncu kısmı, subay ve assubay-
ların yükümlülüklerine ait bulunmaktadır. Bu 
kısımdaki hükümler meri mevzuattan alınmak
la beraber tatbilkatta hizmet aleyhine meydana 
gelen boşluklar giderilmiş bulunmaktadır. 

11 nei kısım subay ve assubaylarm atan
malarını, yıllık ve sıhhi izinlerini düzenlemek
tedir. Bu kısımda atanmalarda esaslar, atamaya 
yetkili makamlar, izinlerin süreleri, verilme 
süreleri gibi hususlar yer alınıştır. 

Tasarının 12 nei ve 14 ncü kasımlarına ge-
linee malî hükümler düzenlenmektedir bu bö
lümde. Bu bölümdeki aylıklar, göstenge kadro
ları, kademe aylığı, harçlıklar, temsil giderleri 
aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, 
emeklilik ikramiyesi, doğum yardım ödeneği, 
ölüm yardım ödeneği, tahsil yurtları ve burs
ları, lojmandan faydalanma ve konut gibi hü
kümler Devlet memurları hakkındaki kanunda 
yer alan hükümlere paralel ve muvazi olarak 
getirilmiştir. Bu bölümde Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümleri ile birlikte yürürlüğe 
girecektir. Bu bölümde Devlet Memurları Ka
nunundan ayrı olarak subay ve assubaylara 
kıta tazminatı verilmesi kabul edilmiştir. Kıta 
tazminatının ağır ve yıpratıcı bir hizmet oldu
ğu izahtan varestedir. Bunu bilhassa burada 
kaydetmek isterim. Bugüne kadar hiçbir kar
şılık beklemeden fedâkârlıkla büyük ağır. ve 
yıpratıcı hizmeti yapagelen Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarımızın hizmetlerinin karşılığı olarak 
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tazminatla taltif edilmeleri ger ok personel ge
rekse hizmet yününden çık faydaları görülecek 
bir teeşbbüs olarak görmekteyiz: Bu cnkırm 
bir hakkıdır aziz arkadaşlarım. 

14 ncü kısım madalya ve ödüllere ait bulun
maktadır. Memleketimizde İstiklâl MadaVası 
kanunundan sonra başka bir madalya ve nişan 
ihdas edilmediği gibi, başka nişan ve madal
yaların takılması da yasaklanmıştır. Bu hal Bir
leşmiş Milletler bünyesinde vazife gören bir-
liklerimizdeki subay, assubay ve erlerimize tev
cih edilen madalyaların takılmasını önlediği 
gibi personelin hizmete bağlanıp emsalerinden 
üstün çalışmaya teşvik edici bâzı nişan ve 
madalyaların ihdası bir ihtiyacolarak kendisi
ni hissettirmekte idi. Tasarı ile bu ihtiyar ge
tirilmiş savaş, şeref, övünç ve üstün hlzmet-

• ler madalyaları ihdas edilmek suretiyle yarin
de bulunan bir ihtiyaç giderilmiştir. Bu vesile 
ile diğer devletlerde mevcudolup da bizde mev
cut bulunmıyan Devlete ait madalya ve nişan
ların ihdası yolunda Hükümetçe çalışma yapıl
masının faydalı olacağına işaret etmek isteriz, 
Komisyon olarak. 

Tasarının 15 nr.i bölümü intikal hükmü olup 
geçici maddeleri düzenlemektedir. Bu bölümde 
yeni personel rejimine geçişi kolaylaştırmak, 
müktesep hakları koruyucu ve eski zamanda 
meydana gelmiş bir kısım mağduriyetleri ön
leyici hükümler yeralmıştır. Teknik heyetlerce 
üzerinde uzun müddet çalışılmak suretiyle mey
dana getirilen ve Meclislerce titiz bir emek 
sarfiyle olgun bir hale getirildiğine kaani ol
duğumuz ve Komisyoncada vicdan huzuru için
de bu tasarıyı Yüce Heyetin huzuruna getir
miş bulunuyoruz, takdir muhterem Yüce He
yetin sevgili üyelerinindir. 

Sevgili arkadaşlarım, bunu böylece ilâve et
tikten sonra konuşmuş bulunan 9 arkadaşımızın 
burada kanun üzerindeki yapmış bulun duldan 
bilhassa ihtisasları sebebiyle Kadri Kaplan ve 
diğer arkadaşlarımızın çok vukuflu, özüne doku
nur, fakat içinden gelen iyi niyetlerin ifadesi ve 
aynı zamanda yapıcı tenkidi erin Komisyon ve 
Komisyon sözcüsü olarak kalbimizde yer ettiğini 
ifade ederek bunları bir bir sıralayıp cevapları
nı Yüce Heyete arz ve izah etmek istiyorum. 
Yalnız şunu belirtmekte bir hakş'nasbk yapa
cağıma kaniim. Arkadaşlarınım bu mesleğidir. 

Kendileri buradan yetişmişlerdir. Ben bir yıl 
bir askeri hâkimlik yaptım. Kendime göre bu 
mrrzuda, belki muhterem paşamın beyan ettiği 
şekilde yetkili değilim, cevap verecek' durumda 
d i değilim. Paşam bütün ömrünü bunun için
de geçirmiştir, saçlarını ağartmıştır. Fakat bi-
z'm elimizde mevcut bulunan mevzuata göre ce
vap vermekle yetineceğim. 

S?vgTı arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetler 
Personel kanunu taşanımın sabahki görüşme
lerinde muhterem arkadaşlarımın ileri sürmüş 
bulundukları tenkidi eri şöylece sıralıyabiliriz : 

1. Kurmay kıdemleri ile erken bekleme sü-
ro'er'nln kaldırılmasının mahzurlu olduğu, 

2. K°nunun yürürlüğü tarihinde general ve 
a.m'ral olanların 49 ncu madde esasları dâhilinde 
emekli cdllmevip, rütbe oranları mlisaidolduğu 
takdirde yas haddine kadar hirmote devam etti-
r'kbilmelorini temin eden (geçici birinci madde) 
n*n -akmealı okluğu, 

3. Onara! ve am'ral miktarının tasan ile 
t.̂ -.Vt ed'kn muvar-af subav mevcudunun yüzde 
}>i" ^ıpnrıı ölçüsünde o1 m^smın general ve 
amiral miktarının ihtiyaçtan fazla olmasına sebe
biyet yı',"fı^"i, 

4. B'"'kan'ik k^ar^âkm-k Türevli suba^T ve 
^ ^ . , . 1 ^ ^ tfıy'n^'Tvn. Millî S-v-nnm* Baka
nı tarafından yakılacağını belirt on H21 nci 
m^-Vlen^ı. (o.) bendinin'» sakıntılı o'd^o-ı. 

5. Muh^r» - yardımcı sınıf tefrikine ihti
yar buk^m*\dvw-ı, 

G. Karargâh ve kıta tefriki yapılmaksızın 
bütün subav ve astsubaylara hizmet ödeneği adı 
altında İrr ödenek veribne/ünin gerektiği, 

7. V'^nız Tvkt ve pilot adaylarına değil 
uçuş ekibine dahil di "er personele çift tazmi
nat verilmesinin gerektiği, 

8. 50 nei maddenin (d) fıkrası gereğince d k 
r.'nlinsizLk ve ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı 
Kuvvetlerde kalmaları uvgun görülmiyen subay
lar hakkında yapılacak işlemin mesnetsiz bulun
ması, 

9. — Tasarıdan çıkarılan 22 nci maddeye 
iht'y^ç bulunduğu çünkü yeni kuruluşlar sebe-
h'j]e yeni sınıfların ihdasının gerekebileceği 
Bıkanlar Kurulu kararı ile yeni sınıflar ku
rulmasının uyanın olacağı, 

10. — Sınıf değiştirenlerin kıdem sırasının 
yanlış tanzim edildiği,, bu durumdaki subay* 
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ların terfilerinin açık şekilde belirtilmesinin 
gerektiği, 

11. — Tasarının 1 nci maddesinde astsu
bay okullarından bahsedildiği halde, subay 
kaynağı olarak askerî liselerden bahsedilme
diği, askerî liselerin kaldırılmaması gerektiği, 

12. — Kademe terfilerine sapanların emsal
lerine göre kıdem sıralarının açık bir şekilde 
belirtilmediği, 

13. — Askerî öğrencilikten uzaklaştırılma 
esaslarının hukuıkî olmasının gerektiği, 

14. — Mahrut esasının tahakkuk ettirilemi-
yeceği, 

Bu tenkid ve sorulara sıra ile cevaplarımı 
arz edeceğim. 

1. — Kurmay kıdemleri ile erken bekleme 
sürelerinin kaldırılmasının mahzurlu olduğu, 
bir yaşlılar ordusuna doğru gidildiği, yüzba
şıların 33 yaşında olacağı belirtilmiş ise de bu 
görüşlere komisyon olarak katılmaya imkân 
göremiyoruz. Muhtelif kıdemler ve erken bek
leme sürelerinin bugüne kadar olan tatbikatın
da hu e.feen beklemelerin personeli biran ev
vel emekliye doğru itmekte olduğu ve Silâhlı 
Kuvvetlerin böylesine yetişmiş personelden ge
reği kadar faydalanmasına imkân kalmadan 
kısa zamanda üst rütbelere yükselen bu per
sonelin emekli olduğu, aynı zamanda kendile
rinin de emsallerinden erken emekli olmak su
retiyle mağdur oldukları anlaşılmıştır. Bundan 
başka kıdem ve erken bekleme süreleri aynı 
neşetli subaylar arasında huzursuzluk kayna-
ğıda olmaktadır. Yeni getirilmiş bulunan terfi 
sistemine göre subaylar ehliyet gruplarına ay
rılacaklarından tahsil ve ihtisas sebebiyle em
sallerine nazaran temayüz etmiş olan subay
lar bu müktesepleri ile ehliyet gruplarının 
1 nci veya 2 nci sıralarına girebileceklerdir. 

2. — Kanunun yürürlüğü tarihinde gene
ral ve amiral olanların 49 ncu madde esasları 
dâhilinde emekli edilmeyip, rütbe oranlan mü-
saidolduğu takdirde yaş haddine kadar hizme
te devam ettirilebileceklerine dair olan geçici 
1 nci madde Silâhlı Kuvvetlerin hizmet kadro
larıma birden boşalmasına mâni olmak için 
getirilmiş bir intikal hükmüdür. Bu madde 
terfi sırasında olan albayların ve bir üst rüt
beye terfi sırasında olan general ve amiralle-
riur yükselmelerine mâni değildir. Geçici bi

rinci madde 49 ncu madde ile birlikte tetkik 
edilmelidir. 4D ncu maddenin (c) bendinde sa
rahatle belirtildiği üzere her yıl terfi sırasına gi
renlere terfi edecekleri rütbenin birinci yılma 
ait kontenjanlar verilmek suretiyle bir üst rüt
beye terfileri sağlanacaktır. Bu şekilde yapı
lan terfilerde o rütbeye ait kontenjanın ta
mamlanmadığı hallerde birinci yıl kontenjanı 
artırılabilecektir. Ancak birinci yıl kontenjanı 
artırılan grup en geç iki sene sonunda kendi 
mevcutlarına indirilecektir. Görülmektedir ki, 
getirilen sistem iyi işletilebilecek bir sistemdir. 
Buna göre 49 ncu madde gereğince bir genera
lin emekli edilmesi için terfi sırasını beklemek 
durumu yoktur. İki yıl sonra kontenjanı kendi 
mevcutlarına indirmek için 49 ncu maddenin 
(e) bendi gereğince bir emeklilik işlemi yapı
labilecektir. Geçici. birinci maddede bu madde 
ile birlikte mütalâa edildiği takdirde, terfi sı
rasında olan albaylara ve bir üst rütbeye yük
selme sırasında olan general ve amirallere ter
fi imkanını sağlamak için rütbenin birinci yı
lma ait kontenjanı açmak mecburiyeti ile ida
renin emeklilik yapmak durumunda olduğu an
laşılır. 

3. — General ve amiral miktarının yüzde 
birbuçuk olarak gösterilmesinin mahzurlu ol
duğu belirtilmiş ise de yapılan incelemede Si
lâhlı Kuvvetler hizmet kadrolarının doldurula-
bilmesi için % 1, 2 - 1,3 oranında general mik
tarına ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Madde metninde yazılı olduğu üzere general 
ve amiral miktarları barış ve sefer için ayrı 
ayrı tesbit edilecektir. Seferde de general mev
cudu muvazzaf subay mevcudu ile oranlı ola
cağından ihtiyaç halinde muvazzaf subay mev
cudunun % 1,5 miktarında general ve amiral 
seçilmesinin temini için idareye bir yetki ve
rilmiştir. İdare bu yetkisini Silâhlı Kuvvetle
rin hizmet ihtiyacına göre kullanacaktır. 

4. — Tasarının 121 nci maddesinin son fık
rasında Millî Savunma Bakanlığı Karargâhına 
yapılacak tâyinler konusunda Bakanın yetkili 
olması konusuna gelince 121 nci maddenin ev
velki fıkraları tâyinlerde Bakanın fonksiyonu
nu tesbit etmektedir. Bana göre bütün astsu
baylar ve albay rütbesine 'kadar olan subaylar 
için kuvvet komutanları Millî Savunma Baka
nına teklifte bulunacaklar ve Millî Savunma 

— 52 — 
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Bakanı tâyin tasarrufuna hukukî varlık kazan
dıracaktır. Kendi karargâhı mensuplarının du
rumuna gelince; 

Kalen mer'i bulunan 15 Mayıs 1957 tarihli 
ve 69&3 sayılı Ordu mensuplarının nakil ve tâ
yinleri hakkındaki Kanuna dayanarak yürür
lüğe konulan yönetmeliğin 22 nci maddesi 
22 . 5 . 1962 tarihinde şu şekli almıştır. 

tsmen tâyin istekleri 
Madde 22. — Nakil ve tâyinler için ismen 

istek, ancak aşağıdaki yerlere yapılabilir: 
a) Generaller ve amiraller tarafından iş

gal edilecek mevkiler. 
ıb) Kurmay Başkanlık görevleri. 
c) Askerî okullarla akademilerin bâzı 

derslerinin öğretmenlikleri. 

d) General ve amirallerin emirsubaylık-
ları. 

e) Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlık 
müsteşarlığı. 

Bakanlık ve dairelerdeki kadroları. 
Görüldüğü üzere halen mer'i mevzuata gö

re Milli Savunma Bakanlığı teşkilatındaki kad
rolara tâyin yapılması için ismen talepte bulu
nulmakta ve tatbikat bu şekilde yürütülmek
tedir. 121 nci maddenin son fıkrasına Millet 
Meclisi Genel Kurulu tarafından ilâve edilen 
hüküm mevzuatımızda bulunan ve uygulan
makta olan bir hükmü, bir yönetmelik hükmü
nü kanun maddesi olarak tasarıya almaktan 
ibarettir. Şu hale göre 121 nci maddenin (c) 
bendinde hakikaten arkadaşlarımın bir endişe 
olarak belirtmek istedikleri hususun vâki ol
madığını, vâridolmadığını bunun halen mevcut 
bulunan bir mevzuat olduğunu bir yönetmelik 
icabı olduğunu, fakat bunun bir kanuna meb
de olarak getirildiğini ve siyasi bir gaye gü-
dülmediğinin anlaşılmasını komisyon adına bil
hassa belirtmek ve şu zabıtlara geçirmek ve 
tescil etmek isterim. Hükümetin böyle bir ni
yeti bulunmadığını, komisyonun böyle bir ni
yeti bulunmadığını ifadeden kendimi alama
dım. Bunu böyle, komisyonun iyi niyetlerini 
ifade eden şü sözlerimin kabul edilmesini is
tirham edeceğim. 

5. — Muharip - yardımcı sınıf tefriki bu 
tasarı ile yerine getirilmiş bir hüküm değildir. 
4273 sayılı Kanunla kabul edilmiş bulunan bir 
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i sistemdir. Silâhlı Kuvvetlerde bir anane ola-
; rak tatbik edilmektedir. Bu tefrik personelin 
| özlük hakları yönünden her hangi bir fahrkh-
I lık yaratmamaktadır. 

. G. — Karargâh ve kıta tefriki yapılmâksı-
\ zıh bütün personele hizmet ödeneği verilmesi 
\ hakkındaki görüşe de katılmaya imkân yoktur. 
\ Gerçekten Hükümet tasarısının gerekçesinde' 
: açıklandığı üzere kıtalardaki çalışma süreleri

nin karargâh ve müesseselerden fazla olması 
haftada iki gün gece eğitimi, nöbet hizmetle-
rinin çok daha sık gelmesi, tatbikatlar ve ma
nevraların yıpratıcı tesirleri dikkate alınarak 
kıta tazminatı müessesesi getirilmiştir. An
cak, kıta dışında çalışan personelin de doğru
dan doğruya ve dolayısiyle kıta mesaisi ile olan 
irtibat derecesi göz önünde bulundurularak 
bu personele de kıta tazminatının yarısı Ölçü
sü ile bir tazminat verilmesi gerekli bulunmuş
tur. Bütün personele aynı ölçüde tazminat ye
rine kıta hizmetinin ağırlığı ve yıpratıcrlığ* 
karşısında uygun mütalâa edilmektedir. 

7. — Uçuş ekibine de çift tazminat veril
mesi talebe d il misse de tasarı tetkik edildiği 
takdirde pilot ve pilot adaylarının uçuş sebe
biyle mâruz kaldıkları riskin ağırlığı ve hizme
tin özelliği sebebiyle kendilerine ayrıca kıta 
tazminatı verilmektedir. Tazminat alan diğer 
personele her hangi bir şekilde ikinci tazmina
tın verilmesi düşünülmediğinden uçuş e"kibihe 
dâhil diğer personele de kıta tazminatı veril
mesi komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. 

8. — 50 nci maddenin (d) fıkrası gereğince 
disiplinsizlik ve ahlâki durumları sebebiyle Si
lâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmi-
yen subaylar hakkında T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun hükümlerinin uygulanacağının be
lirtilmesi sakıncalı değildir. Bugüne kadar uy
gulanan ve T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
33 ncu maddesinde yer almış bulunan bir hü
kümdür. Disiplinsizlik ve ahlâki durumların ne
lerden ibaret olduğu objektif esaslara göre 
tanzim edilecek yönetmelikte belirtilecektir. 

Yönetmelikler Anayasanın 113 ncü maddesi 
gereğince kanunların uygulanmasını göstere* 
ceğinden kanunlara aykırı hükümleri ihtiva 
etmiyecektir. Bu hususta endişeye mahal alma
dığı kanısındadır komisyonumuz. 
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Bunu da şöylece hir misalle anlatabiliriz, 
50 ne i maddenin (d) bendini. Her ne kadar 
Emekli Sandığının hakikaten bir (e) maddesi 
varsa ve burada da bâzı şrylerden bahsediyor
sa da şunu ifade etmek lâzım ki, kanunda yor 
almıyan bâzı haller vardır. Bunlar da ancak 
yönetmelikle yapılabilir. Meselâ; bir subay ve
yahut da bu kanuna tabi bulunan bir memur 
sabahları geç geliyor veyahut bir günün yarı
sını gelmiyor. Bunlar hakkında ancak ve an
cak yönetmelikle bir hüküm getirileceği kanı
sındayız. Bu sebeple diyebilirim ki, bizatihi 
olarak Emekli Sandığı Kanunu (f) fıkrasında 
kanun vazıının da maksadının hu olduğuna 
kaanüm. 

Sevgili arkadaşlarım. 
9. — Sınıflarının kaldırılması yeni sınıfların 

kurulması hakkında idareye yetki tanınması 
hakkında Hükümet tasarısında 22 nci madde 
olarak bir madde yer almış idi. Geçen dönem 
Senatoda yapılan müzakerelerde Senato Ana
yasa Komisyonu yasama meclislerine ait bir 
yetkinin idareye devredilemlyceeği kanaatiyle 
ba maddenin Anayasaya aykırı olduğuna ka
rar vermiş ve madde bu sebeple metinden çı
karılmış idi. 

10. —- Sınıfı değiştirenlerin kıdem sırası 
yeterlik dereceleri tesbit olununcaya kadar 
yeni sınıfının aynı nasıplarmm sonunda ola
cağı şeklindeki 37 nci maddenin son fıkrası 
da bugünkü tatbikata uygundur. Yeni olarak 
bir sınıfa geçmiş bulunan subayın aynı sını
fa mensup subayların sonunda sıralanması hiz
mete uygundur. Bu subayların ilerdeki kıdem 
durumları yeterlik derecelerine göre tesbit edi
lecektir. Kademe terfiine sapanların arasında 
kidem farkının nasıl tesbit edileceğine gelince, 
kıdemin esası nasıp yani rütbeye nasıp tarihi 
olduğuna göre kademe terfiine sapan bir suba
yın nasıp tarihi kendisinden sonra aynı rütbe
yenaspedi len bir subaydan daha önce oldu
ğundan bu subay daha kıdemlidir. 

11.—• Askerî liseler kaldırılmış değildir aziz 
arkadaşlarım; tasanda böyle bir şey yoktur. 
Muhterem arkadaşlarınım, bu yerde konuşan 
arkadaşımın böyle bir hükme vardığının hu
kukî sebebini komisyon ve komisyon sözcüsü 
olarak anlamak mümkün değildir. Tasarının 
birinci maddesinde Harb okulları fakülte ve 

yüksek okuldan bahsedildiği halde askerî lise-
'erden bahsedilmemiş olması, askerî liselerin 
kaldırılacağı anlamını taşımamaktadır. Dikkat 
buyurülursa subay ve astsubayların kaynakla
rından yani son kaynağından bahsedilmiştir. 
Askerî liseler Harb okullarına öğrenci yetişti
ren liselerdir. Bu hale göre askerî liseler harb 
okullarının kaynağıdır. Halen Millet -Meclisi 
Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan harb 
okulları kanun tasarısında bu hususta yeteri 
kadar ve istenilen kadar muhterem arkadaşla
rımın bütün endişelerini giderici hükümler 
mevcut bulunmaktadır. Bu bakımdan endişele
rini şu kürsüden ifade etmek isterim ki, bunun 
da yerinde olmadığına kaanüm.. 

12. — Kademe terfilerine sapanların em
sallerine göre kıdem sıralarını da biraz evvel 
açıklamıştım. Nasıp tarihine göre kıdemleri 
tesbit edilecektir. 

13. — Askerî öğrencilikten uzaklaştırılacak
lar hakkında tasarm:n 17 ve 18 nci maddele
rinde getirilen hükümler objektif esaslara göre 
tanzim edilmiş ve bugüne kadar yapılan uy-
gulamad.m edinilen tecrübelerle hizmetin en 
iyi bir şekilde yapılması için tanzim edilmiş
tir. Öğrencilerin mağduriyetini gerektirecek 
her hangi bir hüküm yoktur. 

14. — Mahrut esası tasarının 3S - 57 nci 
maddeleri ile tahakkuk ettirilmektedir. 100 ki
şilik bir sınıf kabul edelim idari zayiat müs
tesna 100 ü de üsteğmen ve yüzbaşı olacaktır. 
Silâhlı Kuvvetlerde küçük rütbeli subaylara 
ihtiyaç fazladır. Yüzbaşıdan sonra beş kişi, 
5 nci ehliyet grupuna düşecek ve 25 hizmet yı
lından sonra emekliye ayrılacaktır. 20 yüzba
şı da ufkî terfii yapacaktır. Bunlardan yani 
103 yüzbaşıdan 75 i binbaşı olacaktır. Bu 75 
binbaşının % 75 i olan 56 subay yarbay ola
cak bu 53 subayın 42 si de albaylık sırasına 
gelebilecektir. Her rütbede % 10 idari zayiatta 
olduğu göz önünde bulundurulursa Harb oku
lunu bitiren 100 subayın ancak 26 sı albay ola
bilme imkânına sahibolabilecektir. 

Generallerimize gelince albaylıkta bekleme 
süresini dolduranlardan bir ve 2 nci ehliyet 
grupuna girenler yani 100 albayın 25 i gene
ral ve amirallik için seçime girebileceklerdir 
ve 25 albay da ancak muvazzaf subay mevcu
dunun miktarına göre yüzdesi tesbit edilmiş 

51 — 
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general amiral kadrosundaki münhallcr ade-
din2e terfi edebileceklerdir. 

Şimdi çok sevgili arkadaşlarım; öğleden 
evvelki oturumda konuşmuş bulunan arkadaş
ların ve kendilerinin burada belirtmiş bulun
dukları itirazlarına ve kanunda yapılması mev-
cudolan bâzı sakıncaların bulunduğuna dair 
kendilerinin arz ve izahına çalıştı 'ı yapıcı gö
rüşlerine cevap vermeye çalıştım. Şimdi öğleden 
sonraki oturumda konuşan arkadaşların konuş
malarına cevap vermeye çalışacağım. 

Kadri Kaplan arkadaşımız öğleden sonraki 
konuşmasında dediler k i ; ordu sistemi yaş had
dine bağlanmamalıdır. Bu kanun yaş haddine 
bağlanmıştır. Bu hizmet e s a s l ı göre olmalıdır. 
Korgenerallik ve orgenerallik 65 yaşında değil 
de 62 yaşında yapılması daha uygun olurdu der
ler. Emekli Sandığının 132 nci maddesi vardır. 
Buna göre bu personel kanununda mümkün ol
madığı hukukî kanısındayım. Çünkü, 132 nci 
madde diyor ki, kanun tadilleri bu kanunun ek 
ve tadillerinde yer alır. Bu sebeple yaş hadleri 
de görüşmekte bulunduğumuz Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanunu ile yapılmaz. Emekli 
Sandığı Kanununda yapılacak bir tadilâtla müm
kündür. Bu sebeple henüz müzakere ettiğimiz 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
bunun düzenlenmesi mümkün değildir. 

- Yine Kadri Kaplan arkadaşımız cok vukuf
lu olarak dediler ki : Madalya ve Nişan Kanu
nu hakkında 2590 sayılı Kanun var. Bu kanr r 
Anayasanın 153 ncü maddesine aykırı görülmek
tedir. Kanaatimize göre. 

Şimdi tasarının ]96 ncı maddesinde de bu 
husus ver almıştır. İlga maddesinin (h) fıkra
sında 2590 savılı Kanunda efendi, bey, paşa gibi 
unvanların kaldırıldığına dair bir kanuna avkırı 
hüküm getirmiyoruz. Bu kanunla gelen hüküm 
şudur : Yabancılar tarafından Türk Silâhlı 
Kuvvetlerimizin mensuplarına verilmiş bulunan 
gerek. madalyalar, gerekse üniformalarını onla
rın: o günlerine mahsus bulunan özel günlerin
de takabilmelerini ve özel günde kullanabilme
lerini getiren bir hüküm olduğu kanısında bu
lunmaktayız. 

Yine Kadri Kaplan arkadaşımızın yeterlik 
grupundaki derecelerin nispî olması itirazına 
gelince : 
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arkadaşlarım gerçekten ilk bakışta gruplar 
nispî gibi görünmektedir. Ancak, Silâhlı Kuv
vetleri Teşkilâtı için personel plânlaması zo
runlusunu Sayın Kadri Kaplan daha iyi tak
dir eder ve bilirler ki, bu husus bir gerçektir. 
S'.iâhlı Kuvvetlere muayyen adedde binbaşı, 
yarbay, albay lâzım olacaktır. Not bakımından 
bir baraj g3tiriiirse istenilen adedde terfi etme
me durumu meydana gelir ki, bu ise hizmetin 
aksamasına sebebolur. 

Aziz arkadaşlarım, yine Kadri Kaplan ar
kadaşımızın bir endişesini gidermek isterim. 
Mareşal ve büyük amiraller için esasen özel bir 
kanrn gelmektedir, özel kanunda, mareşal ve 
büviik amiraller irin emekli olup olmıvacakları, 
nn l°r vrvoaca"?! hususu bu kanunda düzenlene
cek hükümler olacaktır. Simdi yine Kadri Kap
lan arkadaşımız bu son konuşmasında 121 nci 
maddenin son fıkrasındaki bir hususta sarahat 
voktrr dediler. Bu ra-norda sarahat var. Bura
dan okuduğumuz takdirde sevg'li arkadaşımızın 
bu endişesini er'derece^im kanısında olacağım. 
'<A^mı maddenin son fıkracında (b) ve (o) hend-
lerinin rvg-<lanmasınrH Genelkurmay Başkam
ı n teklifi üzerire. Millî Savunma Bakanı inha 
islerim yar>madı"ı takdirde. Genelkurmay Baş
kanı Cumhurbaşkanına gereken teklifi yapma-
Tnı Başbakandan vazı ile ie-.-HVnhilir. Bu yazmın 
bir örneği avm zamanda Millî S/H'unma Baka
nına ve Genelkurmay Başkanına bildirilir. Baş
bakanın bu k a r a m a uyulması mecburidir* hük
mü vardır. Bu fıkrada rrern bu yazının bir 
ö~n^i avnı zamanda Millî Samnma Bakanına 
ve Genelkurmay Başkanına bildirir, cümlesinin 
son cümle ile birlikte mütalâa edilmesinin ge
rektiği anlaşılmış ve verilen teknik izahat da bu 
mahiyette olduğundan Millî Savunma Bakanına 
TTe Genelkurmay Başkanına bildirilecek yazının 
Başbakanın kararını muhtevi yazı olduğu ve 
maddenin bu maksatla tanzim edildiği anlaşıl
mış ve kabul edilmiştir. 

Kadri Kaplan arkadaşımız dediler ki. geçici 
20 nci maddede sarahat yoktur, acaba bu loj
manlarda fiilî işgal hangi tarihlerden başlar, fi
lân dediler. Aslolan; fiilen işgal ettiği tarih 
esastır. Kanun da bunu böyle öngörmektedir. 
Meselâ, bu kanun meriyete girdiği andan itiba
ren 4 yılı doldurmuşsa lojmandan çıkarılacak^ 
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tır. Eğer 4 yılı doldurmamışsa 4 yılı bckiiye-
cektir, ondan sonra çıkacaktır. Aylıklar hak
kındaki 127 nei maddede Devlet Personel Ka
nunu, 657 sayılı Kanuna göre çıkarılacak ve 
düzenlenecektir. Bunda da endişe etmemeleri
ni rica ederim. 

Yalnız sevgili arkadaşlarım; burada bir hıı-
hususu 'belirtmek istiyorum; gönül isterdi ki, 
'komisyonraıuzda bulunup C. II. P. adına ko
nuşmuş bulunan Saffet Ural bey arkadaşımız
da burada bulunsalardı. Dediler ki, kanunun 
]21 nci maddesi görüşülürken komisyonda bu
lunan ve Genelkurmay Başkan"iğim temsil 
eden arkadaşın «bu madde niçin? Biz bu ka
nunun çıkmasını istemiyoruz» dediler. Sevgili 
arkadaşlarım hafızam acaba beni yanılttı mı 
diye o gün komisyonda bulunan arkadaş" ara 
tekrar bir bir sordum. Sevgili arkadaşlarım, 
bir defa komisyonda Hükümet olarak bakan 
bulunduğu zaman diğer arkadaşların yetkisi 
yoktur, salâhiyeti yoktur ve onların bu sa
kilde biz bu kanunun çıkmasını islemiyoruz, 
şeklinde bir beyanı o'ımadığı gibi. buna hak
lan da yoktur. Aynı gün bakanımız komisyon
da bulunuyorlardı. Yanız şunu söylediler: 
121 nci maddede biz Genelkurmay olarak bâzı 
sakıncalar görüyoruz, dediler. Yoksa sureti ka
tiyede o yerdeki bulunan, hatır'adığ-ma göre 
General Orhan Bey sureti katiyede böyle b'r 
beyanda bulunmadılar. Eğer komisyon üyesi 
arkadaşımıza hususi olarak söy" emirse komis
yon huzurunda bunun olmadığını tesbit etmek 
tescil ettirmek isterim aziz arkadaşlarım. 

Şimdi sevg'.li arkadaşlarım, ben fazla uza
tacak değilim, hakikaten cevap verilecek hu
suslar pek çok. Yalnız bir hususu da tesbit et
mek istiyorum; zira Sadi Koçaş arkadaşımız 
bir mevzua temas etti ve hakikaten etrafta 
bunun birtakım yankıları vardır. Buna yer 
vermek lâzım, bu getiıilcn kanım askerlere ye
ni bir zam kanunu değildir. Bunun efkârı 
ummmiyede böy'e anlaşılmasına da ne gönlü 
.müz razı ne komisyonumuz razı. Hiç birimiz ra
zı değiliz. Ama ufak tefek dedikodular sebe
biyle bunun böyle söylenmiş olmasından do
layı da komisyonun, biz'erin ve Hükümetin de 
mesul olmaması kanısındayım. Şimdi Sadi Ko-
ça.ş arkadaşımız dediler ki, tesbit etsinler kür-
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I s'iden komisyon veyahut Hükümet olarak aca
ba alman maaş"ar nelerdir? Şimdi aziz arka
daşlarım tasarı ile gelen haklar şunlardır. 
2 703 lira maaş - Genelkurmay Başkanının 
arkadaşlarım - 1 620 lira kıta tazminatı, ka
nunun getirdiği; 203 lira emireri tazminatı, 
163 lira tayın bedeli, 750 lira orgenerallik rüt
be maaşı, 100 lira tazminatı, 1 000 lira da Ge
nelkurmay Başkanı tazminatı. Böylece a'man 
para 6 435 liradır. Ama bundan evvel hiz
met ödeneği şeklinde gelmiş olsaydı, istedikle
ri gibi olsaydı 2 7C0 l'ra maaş, 3 500 lira hiz
met ödeneği ile 6 200 lira... Aradaki aleyhe 
235 liralık bir fark var. Bunu tesbit etmek re 
efkârı umumiyen'n de bunu böyle bi'm^sini 
komisyon olarak arzu ediyoruz. Bunu böylece 
belirtmek istiyorum. (Tabiî kesintiler de var 
sesleri), Tabiî kesintilerde var. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, daha cevap ve-
I receklerJmiz çok. Fakat arkadaşlar burada 

bilhassa ben şuna işaret etmek isterim; Sadi 
Koçaş arkadaşımız dediler ki, Orduyu politika 
içinde tutmalayım, bu bir silâhtır, tuttukça ge
ri teper. Ben buna sureti katiyede cevap ver-
miyeceğim, bunu yetkililere bırakıyorum. Yal
nız arkadaşımız bir hususa daha değindiler. 

Sevgili arkadaşlarım; ben fazla yormayayım 
TIeyeti Aliyenizi. Yalnız Madanoğlu arkadaşımı
zın değlnd ği bir hususa cevap vermeden geçemi-
ycceğim. Dediler ki, askerî liseler kaldırılacak
tır. Demin izah ettim. Böyle bir şey yok, endi-
1? etmesinler. Yalnız şunu ilâve ettiler, bu konuda 
sivil sektörde de ordu mensupları vazife görse
ler ve bu temin edilse daha iyi olurdu dediler. 
Banım mazide de sakmcalan vardır. Komisyon 
olarak bizim görüşümüz bu yolda değildir, 
aziz arkadaşlarım; eski ve yeni emeklilerin bir 
seviyeye getirilmesi lâzımdır dediler. Bu da bu 
kanunla yapılacak bir şey değildir. Emeklilik 
kanunuyla yapılacak bir mevzudur. 

Sevgili arkadaşlarım, ben şu izahatımla ben-
ilcn evvel bu mevzuda çok yetkili olarak konuşan 
general arkadaşlarıma ve bu mevzuu bilen arka
daşlarıma eğer cevap verebildiysem, onların ken-
:1i endişelerini giderebildiysem kendimi mutlu 
addeder, Komisyonumuz adına Yüce Heyetin 
muhterem üyelerini hürmetle selâmlarım. (Al-

I kışlar) 

56— 
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BAŞKAN — Başbakan Sayın Süleyman 

Demirel. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (h 

parta Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Sena 
tonun muhterem üyeleri, Silâhlı Kuvvetler Per 
sonel Kanunu görüşülürken serd edilm'ş bulunan 
bir, iki mütalâaya ve bâzı sözlere temas etme! 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Evvelâ şu 
nu belirtmek isterim ki, Silâhlı Kuvvetler Per 
sonel Kanunu Hükümetimiz tarafından meclis
lere sevk edilmemiştir ve Hükümetimiz tarafın 
dan hazırlanmamıştır. Hükümetimiz bu kanun" 
kabullenmiştir, tekabbül etmiştir. Binaenaleyh 
bu kanunun tenkid, kritiği yapılırken Hüküme 
timiz ile bir bağlantı kurarak, şu veya bu şekil 
de mânalar çıkarmanın yanlış olacağını başmd? 
ifade etmek isterim. Gayet tabiî ki, Hükümet 
Devletin en mühim müesseselerinden biridir. Cte 
yet tabiî ki, temadiyet vardır, tekabbül ettiği
miz bir şeyi müdafaa etmek durumundayız. 

Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununun han<r' 
safhalardan geçtiği de Muhterem Heyetinizin 
malûmudur. Kanun gelmiştir, 3 ncü Koalisyon 
Hükümeti veya 3 ncü înönü Hükümeti tarafın 
dan getirilmiştir. Yüksek Askerî Şûranın tetki
kinden geçmiştir, karara bağlanmıştır. Ve mor 
üslere sevk edilmiştir. Meclislerde mü,mV<»"»-̂ ; 

yapılmış, kanunlaşmıştır. Kanunlaştıktan sonra 
Meclisle - Senato arasında usuli bir ihtilâf çık
mıştır. Bu usuli ihtilâfdan dolayı Sayın Cum
hurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir. Şayet 
bu usuli ihtilâf çıkmasaydı, şayet veto edilmemiş 
olsaydı kanun bu haliyle kanundu. Bu hususu 
da göz önünde tutmak gerekir. 

Şimdi, kanun tasarısının davandığı anafikir 
nedir! Kanun tasarısı Silâhlı Kuvvetler perso
nel rejimi ile ilgili olarak birçok hususları ge
tiriyor. Bunun içinde Silâhlı Kuvvetler perso
nelinin ücretlerine ait de birtakım hükümler 
var. Kanun tasarısının gerekçesinde bir kıta taz
minatı var. Kıta tazminatı, kıtayı cazip klımak 
maksadı ile getirilmektedir. Ve gerekçe dikkat
le okunduğu zaman gayet kolaylıkla görülecektir 
ki, gerekçenin muhtelif yerlerinde kıtada çalışan 
kumandan, subay ve astsubayların daha çok me
şakkat içinde çalıştığına dair hükümler var ka
yıtlar var, beyanlar ve ifadeler var ve birden 
fazla işi yaptıklarına asit, birden fazla işi yapma
larına rağmen bir vekâlet ücreti gibi bir ücret 
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almadıklarına dair kayıtlar var. Bunlar bir kı-
la tazminatının esbabı mucibesini teşkil ediyor. 
rCanun tasarısı Millet Meclisinde görüşülmüş, 
Muhterem Heyetinize gelmiş, Muhterem Heye-
Liniz sadece albay ve albaydan daha alt kademe-
leki rütbelere teşmil edilen bu hususu general-
'ere de teşmil etmiş ve tatile girilmiş, Millet Mec
lisi müddet meselesini kaıale alarak bu tasarı ka-
"lunlaşmıştır, demiş. Senato Başkanlık Divanı 
meseleyi tetkik etmiş ve buna itiraz etmiş Cumhur
başkanı nezdinde ve vetosunu temin etmiştir Sim
li bu kanun tasarısı müzakere edilmeye başîanı-
'alı beri Matbuatta birtakım yazılar çıktı. B^nim 
Su hususta verdiğim tek beyanat şudur. Meclis-
^ r kanunlara en ivi seklini verecektir.. Bunun 
lışmda verilmiş bir beyanatım yoktur. 

Muhterem arkadaşlar: kanım yapma yetki
li teşriî orframndır. Ve bu yetki hiç kimsenin 
^ebinde değildir. Ve tesrii organ-n üstünde hiç
bir organ mevcut olmadığına göre ve kamın yap-
•na yetkVı münhasıran tesrii obanın olduğuna 
röre kanunların şu veya bu şekilde, çıkacağım 
veya çıkmıyacağını hiç kimse söyliyemez. Mese-
'e, gnrp mekanizmasına gelir. Gruplar muayyen 
karnın taşanlarını muayyen istikamette çıkarma
yı düşünebilirler. Bir m r ı mesaisi ile de Valsı
nıza gelinmemistir. Çünkü bu kanun Yüksek 
Askeri Şûranın tetkikinden geçmiş, bizden ev
velki Hükümet bunu tetkik etmiş, Meclislere ge
tirmiştir, biz de bunu tekabbül etmişiz. 

Şimdi, hâl böyle iken, benim söylemediğim 
sözleri, vermediğim beyanları bana atfederek, 
birtakım hükümlere varmak doğru bir hareket 
değildir. 

Muhterem senatörler; ben beyanat veririm, 
gayet acıktır benim beyanatlarım, gazetelere 
veririm, birçok gazetelere birden veririm, Ana
dolu Ajansına veririm, radyoya veririm, yaban
cı basma veririm, basın toplantısında beyanat 
veririm, meydanlarda konuşurum, halka hitabe
denim, Meclislerde konuşurum, grupta konuşu
rum. Benim beyanat verdiğim yerler buraları
dır. Bana atfedilen beyanların nerede verildiği
ni söylemek gayet kolaydır. Her tarafta her za
man yaptığım beyanatlar mahal ve tarih verile
rek, gayet kolaylıkla gösterilebilir. Hâl böyle 
iken sadece şu sözleri söylemek için, - eğer tam 
bu ise sözler - zira hem de bir Hükümet tasarı
sı hakkında bir Hükümet Başkanı bu kadar gay-
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riciddî, bu kadar mesuliyet duygusundan yak- î 
sun bir söz sarf etmez. Ama biz bu beyanın 
tekzibini bekledik diyebilmek için şu oturtul
muştur. Gazetenin birisi, hangisi olduğunu da 
bilmiyorum. «Ben de az maaş alıyorum» demi
şim, bu benim beyanımmış. Başbakanlık, Ge
nel Kurmay Başkanlığı çok para ile yapılan hiz
metler değildir. Bu bana atfedilen beyan. So
ruyorum bu beyan nerede verilmiş, kimin yanın
da verilmiş, kim duymuş? Bunları söylemek 
mümkün. Filân meydanda halka hitabettiniz, 
böyle dediniz, diyebilirsiniz. Grupta dedin'z di
yebilirsiniz, Senatoda, Millet Meclisinde dediniz | 
diyebilirsiniz. Basın toplantısında dediniz diye
bilirsiniz, Filân gün, falan saatte gazetecilere 
dediniz, diyebilirsiniz. Ben bu kadar açığım. 
Vereceğim beyanı da kapı arkalarında vermem. 
Kapı arkalarında veıilecek hiçbir beyanım yok. 
Açık olarak veremiyeceğim hiçbir beyanım da 
yok. Hal böyle iken sadece bunu söyliyebilmck, 
bir gazete bunu yazmışsa yalan yazmış. Bir ya
lan yağmuru içerisinde bir yalan ehramı içeri
sinde bizim her gün her şeyi tdkzibett ğ'miz gö
rülmüş mü? Hergün her şeyi tekzibetmeye kal
karsak hiçbir şekilde çalışma imkânı yoktur. Biz 
umumi beyanlarımızla tekzibetmek lüzumunu J 
gördüğümüz şeyleri tekzip şeklinde değil umu
mi açıklamalar şeklinde her gün yapıyoruz Bu
rada maksat nedir? Burada maksat; muhterem I 
senatörler şunu huzurunuzda arz edeyim, Baş
bakanlık maaşı Genel Kurmay Başkanlığı maa;ı 
vesaire gibi şeyleri b T münakaşa konusu yap-p 
acaba bunun altından birtakım istisnalar çıkarabi
lir miyladir. Maksat budur. Bu haberi k'm ver-
mişse yalan vermiştir. Bu bayanda bulunan muh
terem senatör, böyle bir husus beyan edilmişse 
bu tekzibedilmem'şıtir, diyebilirdi. Doğru bunun 
altına bunu da sıkıştırmış. Şimdi bu gayet hak
sız bir iştir. Ve böyle bir beyan hiçbir yerde 
mevcut değildir. Hiç kimce de böyle bir beyanın 
verildiğini gösteremez. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum : 
Muhterem senatörler fikir hürriyeti olan bir 
memlekette Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait bir ka
nun tasarısı konuşulurken gayet tabiî ki, birçok 
şeyler söylenebilir, birçok şeyler yazılabilir. 
Bunları, söylenip de yazılan bu hususları delâ
let etmedikleri mânalara götürmenin hiçbir za
man doğru bir yol olmadığına kaaniim. gayet be- | 

nim aldığım gibi doğru ise; bir sayın senatör, 
ordu, ücretli ordu durumuna düşürülmüş, şek
linde bir beyanda bulunmuş, burada. Eğer doğ
ru ise. Çünkü zaptı bulmak imkânım olmadı. 
Kim düşürmüş orduyu ücretli ordu durumuna? 
Nasıl düşürülmüş? Ikibuçuk sene evvel sevk 
edilmiş bir kanun, 2,5 seneden bu yana bunun 
üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamış, kanun ta
sarısı Meclislerde müzakere edilmiş, bir defa 
çıkmış, veto edilmiş, ikinci defa çıkıyor. Böyle 
bir idd'ada kim bulunmuş? Böyle bir iddiada bu
lunan dünyanın en haksız, en kötü ve.fesat dolu 
bir iddiasında bulunmuştur. Ne demek Türk 
Ordusu ücretli ordu durumuna düşürülmüş? Yurt 
boylarında, yurdun en ücra köşelerinde, sınırla
rında çeşjtli mahrumiyetler içerisinde kendisi 
yemeyip askerini yed'rmek, kendisi yatmayıp as
kerini yatırmak, kendisi glymey'p askerini giy
dirmek şuuru içerisinde bu memleketi her türlü 
tehl'keye karşı korumanın şuuru içerisinde ve ec
dadımıza lâyık, ananelerimize lâyık, şerefli hiz
metleri görmenin şuuru içerisinde bulunan insan
ları kim diriltebilir miş ücre'tli ordu durumuna.* 
K'rr> kudreti yeterm'ş Türk ordusunu ücretli 
ordu düşürmeye? (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem senatörler, itibarlı müesseselerimize 
yakışmıyacak şeyleri yakıştırmaya kalkmıyalım. 
Fikirlerimizi kuvvetlendirmek maksadiyle dahi 
olsa yakışını "a cak şeyleri yakıştırmamanızı r'ca 
ediyorum. Türk Silâhlı Kuvvetleri Türk Milleti
nin gözbebeğidir. Tü k Millofn'n en değerli var
lığıdır. Türk Millet'n'n özüdür, vatanperverlikle 
yuğurulmuş öriüür. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
şu veya bu şekilde Türkiye'ye para iç'n hizmet 
ettiğini düşünmek akim almıyacağı kadar gayri-
mantıki bir iştir. Türk 11 illeti kendi hizmetinde 
olanlara imkân1 arı nisbetinde ne verebiliyorsa, 
Türk SJûhlı Kuvvetlerinin muhterem personeli
ne de bu imkânları ile mütenasip en iyiyi vermek 
durumundadır. Bunu hiçbir zaman da esirge
memiştir. Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun malî hükümleri olmıyacak mı? Olacak. 
Veyahut bu kanun tasarısı olmazsa başka bir ta
sarının malî hükümleri olmıyacak mı? Olacak. 
Malî hükümlerin olduğu yerde yani, acaba ordu 
ücretli ordu durumuna düşürüldü denmesin diye 
malî hüküm konmıyacak mı? Bu münakaşaları 
anlamak imkânı yoktur. 
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Muhterem Heyetinizden ve herkesten rica 
ediyorum, bu şekildeki münakaşalar çirkindir. 
.Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde ve demokrasi
mizin muteber ve muhterem diğer müesseseleri 
üzerinde medeni ölçüler içerisinde her türlü mü
nakaşayı yapalım ama medeni ölçüleri taşrn, 
itibar zedeleyici münakaşaları yapmak çirkindir. 

Burada bir hususa daha temas etmek istiyo
rum. Yine benim vermediğim bir beyanat. 

Muhterem senatörler, hizmet tazminatı, diye 
bir şeyden ben hiç bahsetmedim. Hiçbir yerde de 
ağzımdan çıkmış bir kelimeyi bulamazsınız. Çün
kü tasarının malî hükümlerinden kıta tazminat] 
bahis konusudur. Ve tasarının gerekçesi kıta 
tazminatı esasına göre kurulmuştur. Hal böyle 
iken hizmet tazminatı gibi bir meseleden benim 
bahsettiğimi iddia etmek doğru değildir. Benim 
böyle bir beyanım yoktur. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum : Or
duyu politik manevralara sokma, Orduyu poli
tikanın içinde tutma hesabı, bunların ne mak
satla hangi fikir sllsilesj içinde ve hangi man 
tık düzeni içinde söylendiğini bilmiyorum. Am r 

ne masat la , hangi fikir silsilesi içinde, ney' 
ispa-t etmek için, hangi mantık düzeni içinde söy
lenirse söylensin gayet manasız ve gayet tehlike
li sözlerd'r. 

Muhterem senatörler, Ordu niçin polit'knnT 
içinde tutulacaktır? Orduyu pot'tıkanın ic'nt" 
tutarsanız ne olur? Orduyu politikanın icind-
tutardanız Ordunun harb g'icü katmaz O zam*^ 
Ordudan bekledierm'z vatan müdafaasını y*>" 
ma durumunda büyük sıkrıtıva düşersiniz. Türk 
Ordusu hiçbir zaman bu gibi ithamlara lâyık de
ğildir. Söylüyorum, en direkt veya direkt netkr 
itibariyle Orduyla politika yan yana getirme 
nvnlzi rica ediyorum. Türk Ordusu Türk Mil
letinin malıdır. Politikanın içinde olup ne yapa
caktır? Birtakım zihinler hüsrana uğrıvack 
tır, hüsrana uğramıva devam edecektir. T) üs "ITI 
dükleri müddetçe de hüsrana uğrıyacaktır. Türk 
Ordusunun Türk Milleti ile karşı karşıya gel
mesi veyahut da Türk Ordusunun Türk Milleti 
ile arasında bir açıklığın bulunmasını istiyenler 
daima hüsrana uğrıyacaklardır. (Alkışlar)?. So
nu olmıyan bir badireye büyük Milletimizi, Dev
letimizi götürmekten ibaret olur bu. Nerede bi
teceği, nerede başlıyacağı belli olmıyan bir ba
diredir. Demokratik müesseselerin yetkileri Türk 

1 4 . 7 . 1 9 6 7 0 : 2 

Anayasasında tarif edilmiştir. Parlâmentonun, 
yetkileri ve sorumlulukları tarif edilmiştir. Hü
kümetin sorumluluğu tarif edilm'ştir. Genel ida
renin sorumluluğu tarif edilmiştir. Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin sorumluluğu tarif edilmiştir. Bağ
landığı yerler tarif edilmiştir, hepsi tarif edil
miştir. Türk Silâhlı Kuvvetlerini politikanın 
içinde görmek, evvelâ Türk Anayasasına uygun 
düşünmemek demektir. Türk Anayasasını ihlâl 
etmek demektir. Çünkü, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin vazifesi po'itika değildir. Onun vazifesi 
Türk Anayasasında belirtildiği gibi vatan mü-
dafaasıdır. Bu sözleri söylemek, aslında, Türk 
Anayasası ihlâl edildi mi, edilmedi mi demek
te birdir. Çünkü, o zrmnn bir yetkiler ve mesu
liyetler kaosu içerisine girilir. 

Muhte^m senatörler, müteıddit defa söledik. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri kendi kumanda zinciri 
İçerisinde, yann kendisine tevdi edilecek bir 
yatan vazifesini yapmanın şuuru içerisinde 
~?üvk tarihine sanlı sayfalar yazmanın şuuru 
Verisinde kendi işi ile, kendi gücü ile mnsgul-
l ü \ Şurasında, burasında çekip Türk Silâhlı 
Tuvvetlerini "politikanın içinde imiş gibi gös
termek veva bövle davranışlarda bulunmak sa
dece karanlık zihinlerin eseri olabilin Ordu üze
ninde hiç. kimse hesap yapmasın. Türk Silâhlı 
Kuvvetleri vatanperver insanlar topluluğudur 
ve ne şu fikrin, ne bu fikrin, s'yasi cereyanları
nın, Türk Anayasasının çerçevesi dışındaki si
yasi cereyanların hiçbir şekilde ne destekçisi ne 
mü^evvici olabilir. Onun içindir ki, Türkiye'de 
Türk Anayasası umumi çerçeveyi kurmuştur. 
Bu umumi çerçeve içerisinde Parlâmento var
dır, Parlâmentonun nasıl seçileceği vardır, nasıl 

":anun yapılacağı vardır, nasıl kanım yürütüleceği 
^ardır. Bütün bunlar varken ve bütün bunların 
kaynağı büyük Türk Milleti iken, her türlü 
kudretin kaynağını Türk Anayasası büyük 
Türk Milleti almış iken, birtakım yersiz te-
lailerle milletin zihnini bulandırmanın mânası 
yoktur. Onun içindir ki, kim orduyu politika
nın içinde tutmanın hesabı içindeyse söylenme
lidir. Bövle birşeyi bilen varsa söylemelidir, 
açıkça. Çünkü bu ; Anayasaya aykırıdır. En 
ufak bir virgülün dahi Anayasaya aykırılığı 
İddia edilirken, en ufak bir kelimenin Anayasa
ya aykırılığı iddia edilirken, Anayasanın her-
şeyine aykırı olan böyle bir, durumda her kim 
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birşey bilip de söylemiyorsa, o zaman milletin 
menfaatlerine hizmet etmiyor demektir. Herkes 
hesabını Türk vatandaşının gönlüne inmeye 
göre yapmalıdır. Türk vatandaşına göre yap
malıdır. Eğer bu anlaşılmamışsa daha Türki
ye'de, eğer bu bir şuur haline gelmemiş ise 
o zaman büyük sıkıntı içindeyiz demektir, o 
zaman buhran içindeyiz demektir k i ; bunun 
hiçbir emaresi mevcut değildir. Bugün Türk va
tandaşları kuvvetin kaynağının neresi olduğu
nu, kimin ne mesuliyetle mücehhez bulunduğu
nu, kimin ne yetki ile mücehhez bulunduğunu 
Anayasanın ve kanunların çizdiği şekilde bili
yor ve öyle anlıyor. Anayasa ve kanunların dı
şına çıkılırsa gayrimeşruiyet olur. B'naenaleyh, 
olmıyan şeyleri mevcut farzetmek. olmıyan şey
leri var tahayyül etmek, varmış gibi göstermek 
veya varmış gibi bir vehmin irinde bulunmak 
zannetmiyoruz ki, bugünkü Türk hukuk düze
ni ile kabili telif olsun. Bu itibarla, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı gö
rüşülürken bu tasarı ile hiç alâkası olmıyan 
birtakım hususların bu kürsüden dillendirilme
sin! fevkalâde yadırgadığımızı ifade etmek is
terim. Muhterem senatörler, bu yadırgadığımız 
husus hakikaten hukuk düzenine aykırı oldu
ğu için ve memleketimizin yüksek menfaatleri 
ile bağdaşmadığı için şerefli Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin hiçbir aslı esası olrrryan, hiçbir şe
kilde aslı olmıvan mütalâalarla yerin'n tâyin 
edilmesine çalışıldığı için hv.zrrrnuzda ban
ları açıklamık mecburiyetinde kaldım. Ümide-
diyorum ki, kulaktan kulağa g°lrn, birtakım 
sözlere, kapı arkalarında söv'cnildiği iddia edi
len birtakım sözlere bakıp ahkâm çıkarılacağı
na, Türk Anayasasının ve Tür1.: kanunlarının 
icaplarına uvarak hükümler vazedilmesi daha 
insaflı ve daha doğru olur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ahmet T'opaloğlu. 

Bir takrir var, okutuyorum -efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Silahlı Kuvvetler Personel kanunu tasarı

sının uzunlnru ve önemine b'naen ve tatile 
girmeden önce müzakeresinin tamamlanması ge
reken başka kanun tasarı ve tekliflerinin 
mevcudiyeti de dikkate alınarak 17... 7 . 1967 

Pazartesi günü saat 15,00 te de Genel Kuru
lumuzun çalışmalarına devamını arz ve teklif 
ederiz. 

Artvin İzmir 
Fehm'. Alpaslan Cahit Okurer 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa
yın Başkan bu husus da Danışma Kurulu ya
rın toplanacaktır. Sayın arkadaşlarıma istir
ham edeceğim, yarından sonra oylansın. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar alınan kara
rımız ya.nız bu hafta için idi. Şimdi bugün 
mesai saatimiz doldu-ju takdirde Salı günü 
saat 15,00 e atmamız icabetmektedir. Bu iti
barla Cumartesi günü toplanacak olan Di
vana bir kolaylık olması bakımından bu tak
riri o;rlamak mQcburiyetindeyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde issniz, söz 
veririm. Srym Bakan bir dakika takririn aley
hinde konuşacaklar, buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, takririn aleyhinde oldu
ğumu ifade etmedim. Bundan beş gün ev
vel toplanan Danışma Kurulunda yarın yani, 
Cumartesi günü saat 10',30 da bir toplantı ya
pılacağını haber verdiler. Pimdi alacağımız 
bir kararla. Divanın alacalı karar arasında bir 
çatıja olabileceği için bunu söyledim. Yok
sa... (Güıü tüler.) Bir saniye efendim, ondan 
başka şu da var : Kanunun ehemmiyetinden 
bahsediliyor daha gelecek kanunlar var. Ama 
y,0 rni ,- .», ,^ t-ık't bırakılmamaktadır. Bina
enaleyh müsaade ederseniz... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz oylıyalım 
Heyeti Umumiyenin temayülü oy'arı ile 
be'li olsun. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etm'yenler... Takrir kabul 
edilmiştir. Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALCĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş^ 
kan. sayın senatörler, Askerî Personel Ka
nunu ile niçin huzurunuzdayız, veya yeni 
bir askerî personel kanununa iht;7raç hissedil
mektedir? Bu kanunla neler getirilmiştir ye
nilikler nelerdir? Bunlara ait Heyetinize iza
hatta bulunduktan sonra, kanunun tümü üze
rinde tenkidlerde bulunan arkadaşlarıma ce-
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vap arz edeceğim. Askerî Personel Kanunu 
Devlet personel rejiminde bir reform bir reor-

ganizasyon "ihtiyacından doğmuştur. 160 sa 
yılı Devlet Personel Dairesinin kurulmasına 
dair Kanunla kurulan Devlet Personel Dairesi 
ve bunun birinci maddesi, Askerî Personeli, 
Devlet personeli dışında mütalâa etmiş, ve 
yine bu kamına göre yapılan ve sVil Devlet 
memurları için çıkarı1 an 657 sryılı Devlet 
Memurları Kanunun da 4 ncü maddesi askorî 
personeli kendi dşmda mütalâa etmiştir, işte 
sivil personel için takibedilen bu proserüde 
uygun olarak askerî personelin de .reorgan! 

zasyonu için yeniden bir Asksrî Personel Ka 
nununun kot halinde bir kanunun şevkin<-
ihtiyaç ve lüzum hâsıl o'mr^tur. Evvelce tat
bik edilmekte bulunan Sub.°y Terfi Heyetin" 
Mahsus 4273 spyıiı Kanun ile Astsubavlarır 
Tây'n, Terfi ve Tecziyelerine aidolan 58C-2 sa 
yılı Kanunun ikisini bir arada ve eksik hü 
kümlerini tamamlayarak ve Silâh'ı Kuvvetle: 
Personelinin reorganizasyonnnu da içine ala 
rak bu Askerî Personel Kanunu hazırlar 
mış, Meclislere 19.63 - 1964 yılında S3vk edV 
mistir. Bu kanunun biraz sonra izahatımdr 
bildireceğim gibi, bu kanun Hükümetten sevi" 
edildiği seki1 den sonra bugünkü aldığı dr 
rumla bir Hükümet tasarısı olmaktan z'yad' 
daha çok geçen devredeki yapıcı müzakeres' 
ile Senatomuzun malı olmuştur ve bugün bu
rada müzakeresini yapacağınız ben M.lîî Sr> 
vunma Bakanı olarak sawn>nasîm yaptv'V-
Askerî Personel Kanunu Hükümetin olmaktar 
ziyade Yüce Senatomuzun malı olmuş ârVfr 
bütün madde1 erine Yüce Senatonuz fikrin' 
prensiplerini koymuş bulunmaktadır. 

O halde böyle bir kanunun savunmasını 
böyle.bir.kanunun biran evvel çıkıp bekliyor 
Silâhlı Kuvvetlere biran evvel verilmesin^ 
gayret sarf etmek benim kadar bu kanundr 
emeği olan Yüksek Senato üyelerinin de benir~ 
kadar hissesi ve emeği olan arkadaşların gay 
reti olması gerekir. Askerî Personel Kanunr 
Mecliste kabul edilip S^rat^yn £"1rKH--~ 
sonra Senatonun da 12 Mart 1966 da kabulü 
ile, 82 maddesinde esastan değişiklik yapı
larak, 89 maddesinde madde ve fasıl tas
hihleri yapılarak değişiklik yapılmak suretiyle 
ve ancak 210 maddelik kanundan 15 i esas ve 

10 u muvakkat madde aynen kabul edilmiş vs 
diğer 210 madde, 20 geçici madde ile birlikte 
Askerî Personel Kanununun 25 madde hariç, 
diğer bütün maddelerini teker teker komisyo
nunuz incelemiş, kendi hüviyetini, kendi fikri* 
ni vererek, 12 Mart 1966 da Millet Meclisine 
iade etmiştir. Kanun veto edildikten sonra pro
sedürü içinde müzakeresi ikmal edilmiş ve Hü
kümet olarak Meclisteki müzakereleri «ırasın
da bu kanunun Senatonuzun tebellür eden fikir* 
lebinin Meclisçe de kabulüne büyük gayret sarf 
edilmiş ve bugünkü şekli ile, huzurunuza gel* 
miş bulunmaktadır. Ve Meclis de ancak Senato
nuzun kabul ettiği bu kanunun 9 maddesinde* 
ki, bu da esasta değil, bâzı prensip değişiklik* 
leri ile yalnız 9 maddesinde ufak değişikliklerle 
bu kanunu Yüce Senatonun huzuruna getirmiş 
bulunmaktadır. 

Şimdi, bu kanunun getirdiği, prosedürünü 
izah ettiğim kanunun getirdiği yeniliklerden 
de kısaca bahsetmek isterim. Evvelâ şunu arz 
etmek isterim ki, Askerî Personel Kanunu ne 
bir maaş kanunu, ne bir tazminat kanunudur. 
Askerî Personel Kanunu biraz evvel arz etti
ğim gibi Silâhlı Kuvvetler personelinin reor* 
ganizasyonu, reformu için mevcut kanunlarını 
tadil ederek, ıslah ederek, subayların subay 
ikmali, terfi, tâyin, özlük hakları gibi hukukî 
ve malî statüsünü tanzim eden kod bir kanun* 
dur. Yoksa, sadece subayların maaş ve öde
neklerini tanzim eden bir maaş kanunu mahi
yetinde bir kanun değildir. Kanunun bu asıl 
galip ve mühim tarafı bir tarafa itilmiş daha 
çok Sicil Personel Kanununun tatbik edileme* 
mesi ve tatbikatının tehiri de buna inzimam 
ettiği için âdeta bu kanun bir reform kanunu 
değil de bu kanun bir maaş kanunu imiş gibi 
münakaşa konusu edilmiştir. Bu kanunun 
getirdiği yenilikler, Askerî Personel Kanunu
nun getirdiği yeniliklerden birisi 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa muvazi olarak, 
paralel olarak getirdiği yenilikler, birisi de 
askerliğin gereklerine göre bu kanunun için
de yeniden tanzim edilmiş hükümler olarak iki
ye ayrılabilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa gö
re ve buna muvazi olarak getirdiği yenilikler 
diğer Devlet memurlaarma tanınan haklara 
muvazi haklardır ki, bunlar sırasiyle doğum 

61 — 
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yardımı "ödeneği, emeklilik ikramiyesi, yaka
cak yardımı, yurt dışı aylıkları, mahrumiyet 
yeri ödeneği, aile yardım ödeneği, aylıklar 
gibi diğer sivil personele de tanınan haklardır. 
Bunun dışında Askerî Personel Kanununun 
Sivil Personel Kanunundan farklı durumu iti
bariyle yani askerliğin, meslekin özelliği itiba
riyle getirdiği yenilikleri de vardır ki, kısaca 
bunlardan da bahsetmek isterim. Bunlar da; 
şimdiye kadar memleketimizde mevcudolmıyan 
ve olması çok arzu edilen madalya ve taltifler 
ve takdirnameler hususunu getirmiş bulun-
aktadi'*. Ödüller hükmünü teşvik için ödüller 
hükmünü getirmiş, diğer taraftan daha evvel 
bir tüzük1 e idare edilen 189 ve 186 sayılı ka
nunlarla idare edilen lojman meselesini bu ka
nun hükümleri içerisinde tanzim etmekte fay
da mülâhaza etmiş ve bu kanun içerisinde 
askerî pers^r>.olin To^r^an Herif i tnnHm o+^'r--
tir; Bunun dışında asıl bu kanunun getirdiği 
mühim yeniliklerden biri; terfi hususları, yeni 
bir esasa bağlanmıştır. Sivil memurlardan fark
lı olarak subayların terfi esaslarını bir esasa 
bağlamıştır. Çünkü ordu mahrutunun teşkilin
de ordunun hem fizikî, hem kafa yapısı itiba
riyle en faydalı zamanlarında memleket savun
ması için yararlı olmalarını sağlıyacak ve on
ları talebeliğinden alıp en müsmir, en faydalı 
zamanlarına kadar yetişmesini takibetmek ve 
bir mahdut içinde memleket savunması için 
bu güzide personelden istüade etmek hedefini 
tutan kanun, bu kanunla Asken Personel Ka
nunu ile yeterlik grupları dediğimiz gruplara 
ayırmak suretiyle Harbiyeden çıktıktan sonra 
bilhassa üstteğmenden itibaren, muayyen rüt
belerden itibaren yeterlik gruplarına ayırmayı 
ve idari sicil yanında bir de takdir heyetleri 
kurmak suretiyle yeterlik, değerlendirme grup
larını teşkil etmek suretiyle subaylarımızın 
yetişmesini, terfilerin! bir mevzuat içerisinde 
takibetme esprisini de bu kanun getirmiştir ki 
bu mevzuatımızda büyük bir yeniliktir. Ve 
subaylarımızın terfi ve terfihleri için gayet 
faydalı bir yoldur. Bunun dışında bu kanunun 
getirdiği yeniliklerden birisi ve basınımızda da 
bilmeden çok münakaşa konusu olan kıta taz
minatı konusudur. Kıta tazminatı biraz evvel 
Sayın Başbakanın da temas ettiği gibi kıtayı 
cazip kılmak için ve Türk Silâhlı Kuvvetleri-

n'n yurt savunması için iskânında coğrafi şart, 
iskânşartı düşünmeden icabında dağbaşmda, 
kırda, yaşama şartları değişik ve zor şartlar 
içerisinde yurt savunması için yaptığı kuru
luşlar içerisinde aynen sosyalizasyon bölgesin
de dok to r l a r bir miktar para verildiği gibi ya
şama şartları göz önünde tutularak ve eğitimi, 
bilhassa Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harbe ha
zırlanmasında eğitimin önemi göz önünde tu
tulacak k^ta tazminatı verilmesi öngörülmüş
tür ve bununla kıta tazminatım verirken bil
hassa subayların vazife süreleri bakımından 
icabında sabahın erken saatinden gecenin geç 
vaktine kadar bölüğünün, kıtasının başında
ki subaya diğer memuriyetlerde ek görev veri
lirken ek görev verilmiyen askerî personele bu
na mümasil bir kıta tazminatı vermeyi müna
sip görmüş ve bu kanunla getirmiştir. Ancak 
basınımızda bir kıta tazminatı yerine Silâhlı 
Kuvvetler tazminatı diye bir tazminattan, ki 
tasarıda böyle bir teklif yoktu. Bunun üzerin
de durulmuş ve kanunda böyle hiçbir hüküm 
bulunmadığı halde muhtelif tarihlerde gerek 
Mecliste ve gerek grupîardaki konuşmamızda, 
gerek benîm ve Sayın Başbakanın böyle bir şey 
olmadığını, kanun Meclise geldiği zaman Mec
lislerin en iyi şekli vereceğini söylediğimiz hal
de büyük rakamlar zikredilerek subayların, 
gc-.nerallerln büyük mikyasta maaşlar alacağı, 
bunu sivilderln alamıyacağı şeklinde üzücü neş
riyat. yapılmıştır. Kanun Meclise ve Senatoya 
gelmiştir ve Hükümetin bu kanunun mevcut 
maddeleri dışında hiçbir teklifi Meclislere gel
memiştir. Hükümetler kanunları gazete sütun
larında değil Meclis kürsülerinde savunur. Mec
lis kürsülerine getirilmemiş. Meclise getirme-
d'ğimlz bir kanun veya teklif bizim olamaz. 
Böyle bir teklif mevcut değildir ve olmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, bu kanu
nun getirdiği yeniliklerden bahsettikten son
ra kısaca kanunun tümü hakkında konuşan ar
kadaşlarıma da arzı cevabetmek isterim. 

Sayın Havdar Tunçkana;t: bilhassa hakkı 
müktcepler üzerinde durdular ve beğenmedi
ğim bir tâbiri, ki kendileride bunu beğenmezler 
bir ordu mensubu olarak, «bu ordu yaşlı bir ordu 
oluyor» dediler. Bu tâbirlerine arzı cevap etmek 
isterim. Bu kanunla ordu yaşlı ordu olmuyor, 
arkadaşlar. Sadece kurmay kıdemleri kalkıyor. 

- 6 2 
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Orduda kurmay kıdemi, meselâ bir sınıfta yüz
de 3 veya 5 idi. Ordu mensuplarınm diğerleri 
eskiden de bu kanunun getirdiği müddetler içe
risinde terfi etmekte idi. O halde yüzde 5 veya 
3 nispetinde subayın erken terfi etmemeli bu 
orduya yaşlılar ordusu haline mi getirmektedir? 
Ben bu fikre hiç iştirak etmediğimi ifade etmuk 
isterim ve ordumuz için böyle bir tâbiri kullan
masını da yersiz bulurum. Bugün bu kanuna 
göre teğmen yaşı 21 - 24, Üsteğmen yaşı 24 - 30 
yüzbaşı yaşı 30 - 36, binbaşı yaşı' 30 - 42, yarbay 
yaşı 42 - 46, albay yaşı 46 - 50 tuğgeneral yaşı 
50 - 53, tümgeneral yaşı 53 - 53, korgeneral yaşı 
53 - 59 dur yani 50 yaşında orgeneral olabilecek
tir. Bugün arkadaşlarım kendileri tanıyorlar bu
gün yüksek rütbeli g3nerallerimizin yaşlan da 
bu yaşlar civarındadır. Yani bu kanun ile bir 
gec'kme ve orduya bir yaşlılık hüviyeti getiril
memektedir. Bundan emin olmalarını istirham 
ederim. 

Savın Havdar Tunçkamt general ve am'ral 
nispetinde yüzde 1,5 un yüksek olduğunu ifade 
ettiler. B'inu seferde ve hararda o1 arak kabul 
ettiğimizi ve bugün için 1,3 rakamını kullandığı-
mızı ve 1.5 ancak seferi kadro olarak eıkılae-ğı-
nı ifade edersem her ha1 de kend7eri de bu nisb-e-
tin yüksek olmadığını kabul ederler. 

Sayın Saffet Ural aynı konuya, dokundular. 
«Bu ordu yaşlı ordusu oVacak» dediVr ki avnı 
fikre iştirak etmediğimi ifade ettim. Yalnız fark
lı bir de beyanda bulundular, komisyonda da 
Savın Saffet Ural böyle b :r konuma vı.nttrR''av
dı. 121 nei maddece -güve bu h^.V^^^^n. artık 
ordu işlerine müdahale edecek bir Millî Savın
ım. Bakanlığının politik bir merkez haline G e 
çeğini ifade ettiler. Bu hükme mMeden varlıkla
rım anlayamıyorum. Eğer bu 121 ne: ımd devi 
iyice okurlarsa, dikkatle okurlarda bövle bir h'ik
im varmak için maksat gütmekten b^ka b'r im
kân bulamıyorum. Birinci fikrası ile. ikinc; fık
rası iH üeün?ü fıkrası ile arz edrce<"'m, 1 *>n' 
2 ne i 3 ne'i f"Vrn,sı ile bütün t^V'f tav İn1 eri M"!-
lî Savunma-'Bakanına gelmektedir. A fıkras1 ile 
albav dahil albaya kadar, kuvvet kııımnd^n1*!" 
Mil1! Savunma Bakanına gatirilımHc tâv*n',ar,n' 
Millî Savunma Bakanı v-nrrrktadır. E f̂ kr-r-u 
ile de karargâhtaki!eri Mn-Iî Savunma B - ^ n V 
ğı yanmaktadır. Orada bir kuvW kumandam 
kuvvetine ait bir askerî personeli Millî Savunma 
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Bakanına teklif edecek, bu personeli buraya tâ
yin et diyecek, bakan olur diyecek. Ama burada 
da Millî Savunma Bakanlığı müsteşarı bu perso
neli görecek kuvvet kumandaniyile, görüştükten 
sonr^. teklifini yapacak. Bunun neres'nde politika 
var? Bunun neresinde politika merkezi olmak? 
Sayın Sadi Kocas'ta ima yollu buna dokunmak 
istedi, buna biraz sonra cevap vereceğim Bu 
maddelerin hic birisi Hükümet tarafından geti-
rUm's vsya Hükümet tarafından böyle istenmiş 
değildir. Deminde söyledim, biraz evvel Sayın 
Başbakan da söyledi, kanunları meclisler yapar. 
Biz Hükümet olarak meclislerin alacağı kararlar 
^a çıkaracağı- kanunları takibetmokle görevliyiz. 
Meclis Fınıımi Heyetinde bu madde bu şekli 
•v'nrstııv S^mtova gebırştir, Senatoda alınacak 
karara göre kanuniaşa.c°k ve biz Hükümet olarak 
bunu tak'bed.<->e->?Hz. Yoksa böyle bir maddenin 
çıkmasında Hükümetin hiçbir îm.fcadı -o^nndığı 
e£e~* maksadı olsavdı Hükümet bövle bir maddeyi 
o istikametde sevkeder getirirdi. Ve bunu getir-
rm u *m,1"ânTndıa.d->r Hükümet. O h^lde muhterem 
Saffet Ural'm Hükümete bövle bir maksat izafe 
etmesinde haksızlık ve insafsızlık vardır. 

Sayın Saffet Ural bir şey daha söylediler; 
bu muvakkat birinci madde ile bu orduyu, ya
ran koruyan bir ordu haline getireceğiz dediler. 
B'jyle bir maksat igüdülmemiştir. Silâhlı Kuv
vetler hizmetinin iyi yürütülmesi için bu ka
nunla;- Askerî Şura tarafından Ibu maddeler 
geçirilmiş ve Askerî Şûranm tertip ettiği gibi 
Hükümetçe huzurunuza getirilmiştir. Hizmetin 
iyi yürütülmesinden başka en ufa'k "bir maksat 
güdülmemokteddr. Arkaclaşımız1 n burada da 
bir maksat gütmesini üzüntü ile -karşıladım. 

Sayın Kıdr i »Kap1 an arkadaşım, kamunu 
hakikaten iyi tetkik etmişler, faydalı, güzel 
izahlarda bulundular. Ve esas olarak ıkanunıın 
faydalı hükümler 'getirdiğini ifade ettiler. Gö
rüşlerine ,göre bâzı eksiklerden bahsettiler. 
Biz bu kanun tam bir kanun demiyoruz ve bi
raz evvelde arz ettim bu kanun Hükümetten 
daha ço'k Yüce Senatonun malı olmuş bir ka
nundur ve bu 'kanuna bugünkü şekli Yüce Se-
nat3 vermiştir. Bu kanunu çıkarırsanız tatbi
kata gi^erh. eksiklikleri olduğu zaman, tamam
larız. Ve Türkiye'de ilk defa böyle 'bir askerî 
kot kanunu çıkıyor. Elbette ki, ıbu k> /t kanunun 
tatbikatından birden bütün meseleleri kapsıya^ 
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cağını ve 'bütün ihtiyaçları gidereceğini s"yle-
mek mümkün değildir. Umanım ki, ileri'ki tat
bikat yıllarında fazla aksaklıkları olmasın, ol
duğu takdirde huzurunuza gelmeye ıhazırız. 

Sayın Kadri Kaplan mareşalin ve büyük 
amiralin emekli olmamasını ifade etti. Mareşal
lik ve büyük amirallik kanunla verilen 'bir 
rütbedir, makamdır. Binaenaleyh, 'bunu kanunu 
içerisinde düşünmek mümkündür, diye düşün
dük. Bu kanun içerisinde değil, nasıl olsa ma
reşallik ve 'büyük amirallik bir "kanunla veril
diğine göre bunu kanun ile, kendi özel kanu
nu içerisinde derpiş etmekte daba .'büyük fayda 
mülâhaza ettik ve onun için bu 'kanun içerisine 
almadık. 

Sayın Tekin Arıburun arkadaşımız, tenıkid-
leri sırasında burada her küveti temsil eden 
ve kendilerine muhatabalabilecek kimselerin. 
vazifelilerin bulunmasını temenni ettiler. Se
nato İçtüzüğünün 59 ncu maddesi sarihtir. 
Burada Hükümet adına Sayın Barbakan veya 
memur edeceği bir bakan veya bakanın me
mur edeceği yet-kililer bulunur. Yüce Senato
nuz sanıyorum ki, burada kanun müzakeresin
de karşısında .Senatoya Meclise karşı siyasi me
suliyeti olan kimseleri görmek ve onlardan iza
hat almak ister. Bakan istense istediği malû
matı foendi emrindeki yetkililerden al p Yüce 
Senatoya arz ederler. 

Sayın Cemal Madanoğlu, -askerî lise1erin 
kapatılması endişesini s"yledi. Bu Mecliste 
de oldu. Sebep şu oluyor; aske.î liselerde oku
yan talebeler askerî personel değildir. Onun 
için bu kanunda gösterilmemiştir. Bu kanunda 
bahsedilmedi diye, ,acaba unutuldu mu bu di
ye muhterem üyelerde 'bir endişe olmaktadır. 
Askerî liseler devam etmektedir ve devam ede
cektir. Hava, Kara ve Deniz olarak askerî 
liseler devam etmektedir. 

Sayın Sadi Kocaş'm tenkidlerine Sayın Baş
bakan biraz evvel cevap verdiler. Hakikaten 
şunu sarahatla ifade etmek isterim »ki, Say n 
Koeaş mesnetsiz bir konuşma yaptılar. Say:n 
Başbakan hiçbir yerde Silâhlı Kuvvetlerin taz
minatı konusunda böyle bir tazminat verilecek
tir diye bir konuşma yapmamışlardır ve yine 
benim tarafımdan da hiçbir konuşma da Silâh
lı Kuvvetler tazminatı diye .bir tazminatm mev
cudiyetinden bahsedilmemiştir. Hiçbir gazete

de bana veya Sayın Başbakana ait -böyle bir 
beyanat, silâhlı kuvvetler tazminatı verilecektir 
şeklinde bir beyanat tesbit edebilirlerse, ha
tamızı biz de öğreniriz. Ama her halde foöyle bir 
beyanatı bulamıyaca-klardır. 

Sayn Koçaş, orduyu politika içinde tutma 
hevesinden, bahsettiler. Şu kanunun »hangi mad
desiyle bu havada olduğumuzu açıkça söyle
mediler. Hangi maddesiyle biz askerî personel 
-kanununun hangi maddesiyle orduya politika
yı sokmak istiyoruz? Bunda açık ve sarih ol
malıdırlar. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhunbaşkanmca S. Üye) 
— 121 nci maddeyle, maddede sırası gelince 
konuşacağım. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PAL03DU (Devamla) — 121 nci maddenin 'bü
tün fıkraları bu Senatoca tegbit edilmiştir. Bu 
Senato A, B, C, D fıkralarını kendisi tesbit et
miştim. (E) fıkrasını, da Meclis iiâv* etmiştir. 
A, B, C fıkrasını iyi okuduğumuz zaman E fık
rasının bir mahzur teşkil 'etmiyeceğini pekâlâ 
takdir edersiniz. Bu sizin henhalde kendi bir 
sezişiniz olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, lütfen Heyeti 
Unıumiyeye karşı hitaıbedin. 

HİLL1 SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOJ-LU (Devamla) — Ediyorum efendim. 
Şimdi suallere cevap arz ederken, ismiyle hita-
betmiyorum özür dilerim, Sayın Başkan. Şimdi 
bu ifadelerle «kanunun 121 nci maddesini iyi 
tetkik ettikleri zaman 'böyle bir /hüküm çıkar
maya imkân olmadığı halde Sayın Koçaş'm 
121 nci madde ile ordu politikaya sokulmak 
isteniyor demiş olmasını üzüntü ile karşıladım. 
Biraz evvel Komisyon Sözcüsü 'bugün tatbik 
edilmekte olan tatbikatın, bugünkü tatbikatın, 
•buıgün'kü talimatın 121 nci maddenin (e) fıkra
sı hükmüne göre cereyan ettiğini, burada tali
matın 122 nci maddesine göre izahat verdiler. 
Kendileri de asker olduklarına göre ve Genel 
Kurmayda da vazife yapmış bulunduklarına 
göre 'her halde bu maddeden haberdardırlar ve 
tatbikatının da, halen tatfoilkatm da bu şekil
de olduğunu bilmektedirler. O halde yapılmak
ta olan, tatbik edilmekte olan 'bir şeyin bir ka
nun hükmüne getirilmesinde politik maksat 
aranmaması lâzımgeldiği -kanaatindeyim, 
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Sayın arkadaşlarım, izahatımı burada ik
mal ediyorum. Biraz evvelde sözlerimin başın
da da arz ettiğim ,gibi Askerî Personel Ka
nunu Hükümetin malı olmaktan ziyade Yüce 
Senatonuzun malı olmuş ve birçok maddelerine 
Yüce Senatonuzea şekil verilmiştir. Sadece Hü
kümet olarak Meclisteki ımüzalkerelende Sena
tonun görüşüne uygun [bir ışe'kilde tasarının 
gelip (biran evvel kanunlaşması (gayreti sarfe-
dilmiştir. Yüce iSenatonun daha evvel fikir
leri tebellür etmiş ıbu kanunun (biran evvel 
kanunlaşmasmdaki gayretini ibekler 'hepinizi 
saygiyle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Maddelere 'geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, birer maddelik iki 
tane kanun var, müsaade ederseniz hu kanun
ları bitirinceye kadar devam ıetsin birleşim. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/316; Cumhuriyet Se
natosu 1/807) (S. Sayısı : 981) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hak

kındaki kanuna ek kanun tasarısı ile 3656 sa
yılı Kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına kadro ilâvesi hak
kında kanun tasarılarının gelen kâğıtlara ekten 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilik ve takdi-
men görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
Konya Milletvekili 

Faruk Sükan 

BAŞKAN — Gündeme alınmasını aylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Öncelikle .görüşülmesini oy-

(1) 981 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

j larmıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmi-
I yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. Tümü 
üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok... Maddele-

I re .geçilmesini oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle ıgörüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kahul 
edilmiştir. 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkın
daki Kanuna ek kanun 

[ Madde 1. — Devlet memurları aylıklarının 
I tevhit ve teadülüne dair 3656 'sayılı Kanuna 

bağlı (I) sayılı .cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına, (Toplum Zabıtası hizmetlerinde 
kullanılmak üzere) ilişik cetvelde derecesi, me
muriyet unvanı, adecl ve maaşları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle .birlikte 
I oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Kaibul edilmiştir. 
Madde 2. — 14 . 7 . 1985 tarih ve 654 sa-

! yılı Toplum Zabıtası kurulması hakkındaki Ka
nuna aşağıdaki -maddeler eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — Toplum Zabıtasında ıgörev
li emniyet müdürleri, emniyet âmirleri, haşko-
miser, komiser, komiser muavini ve polis me
murlarına ayda 225 lira 'Toplum Zabıtası öde
neği verilir. 

Ek Madde 2. — Ek 'birinci madde ile kabul 
edilen tazminat Toplum Zabıtasından ayrılıp 

I başka görevlere atananlar için müktesep hak 
teşkil etmez. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe (girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
I yın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
I yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kahul 

65 — 
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edilmiştir. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
'ediyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadrolar ilâvesi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/317; 
Cumhuriyet Senatosu 1/808) (S. Sayısı : 982) 
(D-

BAŞKAN — Gündeme alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Raporun 
'okunup okunmaması hususunu 'oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Rapo
run okunması kabul edilmemiştir. Tümü üze
rinde isöz istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Ka/hul edilmiştir. İvedilikle 'görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3856 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet (rene! Müdürlüğü kıs

mına kadrolar ilâvesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna ekli 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına bu kanuna ekli (1) sayılı cetvelde 
derecesi, memuriyet unvanı, aded ve maaşları 
•yazılı memuriyetlere ait kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kajbul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz istiyen sa
yın üye? Yak. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 982 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürürtür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi aylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

5. — 7033 sayılı Kanunun birinci maddesine 
ekli (A/l) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/145; Cumhuriyet Senatosu 2/227) (S. Sayısı : 
983) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda ismi çıkarılan 983 ısıra isayılı Kanun 
teklifi tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. Bütün işlere takdimen ekten gelen 
kâğıtlardan .gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
-Sözcüsü 
İstanbul 

Osman Gümüşoğlu 

BAŞKxlN — Teklifin gündeme alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir, öncelikle gö
rüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oyla
rınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7033 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli 
(A / l ) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 7033 sayılı Kanunun birinci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin birinci sı-

(1) 983 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— m — 
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rasmda yazılı Adana vilâyetine bağlı Mağara 
kazasının ismi Tufanbeyıi olarak değiştiril
miştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye! . . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye i . . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir; teklif kanunlaşmıştır. 

Bu teklif bendenize aidolduğu için sayın 
üyelere en kalbi şükranlarımı arz ederim. (Al
kışlar) 

Başka görüşülecek madde bulunmadığı ci
hetle 17 . 7 . 1967 Pazartesi günü saat 15.00 te 
toplanmak üzere Birleşimi Kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 

*>&<t 

5. — DÜZELTİŞ 

14 . 7 . 1967 tarihli 87 nci Birleşim, tutanağı sonuna ekli 970 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki 
düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Madde Fıkra Satır Yanlış Doğru 

22 
22 
28 
40 
44 
44 
64 
82 
92 
96 
96 

100 

35 
36 
43 
65 
69 
71 

121 
168 
193 
200 
204 

G. 13 

d) 
c) 
c) 
f) 
—> 
— 
a) 
d) 
— 
— 
— 
—. 

Son 

Son 

4 

1 

1 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
4 

nasledilir, 
çiktirilir 
Teğmen, 
ilmak 
Deniz Hava 
uygnlanır 
asteğmen ve 
1. Seyyar eğ 
tatif 
Başkanlığına 
ödülleri 
rütbelere ve 

albay 
itim 

terfile-

nasbedilir. 
çektirilir 
Teğmen - • 
olmak 
Deniz - Hava 
uygulanır 
asteğmen - albay 
1. Seyyar, eğitim 
taltif 
Başkanlığınca 
ödüllerin 
rütbelere terfile-

»>•-« 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

87 NCI BİRLEŞİM 

14 . 7 . 1967 Cuma 

Saat : 10,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
Nami Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/585) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul' olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/234; Cumhu
riyet Senatosu 1/798) (S. Sayısı : 970) [Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 7 . 1967] (Veto) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 



Dönem : 1 fl*f A 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ö # U 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu ra

poru (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet Senatosu 1/798) 

(Not : Millet Meclisi 6. Sayısı : 156) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10610 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1967 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasan 27 . 6 . 1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10.2; 20, 21, 24.4; 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 22, 25, 29.5; 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19. ve 21.6.1967 
tarihli 51, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 
119, 120, 121 ve 122 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 156) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
.Geçici Komisyonu 6.7. 1967 

Esas No. 1/798 
Karar No. 2 

COTHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1967 tarihli ve 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 23 . 6 . 1967 gün ve 10610 sayılı yakıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmiş ve Senato Genel Kurulunca Millî Savu ima, Bütçe ve Plân ve Malî ve iktisadi işler ko
misyonlarından seçilen 4 er üyenin iştiraki ile kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 
3 Temmuz 1967 tarihinden 6 Temmuz 1967 tarihi- le kadar yapılan devamlı toplantılarında, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu : 

Tasan geçen dönemde senatomuzun Geçici Konisyonu ve Genel Kurulunda etraflı bir şekilde 
tetkik olunmuş ve birçok maddelerinde değişiklik yapılarak tatbikatta daha kolaylık sağlıyacak 
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hale getirilmiş ise de, Millet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin 
bitmiş olması sebebiyle tasarının Millet Meclisinde kabul edildiği şekilde kanunlaşmış bulundu
ğuna karar vermiştir. 

Bu karar üzerine Cumhuriyet Senatosu Baskınlığı 21 . 6 . 1966 gün ve Genel Sekreterlik 
6433 sayılı bir yazı ile Anayasanın 93 ncü maddesindeki yetkisini kullanmak üzere Cumhurbaşka
nına müracaat etmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanı Anayasanın 93 ncü maddesi uyarınca bir defa daha görüşülmek üze
re tasarıyı 25 . 6 . 1966 gün ve 4/210 sayılı yazı ile Millet Meclisi Başkanlığına iade etmiştir. 

Cumhurbaşkanlığınca iade edildikten sonra tasarı Millet Meclisi Geçici Komisyonu ve Genel 
Kurulunda yeniden geniş bir surette incelenmiş ve birçok maddelerinde değişiklikler yapılmak 
suretiyle olgun bir hale getirildiği görülmüştür. 

Millet Meclisi Başkanlığında yapılan değişikliklerde daha evvel Senatomuzca yapılmış bulu
nan değişikliklere büyük ölçüde uyulduğu görülmüştür. Tasarının bu hali ile Silâhlı Kuvvetleri
mizin personel hizmetlerinde yapılması düşünülen reformu sağlıyacak nitelikte olduğu görüle
rek tümü kabul edilmiş ve maddelere geçilmiştir. 

Maddelerin tetkiki sırasında; en az bekleme sürelerine ait 31 nci maddeye (Pilot üsteğmen, 
yüzbaşı ve binbaşılara birer yıl !kıdem verilmesi ve kurmay subaylar için en az bekleme süre
lerinin özel kanunla düzenleneceği) yolunda İM fıkra eklenmesi için bir önerge verilmiş ise de; 

Tasarının hazırlanmasında esas alınan prensiplerden birisinin, subaylara verilen bütün kı
demlerden ve erken bekleme sürelerinden katî surette sarfınazar etmek olduğu, kıdem ve er
ken bekleme sürelerinin subaylarımızı genç yaşta üst rütbelere çıkarmak suretiyle, erken emek
liye ayrılmalarına ve bu suretle hem kendilerinin, hem de hizmetin bundan zarar görmesine sebe
biyet verdiği anlaşılmakla maddede değişiklik yapılmasına dadr olan bu önergeye uyulmasına 
imkân görülememiştir. 

Tasarının 121 nci maddesinin (e) bendinin metinden çıkarılması hakkında üyelerden Saffet 
Ural tarafından bir önerge verilmiş ise de; Millî Savunma Bakanlığı Karargâhı ile doğrudan 
doğruya bu bakanlığa bağlı kuruluşlarda görevlendirilecek subay ve astsubayların tâyinlerini 
tanzim eden bu maddenin, halen uygulanmakta olan tâyin sistemine geniş ölçüde bir değişiklik 
getirmediği, bakanlığa tâyin edilecek personelin kaynağı kuvvet komutanlıkları olduğuna gö
re yapılacak tâyinlerde personelin tâyin safahatı ancak özlük dosyalarının muhafaza edildiği 
kuvvet komutanlıkları tarafından bilindiğinden tâyin konusunda bakanlığa verilen bu yetkilerin 
kuvvet komutanlıklarından istenilen personelin tâyin durumları ile kayıtlı olduğu ve kuvvet 
komutanlıkları ile her hangi bir istişare yapılmadan re'sen bir tâyin yapılmasının mümkün ola-
mıyacağı verilen teknik izahattan anlaşılmakla bu bendin uygulanmasının her hangi bir mah
zur tevlidetmiyeceği göz önünde bulundurularak önerge reddedilmiştir. 

Aynı maddenin son fıkrasında «(b) ve (c) bandlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başka
nının teklifi üzerine, Millî Savunma Bakanı inha işlerini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Baş
kanı Cumhurbaşkanına gereken teklifi yapmasını Başbakandan yazı ile istiyebilir. Bu yazının bir 
örneği aynı zamanda Millî Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirilir. Başbaka
nın bu kararına uyulması mecburidir.» hükmü vardır. Bu fıkrada geçen «Bu yazının bir örneği 
aynı zamanda Millî Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirilir.» cümlesinin son 
cümle ile birlikte mütalâa edilmesinin gerektiği anlaşılmış ve verilen teknik izahat da bu mahiyet
te olduğundan Millî Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirilecek yasının Baş
bakanın kararını muhtevi yazı olduğu ve maddenin bu maksatla tanzim edildiği anlaşılmış ve ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 137 ncim addesinin son fıkrasındaki «rütbe ve kıdemlerine» şeklindeki kelimelerin 
«rütbe ve kademelerine» mânasını taşıyacak şekilde yazılmış bulunduğu kanaatine varılmıştır. 
Nitekim aynı maddenin ilk fıkrasında «Silâhlı Kuvvetlerdeki subay, astsubay, uzman çavuş, ve 
uzman jandarma çavuşlarının aylıkları, rütbe ve o rütbedeki kademe esasına göre tesbit edilir» 
hükmü yer almış bulunmaktadır. Kademe aynı zamanda subay ve astsubaylar arasındaki kıdem 
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farkını da göstermekte olduğundan madde methinde yer almış bulunan «kıdemlerine» kelimesi
nin aylık gösterge rakamları ile ilgili olması sebebiyle «kademelerine» mânasını taşıdığı vazıh 
bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Tasarının geçici 1 nci maddesinin tetkikinde 49 ncu maddenin (f) bendi üa ilşili olduğu 
anlaşılarak tasarının 49 ncu maddesinin (f) bendindeki «bekleme süreleri sonunda terfi edemiyen ge
neral ve amiraller emekliye sevk edilir» hükmünün; yürürlük maddesine göre; kıta tazminatı ve malî 
hükümler dışında bulunduğu tesbit edilerek bu maddenin kanunun yayımını taMbeden aybaşın
dan itibaren yürürlüğe gireceği anlaşılmıştır. Tasarının 49 ncu maddesinin uygulanmasına geçil
mesi ile maddenin (f) bendi gereğince rütbe ve sınıf tefriki gözetilmeden emekliye sevk edilecek 
general ve amirallerin miktarı Silâhlı Kuvvetlerin bir kısım hizmet kadrolarının birden boşal
masına sebebiyet vereceği anlaşıldığından bu sebeple bir intikal hükmünün getirilmesi mec
buriyeti karşısında böyle bir geçici maddenin tanzim edildiği kanaatine varılmıştır. 

Komisyonumuz bu geçici maddenin ancak hizmet zaruretleri karşısında ve getiriliş gayesine 
uygun olarak tatbik edileceğine ve terfi sırasında olan albay ve bir üst rütbeye terfi sırasında olan 
general ve amirallere gereken kadroyu açmak için veya 49 ncu maddedeki rütbe kontenjanları
nın aşılması halinde mevcutları kontenjan nisbetine indirmek için sınıf ve rütbe ayırımı yapıl
maksızın bu maddenin şümulüne giren general ve amirallerin emekliye sevk edileceğine geçici 
maddenin idareye bu yetkiyi sarih bir şekilde tanımış bulunduğuna kanaat getirerek bu şekilde 
anlaşılan ve kabul edilen maddenin uygulamada bir sakınca tevlidetmiyeceği görüşüne varmıştır. 

Tasarının geçici 2 nci maddesinin tetkikinde: Subayların terfi esaslarına yeni prensiplere göre 
tanzim eden tasarının terfi ile ilgili olarak getirdiği yeni hükümlerin uygulanabilmesi idn iki yıl
lık bir zamana ihtiyaç bulunduğu bu iki yıl zarfında yeni terfi sistemine göre tanzimi gereken 
sicillerin tanzim edileceği ve personelin terfilerinin bu siciller tanzim edildikten sonra yeni sisteme 
göre yapılabileceği ilk iki yıl içinde subaylar ehliyet gruplarına bu sebeple ayrılamıyacağından 
terfilerini temin etmek üzere 4273 sayılı Kanun gereğince tanzim edilmiş bulunan Subay Sicil 
Yönetmeliği hükümlerine göre terfilerin! sağlamak için bu geçici maddenin tanzim edildiği an
laşılmıştır. Bu maddeden anlaşılması gereken mananın şümullü bir hükmü ihtiva etmediği; tasarı
nın terfi bölümündeki hükümlerden kademe terfiine ait hükümler haricolmak üzere diğer hü
kümlerin yürürlük maddesine göre derhal yürürlüğe gireceği, subaylara yeni sisteme göre 
sicil tanzim edileceği ve bu geçici maddenin terfie ait esas hükümlerin iki yıl daha tatbik edil
mesini Önlemediği, sadece yeni terfi sistemine göre gerekli siciller teşekül edinceye kadar eski 
sicil yönetmeliğince verilecek sicillerin muteber olup bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi taki-
beden 30 Ağustos ile onu takibeden iki 30 Ağustos'ta terfi sırasına girenlerin eski sicil yönetme
liği gereğince verileeck sicilerinin muteber addedilip, yeni kanun hükümleri dairesinde (ehliyet 
gruplanmasına ayrılmak hariç) terfilerinin icra edileceği ve ancak yeni sisteme göre gerekli 
siciller teşekkül edinceye kadar değerlendirme kurullarının faaliyet göstermesine imkân olmadı
ğından idarece terfilerin yapılmasını temin etmek gayesine matuf olduğu, tasarının geçici 2 nci 
maddesinin ve astsubaylarla ilgili aynı mahiyetteki geçici 9 ncu maddenin bu gayelerle tanzim 
edildiği kanaatine varılmıştır. 

Tasarının geçici 16 nci maddesinin tetkikinde: Halen hizmette bulunan astsubayların rüt
belerinin tasarı ile getirilen yeni rütbelere intibakını temin eden bu maddenin sadece eski rütbe 
unvanlarını muhafaza yönünden personel lehine bir hüküm getirdiği yapılacak rütbe intibakında 
daha ast bir rütbenin unvanını alacak duruma düşen astsubayların eski rütbe unvanlarını mu
hafaza edeceklerinin kabul edildiği ancak, rütbe isimlerinde değişildik yapılmasına rağmen hizmet 
senelerinde değişiklik yapılmadığından aylık göstergelerinin hizmet senelerine göre intibak etti
rileceği bu itibarla aylıklarında bugünkü hizmet senelerine göre müktesep haklarının altında 
veya üstünde bir farklılık yaratılmadığı astsubayların hizmet senelerine göre almakta olduk
ları ve bugünkü müktesep haklarına göre subaylarla aylık bakımından olan paralelliklerinin değiş-
miyeceği yapılan intibakta daha ast bir rütbenin unvanını alacak duruma düşen astsubayın haiz 
olduğu eski rütbe unvanını muhafaza edeceği ancak aylık yönünden intibak ettirildiği rütbenin 
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aylığını ve diğer özlük haklarını alacağı anlaşılmış ve bu hali ile maddenin astsubayların rütbe 
unvanı yönünden mağduriyetlerini önlemek için tanzim edildiği ve hizmet yılları itibariyle mük
tesep aylıklarında her hangi bir azalma ve 137 nsi madde gereğince çıkarılacak özel kanundaki 
aylık artısı dışında her hangi bir aylık artışı getirmediği kanaatine varılmıştır. 

Tasarının geçici 18 nci maddesinin (h) fıkrasında tssbit edilen, komtrolörliik hizmetinde gö
revlendirilen subaylara verilen bir yıllık kıdeme ait hüküm; gerek Bakanlıkça izin verilmek su
retiyle maddede yazılı fakültelere ve akademilere gönderilen ve gerekse haricen bu yerlerde tah
sil etmek suretiyle bu tahsilerine dayanarak Bakanlık ve Kuvvetler Komptrolöriüklerinde görev
lendirilmiş olup kanunun meriyeti tarihinde asil sınıflarına iade sebebiyle bu hizmetlerden kıta 
hizmeti ve sair zorunluklar sebebiyle ayrılmış olanları da kapsadığı anlaşılmakla fıkra aynen ka
bul edilmiştir. * 

Tasarının geçici 20 nci maddesinin tetkikinde; bu maddede yer alan «bu kanunun terfie ait 
hükümlerinin fiilen yürürlüğe gireceği tarihe kadar» hükmünün geçici 2 ve 9 ncu maddeleri ile 
ilgili rapor kısmında sarahatle belirtildiği üzere eski sicil yönetmeliği hüldimlerinin yürürlükten 
kalkıp değerlendirme kurullarının faaliyete geçeceği tarihi kastettiği; yürürlük maddesinden an
laşıldığı üzere geçici 2 ve geçici 9 ncu maddelerin hükümleri dışında terfie ait diğer hükümlerin 
kanunun yayımını takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe gireceği bu itibarla bu geçici mad
denin kanunun yürürlük maddesi ve geçici 2 ve geçici 9 ncu maddeleri ile birlikte mütalâa edil
mesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Tasannnı geçici 25 nci maddesinin tetkikinde; Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından tasarı
ya ilâve edilen bu madde ile halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayların büyük bir kısmına İadem 
verilmekte ve bu kıdemlerle birçok subaylar terfi derecesine girmektedir. 1967 yılı terfi ve tâyin
lerinin planlandığı bugünlerde bilhassa tâjdn edilen subaylarımız halen rütbeleri karşılığı kadro
lara atanmışlardır. 

Bu maddenin kanunlaşması halinde yarbay ve binbaşı rütbe kadrolarına tâyin edilen subayla
rın hizmet yönünden kadrolarını artırmak mümkün olamıyacağına göre yeniden tâyinlerin yapıl
ması gerekecektir. Bu tâyinlere de kadrosuzluk sebebiyle imkân bulunamaması karcısında ida
rece ayrıca sıkıntıya düşülecektir. 

Maddenin ayrıca subaylarımızın da lehinde tecelli etmiyecektir. Gerçekten tasarının getirdiği 
sistem bir üst rütbeye terfi edemiyenieri emekliliğe doğru itmektedir. Bir yıl evvel emekli ol
mak subaylarımızın lehine olmıyacaktır. Bundan başka general ve amiraller ile general ve amirallik 
sırasında olan subaylarımızın bir üst rütbeye terfiîerinde imkânsızlıklarla karşılaşılacak ve terfi 
edemiyen bu yönetici sınıf mensupları emekli olma durumuna düşeceklerdir. Bütün bu hususları 
göz önünde bulunduran komisyonumuz bu maddenin metinden çıkarılması kanaatine vararak ge
çici 25 nci madde tasandan çıkarılmıştır. 

Tasarının diğer maddelerinin madde metinleri ve gerekçeleri tetkik edildiğinde uygulamaya 
kolaylık sağlıyacak açıklıkta olduğu anlaşılarak kanun tasarısının bütün maddeleri Millet Mec
lisi tarafından kabul edildiği şekilde komisyonumuz tarafından da aynen kabul edilmiş ancak 
yukarda belirtilen gerekçe ile geçici 25 nci maddenin metinden çıkarılması uygım bulunmuştur. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İÇel Yozgat Samsun Sivas 

C. T. Okymjuz 1. Yeşilyurt H. E. Işıklar A. Çekemoğlu 

Çorum Manisa Bursa 
A- Çetin R. ülusoy Söz hakkım mahfuzdur. 

8. Vral 
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MÎLLET MECLISININ KABUL ETTIĞI METIN 

TÜRK SILÂHLı KUVVETLERI PERSONEL KANUNU 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

G-en'el! 'Mkümler 

/ - Kapsam 

MADDE 1. — Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harb 
okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan asker öğrencilere 
uygulanır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer aslser ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabi
dirler. 

II - Amaç 

MADDE 2. — Bu kanun subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin; sınıflandırılmaları
nı, yetiştirilmelerini, atanmalarını, terfilerini, görev ve yükümlülüklerini, taltiflerini, maaşlarını, 
tazminat ve ödenekleri ile diğer özlük haklarını düzenler. 

III - Tarifler 

MADDE 3. — Bu kanunda yer alan bâzı kavramların anlamlan aşağıda gösterilmiştir : 
a) Rütbe : Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve bek

leme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazanlıkları askerî unvanlardır. 
b) Nasıp : ilk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbe

nin normal bekleme süresinin başlama tarihidir. 
c) Kıdem : Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı 

nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır. 
d) Normal bekleme süresi : Subayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilme

leri için her rütbede bekliyecekleri süredir. 
e) En az bekleme süresi : Subayların ve ast3ubaylann normal bekleme süresinden noksan 

bekliyecekleri süredir. 
f) En çok bekleme süresi : Subayların ve astsubayların bulundukları rütbede en çok kala

bilecekleri süredir. 
g) Terfi yılı : Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihine ka

dar geçen süredir. 
h) Kademe bekleme süresi : Subayların ve astsubayların kademe terfileri için her kademede 

bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır. 
i) Kademe terfii : Kademe bekleme süresi sonundaki maaş artışıdır. 
j) Yeterlik : Ahlâki, askerî, meslekî, zihnî kifayet ve üst rütbeye liyakattir. 
k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme kurullarının değerlendir

mesine göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında olan subayların ve astsubayların kendi arala
rındaki derecelenmeleridir. 
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CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

BÎEÎNCÎ BÖLÜM 

Genel hükümler 

I - Kapsam 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 1 nci madde, 1 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Amaç 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 2 nci madde, 2 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Tarifler 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 3 ncü madde, 3 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Mille* Meclisinin kabul ettiği metin) 

1) Yeterlik grupu : Yeterlik derecelerine ve yeterlik gruplan yüzdelerine göre aynı sınıf 
ve rütbede terfi sırasında olan subayların ve astsubaylann ayırdedildikleri gruplardır. 

m) Sicil notu : Sicil raporlarında birinci ve ikinci sicil üstlerince verilen notların ortalama-
sıdır. 

n) Sicil notu ortalaması : Subayların ve astsubayların bekleme sürelerine ait muteber sicil 
notlannın ortalamasıdır. 

o) Değerlendirme notu : Değerlendirme kurulu üyelerinin verdikleri notlann ortalamasıdır. 
p) Yeterlik notu : Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır. 
r) Sicil tam notu : Sicil raporlarında yazılı nitelikler için sicil yönetmeliğinde gösterilecek 

en yüksek notların toplamıdır. 

iEtNOt BÖLÜM 

Görev ve soraımluluiklar 

I - Görev ve sorumluluk 

MADDE 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subaylann ve astsubaylann görev ve sorumluluk-
lan 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, 
yönetmelik, talimat ve talimnamelerinde gösterilir. 

II - Mal bildirimi 

MADDE 5. — Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklan-
na ait taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve borçlan hakkında, özel kanunda yazılı hükümler 
uyarınca mal bildiriminde bulunurlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel haklar 

I - Uygulama isteme hakkı 

MADDE 6. — Subaylar, astsubaylar ve askerî öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna dayanıla
rak çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sa,-
hiptirler. 

II - Güvenlik 

MADDE 7. — Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde ya
zılı haller dışında, subayhğa, astsubaylığa ve askerî öğrenciliğe son verilemez; ayhk ve diğer 
haklan elinden alınamaz. 

III - Emeklilik 

MADDE 8. — Subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin özel kanununda yazılı belli 
şartlar içinde emeklilik haklan vardır, 

IV - Çekilme 

MADDE 9. — Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya 
astsubaylıktan çekilebilirler. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Görev ve soramluluklar 

1 - Görev ve sorumluluk 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 4 ncü madde, 4 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Mal bildirimi 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 5 nci madde, 5 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel haklar 

7 - Uygulama istemi hakkı 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 6 ncı madde, 6 ncı madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Güvenlik 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 7 nci madde, 7 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Emeklilik 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 8 nci madde, 8 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

IV - Çekilme 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 9 ncu madde, 9 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

V - hin 
MADDE 10. — Subayların ve astsubayların sıhhi izin süreleri ve diğer izinleri hakkında bu 

kanun hükümleri uygulanır. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

~ Subaylar 

BİRİNOÎ BÖLÜM 

Kaynak ve (yetüştirme 

/ - Kaynak 

MADDE 11. — Muvazzaf subay kaynakları: 
a) Harb okulları, 
b) Fakülte ve yüksek okullardır. 

a) Harb okulları 

MADDE 12. — Harb okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullara giriş şartlan, yetiştirilme 
usulleri ve diğer hususlar özel kanuna göre yürütülür. 

b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 

MADDE 13. — Silâhlı Kuvvetlerin harb okullarında yetiştiremediği diğer sınıf subayları, fa
külte ve yüksek okullarda yetiştirilir. Ancak yurt içinde fakülte veya yüksek okulu mevcudol-
mıyan branşlar için yurt dışına öğrenci gönderilir. Yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek 
okullarda : 

a) Liseleri bitirerek üniversite ve yüksek otsullara devam hakkını kazanmış olanlardan, 
b) Lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda; fakülts ve yüksek okullarda okudukları sınıfı basan ile 

geçen ve Silâhlı Kuvvetler namına okumak istiyen öğrencilerden, seçilenler askerî öğrenci olarak 
öğrenim yaparlar. 

II - Fakülte veya Yüksek Okulu bitirenlerden muvazzaf subay olma 

MADDE 14. — Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okullan bitirenlerden, mu
vazzaf subay olmak için başvuranlar, yirmiyedi yaşından büyük olmamak ve diğer nitelikleri de 
haiz bulunmak şartı ile ihtiyaçda varsa; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb okullarında yetiştireme
diği sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. 

Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okullan bitirerek muvazzaf subay olmak için 
başvuran astsubaylar da, otuz yaşından büyük olnamak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şar
tı ile, ihtiyaç da varsa; öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıflarda teğmen rütbesi ile muvazzaf su
baylığa nakledilebilirler. Bunlar, terfi ile astsubaylıkta almakta oldukları aylık derecesine ula
şıncaya kadar, müktesep haklan olan aylıklan almaya devam ederler. 

357 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Bu kişiler, muharip sınıf subaylığa nakledilemezler. 
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V - İzin 

MADDE 10 Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 10 ncu madde, 10 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

ÎKİNCÎ KISIM 

; , Subaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

i" - Kaynak , 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 11 nci madde, 11 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

a) Harb okulları 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 12 nci madde, 12 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edien 13 ncü madde, 13 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

17 - Fakülte ve yüksek okulu bitirenlerden muvazzaf subay olma 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 14 ncü madde, 14 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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a) Asken eğitim 

MADDE 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okullan bitirenler muvazzaf subay nasb edilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulur
lar. Basan gösteremiyenler mütaakıp dönem eğitime katılırlar. 

b) Askerî öğrencilerin özlük İhtiyaçları 

MADDE 16. — Fakülteler veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askerî 
öğrencilerin ihtiyaçlan Devlet tarafından karşılanır. 

c) Askerî öğrencilikten çıkarılma 

MADDE 17. — Fakültelerde veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan öğ
renciler aşağıdaki hallerde askerî öğrencilik niteliğini kaybederler : 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notunu kay
bedenler, 

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâhilinde, askerî öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair 
disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler, 

c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamam-
lıyamıyanlar, 

d) Sağlık kurullannca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumlan sebebiyle askerî öğ
renci olarak öğrenimine devam imkânı kalmıyanlar, 

e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler, 
f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erdirilenler. 

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 18. — 17 nci madde gereğince askerî öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir. 
a) Sağlık sebepleri dışında ilişikleri kesilenlere, Devlet tarafından yapılan masraf faizi ile 

birlikte ödettirilir. 
b) Fakülte veya yüksek okul öğrencilerinden 17 nci maddenin a, b, c, e ve f bendleri gere

ğince askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler, muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hiz
metine alınmazlar. 

c) Bu maddenin (a) bendi gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybederek ilişikleri kesilen 
öğrencilerin/ Devlete olan borçlan askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. 

III - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme 

MADDE 19. — Fakülteleri veya yüksek okullan bitirerek Silâhlı Kuvvetlerde askerlik hizme
tine başlıyan ve yedek subay okuluna girişlerinde yirmiyedi yaşından büyük olmıyan yedek subay
lardan muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler 14 ncü maddede yazılı şartlar dâhilinde muvazzaf 
subaylığa nakledilebilirler. 

Terhislerini mütaakıp başvuranların muvazzaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 
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a) Askerî eğitim 

MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 15 nci madde, 15 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

b) Askerî öğrencilerin özlük ihtiyaçları 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 16 nci madde, 16 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

c) Askerî öğrencilikten çıkarılma 

MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 17 nci madde, 17 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 18 nci madde, 18 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme 

MADDE 19. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 19 ncu madde, 19 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 970) 



— 14 — 
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

IV - Yönetmelikte tesbit edilecek hususlar 

MADDE 20. — Fakültelerde veya yüksek okullarda askerî öğrenci olarak okutulacakların giriş 
şartları, görev ve sorumlulukları, askerî öğrendikten çıkarılma ile ilgili işlemler, fakülte veya 
yüksek okullarda en çok öğrenim süreleri, askerî eğitime ait hususlar, fakülte veya yüksek okul 
mezunları ile yedek subaylık hizmetini yapmakla olanlardan istekli bulunanların muvazzaf su
baylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler Vd diğer hususlar bir yönetmelikle tesbit olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Subayların sınıflandırılması 

/ - Subay sınıflan 

MADDE 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup kara (Jandarma dâhil), deniz ve hava subay
larının sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil bu
lunduğu aşağıda gösterilmiştir : 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Piyade, süvari, tank. topçu, istihkâm, muhabere, jandarma. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, levazım, harita, ordudonatım, personel, tabip, eczacı, diş 

tabibi, kimyager, veteriner, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, 
teknisiyen, sağlık, sıhhiye teknisiyeni, din işleri. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Güverte, makina, lâyn, deniz piyade, deniz istihkâm, 
2. Yardımcı sınıflar : îkmaL hidrografi, ordudonatım, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, 

yüksek mühsndis, mühendis, askerî hâkim., maliye, öğretmen, bando, teknisiyen, sağlık, sıhhiye 
teknisiyeni, din Heri. 

c) Hava Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Pilot, seyrüsefer, hava yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, levazım, ordudonatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kim

yager, veteriner, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknis
yen, sağlık, sıhhiye teknisiyeni, din işleri. 

II - Sınıflandırma 
MADDE 22. — Askerî öğrenciler ve subaylar test ve mülakat sonuçlarına, beden kabiliyetle

rine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre iki şekilde sınıflandırılırlar : 
a) îlk sınıflandırma, 
b) Yeniden sınıflandırma, 

a) îlk sınıflandırma 

MADDE 23. — Harb okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına 
göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır. 
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IV - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 20 nci madde, 20 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Subay sınıflandırılması 

7 - Subay sınıflan 

MADDE 21. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 21 nci madde, 21 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

77 - Sınıflandırma 

MADDE 22. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 22 nci madde, 22 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

a) tik sınıflandırma 

MADDE 23. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 23 ncü madde, 23 ncü madde ola
rak aynen kabul ©dilmiştir. 
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b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 24. — Subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar : 
a) Sıhhi sebepler : 
Sağlık durumları mensubolduldarı sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre 

sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandırma kurullarınca beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönet
meliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler. 

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet 
etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. 

b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemiysn hava subayları yeniden sınıflandırılırlar. 
c) Özel hizmet niteliğini kaybedenler : 
Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı madde

leri zararsız hale getiren personelden, özel hizmet niteliklerini kaybeden subaylar, 
Yeniden sınıflandırılırlar. 
d) îkinci bir tahsil yapanlar : 
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tah

silleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. 
e) İdarece görülecek lüzum ürerine : 
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının 

tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler, 
2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle veya idarece görülecek lüzum üzerine, sınıfları

nın değişmesi icabeden subaylar, 
3. Yeni bir sınıf kurulmasında., bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için ida

rece, lüzum görülec3k sınıf ve rütbedeki subaylar, yeniden sınıflandırılırlar. 
f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine : 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuv

vete nakledilir. Personelin eski kuvvet ve sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edil
mez. 

III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 25. — İlk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafından 
yapılır. 

Sınıflandırma kurullarının kuralr.şian, çalışma usulleri, kararlarını nasıl alacakları., kurul 
üyelerinin nitelikleri ve sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağına ait hususlar sınıflan
dırma yönetmeliğinde gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meslek programlan 

I - Meslek programları 

MADDE 26, — Subayların yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin 
geliştirilmesi ve sınıf aynlıklanna göre kıta ve diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik 
gruplanna göre meslek programlan yönetmeliği ile tanzim ve tesbit olunur. 
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b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 24. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 24 ncü rnadde, 24 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

77/ - Sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği 

MADDE 25. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 25 nci madde, 25 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meslek programları 

/ - Meslek programları 

MADDE 26. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 26 ncı madde, 26 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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II - Teğmen - yüzbaşıların kıta hizmeti 

MADDE 27. — Teğmen - yüzbaşı rütbelerin deki subayların bu rütbelerdeM kıta hizmeti 
toplamı 8 yıldan az olamaz. 

Şu kadar ki; 31 nci maddenin (b) bendine istinaden yapılan indirim ile 58 nci madde gere
ğince verilen kıdem süreleri, bu sekiz yıldan düşülür. 

BEŞİNCİ KISIM 

Subay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hüsküsmler 

I - Kapsam 

MADDE 28. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, na-
sıpları, rütbe terfii ve kademe terfii şartları bu kanun hükümlerine tabidir. 

II - Rütbeler 

MADDE 29. — Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir : 
Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 
Mareşal - Büyükamiral 
Mareşal ve büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya 

ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir. 
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II - Teğmen - yüzbaşıların kıta hizmeti 

MADDE 27. — Millet Meclisi Gonel Kurulun sa kabul edilen 27 nci madde, 27 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Subay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

I - Kapsam 

MADDE 28. — Millet Meclisi Genel Kurulun as kabul odilen 28 nci madde, 28 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

II - Rütbeler 

MADDE 29. — Millet Meclisi Genel Kurdun ca kabul edilen 29 ncu madde, 29 ncu madde ola
rak aynan kabul edilmiştir. 
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17/ - Bekleme süreleri 

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri 

MADDE 30. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 

Normal bek-
Rütbeler leme süresi 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral 
Tümgeneral 
Korgeneral 
Orgeneral -

- Tuğamiral 
- Tümamiral 

- Koramiral 
Oramiral 

1 
3 
6 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

yıl 
yıl 
yıi 
yıi 
yıi 
yıi 
yıi 
yıi 
yıi 
yıi 
yıl 

b) En az bekleme süreleri 

MADDE 31. — Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Harbokulunu bitiren emsalleri ile nasrpları birleşinceye kadar, fakülte ve yüksek okulu 

bitiren subayların bekleme süresi : 
1. Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte ve yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık fa

külte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl, 
2. Üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl, 
Öğrenim süresi altı yıldan fazla olan fakülte ve yüksek okulu bitirenlerin üsteğmenlik bek

leme süreleri, fazla olan öğrenim süreleri kadar, 
eksiktir. 

b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başka
nının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakammn teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
barış zamanına ait normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme neticesinde 
bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE 32. — Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) öğrenim süreleri dört yıldan az olan yüksek okul mezunu subayların teğmenlik bekleme 

süreleri, harbokukı mezunu emsalleri kendilerine yetişinceye kadar devam eder. 
b) Subayların 30 ncu maddede gösterilen normal bekleme sürelerinin dışında her rütbede 

kalabilecekleri süre, bu kanundaki esaslar dâhilinde o rütbenin yaş haddine kadar olan süredir. 

IV - Terfi zamanı 

MADDE 33, — Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 970) 



— 21 — 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun kabul eittiğ'i metin) 

III - Bekleme süreleri 

a) Bans zamanına ait normal bekleme süreleri 
MADDE 30. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 30 ncu madde, 30 ncu madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. N 

b) En az bekleme süreleri 

MADDE 31. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 31 nci madde, 31 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE 32. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 32 nci maidde. 32 nci madde ola
rak aynen kabul edilmişir. 

IV - Terfi zamanı 

MADDE 33. •— Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 33 ncü madde, 33 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Nasıp 

I - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 

MADDE 34. — Subaylığa nasıp ve terfiler Millî Savunma Bakanı (Jandarma subayları için 
içişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalıyacakları vo Cumhurbaşkanının onayiıyacağı kararname 
ile yap dır. 

II - Subaylığa nasıp 

MADDE 35. — Muhtelif okulları bitiren subayların nasıpiarı aşağıdaki esaslara göre yapılır. 
a) Harbokullarmı bitirenler, o yılın 30 Ağustosunda teğmen nasbedillrler. 
b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbedilirîer. 
c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları bitirenler, askerlik eğitimini de başa

rı ile bitirdikleri takdirde, bunlardan tahsil süresi dört yıl ve daha fazla olanlar teğmenliğe, tah
sil süresi döt yıldan az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın sonun
dan geçerli olmak üzere nasbediiirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedileoeklerin imtihan tarihleri 
arasında fark bulunduğu takdirde, nasıpiarı en son imtihan tarihinde birleştirilir. 

d) Fakülte ve yüksek okulları kenii hesabına bitirip ara vermeden branşları ile ilgili mu
vazzaf subaylığa geçmek istiyenler, şartları hais oldukları ve askerlik eğitimini de başarı ile bi
tirdikleri takdirde (c) fıkrasına göre subaylığa nasbediiirler, Ansak, bunlardan fakülteleri bitir
dikleri tarih ile müracaat tarihleri arasında fark bulunanların nasıpiarı katıldıkları askerî eğiti
min başlangıç tarihine götürülür. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yedek subaylık hizmetleri bekle
me sürelerinden sayılır ve subaylığa nasıpiarı yedek subay okuluna katıldıkları ayın son gününe 
götürülür. Mütaakıp rütbelere terfileri bu nasıplarına ve yukarıdaki fıkralar ile 31, 32 ve 64 ncü 
maddeler hükümlerine göre yürütülür. 

III - Nasıp düzeltilmesi 

MADDE 38. — Kazai ve idari kararlar neticemi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre ya
pılır. 

a) Subayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları, para cezasından nıuhav-
vel olanları dâhil, kısa hapis ve tecil edilen cezaları hariç mahkûmiyet ile neticelenen açıkta ge
çen müddetleri, firar ve izin tecavüzünde bulundukları mahkeme kararı ile sabit olanların bu 
müddetleri bekleme sürelerinden düşülür. Şu kadarla açığı gorektirmiyen bir suçtan mahkûm 
olanların, açıkta geçen müddetleri bundan harigiir. 

b) Silâhlı Kuvvetler veya izinli olarak kendi hesabına yurt içi veya yurt dışında öğrenim ve 
sta;a gönderilen subaylardan öğrenimlerini bu kanun hükümlerine göre hasırlanacak yönetmelikte 
gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen veya başarısızlık veya diğer sebeplerle yönetmelikte 
gösterilen sürelerden fazla, sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bitirmelerine imkân olmı-
yan veyahut üniversiteler yönetmeliklerine göre öğrenoilikie ilişikleri kesilen veya uygunsuz hal
lerinden dolayı eğitimlerine son verilenlerin, öğrenim ve stajda kaldıkları süreler kadar bekleme 
süreleri uzatılır. Yurt dışına öğrenim ve staja gönderilenler r i n bu süre yurt dışına çıkış ve dönüş 
tarihleri arasında geçen süredir. 

c) Muhtelif sınıf okullarında, temel kurslarında veya bunların benzeri öğrenim ve eğitimde 
bulunan subaylardan, tahsil ve eğitime devamsızlık, (sıhhi sebepler hariç) başarısızlık veya uy
gunsuz hallerinden devre kaybedenlerin terfileri, emsallerine nazaran kaybettikleri yıl kadar ge
ciktirilir. 
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ÎKİNCİ BÖLÜM 

Nasıp 

I - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 

MADDE 34. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 34 ncü madde, 34 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

II - Subaylığa nasıp 

MADDE 35. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 35 nci madde, 35 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

III - Nasıp düzeltilmesi 

MADDE 36. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 36 ncı madde, 36 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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6 ay (dâhil) ve daha az süreli kurslar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 
d) Harb akademileri tahsili ve sıhhi sebepler dolayısiyle gecikmeler için yukardaki fıkralar 

hükümleri uygulanmaz. 
e) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak ter filer 33 ncü madde hükmüne tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

/ - Kıdem ve kıdem, sırası 

MADDE 37. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Rütbelerde kıdemler, terfi kararnamesinin metininde yazılı tarihten başlar. 
Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası : 
Harb okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri harb okullarında fakülte ve

ya yüksek okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir. 
Bunlar kendi aralarında sıralanır. 
b) Aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında kıdem sırası : 
1. Her rütbeye yükselirken almış oldukları yeterlik derecelerine göre yapılır. 
2. Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kı-

yaslanamıyan subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir : 
aa) Harb okullarından mezun olan subaylar. 
bb) Fakülte veya yüksek okullardan mezun olan subaylar. 
cc) Yedek subaylar. . 
dd) Astsubaylıktan subaylığa geçenler. 
3. Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasındaki kıdem sırası : 
Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 

grupları aynı olanlar içinde yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. Yeterlik dereceleri aynı olan
ların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik grup ve dereceleri esastır. 

c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası : 
Yeni sınıflarmdaki yeterlik dereceleri tesbit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplıları-

nın sonunda sıralanır. 

DÖRDÜNCÜ OBÖLÜM 

Terfi esas ve santiarı 

/ - Terfi esasları 

MADDE 33. — Subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: 
a) Çeşitli sınıflara mensup subayların değişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri, sicil rapor

larının not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notlarının toplamı 
neticesi elde edilecek yeterlik notuna göre tesbit edilir. 

Sicil raporlarının sekli ve muhtevası, sınıf ve rütbelerin özelliklerine göre, ne suretle, kim
ler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Yüzbaşı - Albay (dâhil) rütbelerindeki subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin son 
yıllarında, o rütbede haklarında her yıl düzenlenen sicil raporlarının not ortalaması ve değerlen
dirme kurullarınca verilen değerlendirme notunun toplamına göre sıralanır ve 5 yeterlik gru-
puna ayrılırlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

I - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 37. — Millet Meclisi Grenel Kurulunca kabul edilen 37 nci madde, 37 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

I - Terfi esasları 

MADDE 38. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 38 nci madde, 38 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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c) Subayların rütbe terfi edebilmeleri için : 
1. Yüzbaşı - yarbayların en az 3 noü yeterlik grupuna. 
2. Albayların en az 2 nci yeterlik grupuna girmi} olmaları gerekir. 
d) Asteğmenler, teğmenler ve üsteğmenler yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfile

ri subay sicil yönetmeliğinde belirtilen engel sebepler bulunmadıkça, bekleme sürelerinin sonun-
da yapılır. 

e) Bekleme süreleri sonunda yapılan değerlen iirnıede, terfi için gerekli yeterlik gruplarına 
giremiyen yüzbaşılar, mütaakıp iki yıl, binbaşı, yarbay ve albaylar bir yıl daha değerlendirmeye 
tabi tutulurlar. Bunlardan yeterlik notları bekleme Güresi sonunda değerlendirmeye giren ve ter
fi eden subayların aldığı yeterlik notlarına eşit veya daha yukarı olanlar, bu grupa girmiş addo
lunur ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları tevekkül eieımyen as mevcutlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bulu
nan subayların, yeterlik derecelerini tayin eden not, kendi küvetinde o yıl terfi sırasına giren 
vo yeterlik gruplarına ayrılabilen diğer smrflarda, aynı yeterlik grupları arasında yeterlik dere
cesi notu en düşük olan sınıfın en durak yeterli!: derecesi notuna eşit veya daha yukarı ise o 
yeterlik grupuna girmiş addedilir. Ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

II - Yeterlik grupları 

MADDE 30. — Yeterlik grupları ile bunların yüzle oranları aşağıda gösterilmiştir : 

1 noi grup % 5 
2 noi » % 20 
3 ıi3ü » % 50 
4 ncü » % 20 
5 nei » % 5 

III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 40. •— Yeterlik gruplarına girecek"erin sayıları her sınıf ve rütbe için ayrı ayrı ol
mak üzere normal bekleme süreleri sonunda terfi cıra3:11a giren subay mevcudunun yeterlik grupu 
yüzdeleri ilo çarpılması suretiyle elde edilir. Yeterlik gruplarının hesaplanması sırasında 0,5 ten (dâ
hil) daha yukarı kesirlerin noksanı bir alt gruptan alınarak tama çıkarılır. 0,5 ten aşağı kesir
ler bir alt grupa eklenir. Bu hesaplama birinci yeterlik grupundan başlanarak elde edilen netice
lere göre yapılır. 

IV - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 41. — Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kad
rolar her yılın Mayıs ayında smıf ve rütbo belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca - değerlendir
me kurullarına tevdi edilmek üzere - kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bil
dirilir. 

V - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 42. — Çeşitli sınıflarca yürütülebilen (çok sınıflı) kadrolar, bu kadrolarda gösterilen 
sınıflara; sınıfların kadro mevcutları oranında dağıtılır. 
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II - Yeterlik gurupları 

MADDE 39. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 39 ncu madde, 39 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Yeterlik guruplarının hesaplanması 

MADDE 40. — Millet Meclisi Gsnel Kurulu nca kabul edilen 40 nci madde, 40 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 41. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 41 nci madde, 41 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 42. — Mili at Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 42 nci madde, 42 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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VI - Rütbe terfii şartları 

MADDE 43. — Rütbe terfiinin esas ve şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin binbaşıya kadar (Binbaşı dâhil) üçte ikisi, yarbay ve 

albaylar için yarısı nisbetinde yıllık sicili bulunmak, 
c) Teğmen, yüzbaşılar için her rütbede meslek programları yönetmeliğinde gösterilen kıta 

hizmetlerini ya£«nış olmak, 
d) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grupuna dâhil bulunmak, 
e) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
f) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda ve 49 ncu maddede 

yazılı oranlar içinde açık bulunmak. 
Yukarıdaki a, b, c, d, e ve f bendlerindeki şartlan taşıyan subaylar kadro açığı oranında bir 

üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfiler yeterlik gruplarına ve yeterlik grupları içerisindeki ye
terlik derecelerine göre, bu kanundaki esaslar dâhilinde yapılır. 

VTJ - Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 44. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna girip de, kadroda açık bulunmadı
ğından terfi edemiyen yüzbaşı - yarbaylar, muta akıp yıllarda yeniden değerlendirilirler. 

Rütbe t.erfii için gerekli yeterlik grupuna girip de acık kadro bulunmadığından terfi edemi
yen albaylar, mütaakıp iki yıl için yeniden değerlendirilirler. 

Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme sürelerinin başlangıcı, rütbeye nasıp 
tarihidir, ^u gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

VIII - Kademe terfii şartları 

MADDE 45. — Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe terfii yapabilirler. 
1. Kademe terfii şartları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
b) Bulunduğu rütbede terfi edebileceği bir ileri kademe derecesi bulunmak, 
c) Sioil notu müsait bulunmak, (Rütbe terfii için o yıl yapılan yeterlik gruplamasmda, kendi 

kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye ayrılacak yeterlik gruplarının üstündeki grup
ların en düşük sicil notu ortalamasının eşit veya daha yüksek sicil notu) almış olmak. 

Teğmen ve üsteğmenlerin kademe terfileri, subay sicil yönetmeliğinde belirtilen engel sebep
ler bulunmadıkça (a) ve (b) fıkraları esaslarına göre yapılır. 

2. Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst rütbe maaş kademelerine sirayeti Ek - 1 sa
yılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe terfii suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye 
terfii gerektirmez. 

3. Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademe
sine de terfi etmiş olurlar. 

4. Bekleme süreleri sonunda rütbe terfi edemiyenlerle, 38 ve 44 ncü maddeler gereğince tanı
nan munzam değerlendirme süreleri sonunda rütbe terfi edemiyenler Ek - 1 sayılı çizelgede göste
rilen kademeler dâhilinde kademe terfii edebilirler. 

5.. Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine 
terfi etmiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından as olduğu takdirde 
aradaki fark kademe terfii suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur. 

6. Bu kanunda yazılı erken bekleme müddetleri ve kıdemlerden faydalananların bulundukları 
rütbelere ait kademe maaşları bu müddetler kadar ilerletilir. 
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VI - Rütbe tetiii şartları 

MADDE 43. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 43 ncü madde, 43 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 44. — Millet Meclisi Genel Kurulu ıca kabul edilen 44 ncü madde, 44 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Kademe terfi şartları 

MADDE 45. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 45 nci madde, 45 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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7. 38 nci maddenin (e) fıkrası gereğince rütbe terfü edemeyip kademe terfiine sapan yüzbaşı -
yarbaylar, mütaakıp senelerde kademe terfii yapamadıkları takdirde fiilî hizmetleri 25 yıl ve 
daha fazla olanlar emekliye sevk edilirler. Fiilî hizmetleri 25 yıldan az olanlar kademe terfü et-
mekslzVı 23 fiilî hizmet yılını tamamlayıncaya kadar hizmete devam ederler. 

8. 38 ve 44 ncü maddeler gereğince yapılan değerlendirmeler sonunda rütbe terfii imkânı kal-
nııyaıı ve kademe terfii Tartlarını haiz olmaları sebebiyle rütbesine alt son kademe aylığına kadar 
terfi eden yüzbaşı - yarbaylardan her yıl aldıkları sicil notları o yıl normal bekleme süreleri 
sonunda değerlendirmeye tabi tutulan yüzbaşı - yarbayların 4 ncü yeterlik grupuna girenlerin en 
düşük notundan daha aşağı olanlar, emekliye sevk edilirler. Diğerleri yaş haddene kadar hizmete 
devam ettirilebilirler. Ancak, bu suretle yaş haddine kadar hizmete devam edebilecek yüzbaşı -
yarbayların miktarı, üst rütbeye yükselecek subayların kadro yönünden yükselmelerine engel olduğu 
takdirde, bunların en düşük sicil notu alanlarından başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edi
lir. 

9. 38 ve 44 ncü maddeler gereğince yapılan değerlendirmeler sonunda rütbe terfii imkânı kal-
mıyan albaylardan hor yıl aldıkları sicil notları, o yıl norma1, bekleme süreleri sonunda değerlen
dirmeye tabi tutulan albayların 3 ncü yeterlik grupuna girenlerin en düşük notundan daha aşağı 
olanla".-, emekliye sevk edilirler. Diğerleri yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler. An
cak, bu suretle yaş haddine kadar nimete devam edebilecek albayların miktarı, albaylığa yükse
lecek yarbayların kadro yönünden yükselmelerine engel olduğu takdirde, bunların en düşük sicil 
notu alanlarından başlamak itere yeteri kadarı emekliye sevk edilir. 

IX - Askerî hâkim ve yardımcıları 

MADDE 46, — Askerî hâkim ve yardımcıları, a-korî cavcı ve yardımcıları, adlî müşavirler, 
Askeri Adalet işleri Başkanlığı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu kadrolarında ve askerî yargı ile il
gili idari görevlerde bulunan, askerî hâkim subayların sicil işleri ve yükselmeleri aşağıdaki istis
nalar dışında bu kanun hükümlerine göre yapılır : 

a) Askerî hâkim ve yardımcılarının, askerî savcı ve yardımcılarının, adlî müşavirlerin, as
kerî niteliklerine ait sicil notları idarj üstlerinco verilir. 

b) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıların meslekî sicil notlan, Askerî Yargıtay dairelerince ve daire

ler kurulunca, 
2. Askerî savcı ve yardımcılarının meslekî sicil notları, Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve 

Askerî Adalet müfettişlerlace verilir ve bu iki notun ortalaması meslekî sicil notu olur. 
3. Adlî müşavirlik görevinde bulunanların meslekî sicil notları, Askerî Adalet müfettişle

rince verilir. 
c) Askeri niteliklere ait s'nil notları ile meslekî sicil notları eşittir. Bu iki not toplamı di

ğer subayların sicil notuna eşittir. 
d) Askerî Adalet iıleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftir» Kurulu Başkanlığı kadrolarında 

ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların sicilleri, diğer subaylar gibi idari üstle-
rince düzenlenV". 

e) Meslekî sicil notlarının nasıl ve hangi esaslara göre verileceği, kuvvet personel başkan
lıklarında no zsrziün bulundurulacağı, askeri ni içliklerin neler olduğu, idari sicil üstlerinin kim
ler olacağı ve r'riîle ilgili diğer hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

f) Askerî Yargıtay Başkanı, î î nci Başkan, daire başkanları ve üyeleri ile Başsavcısının yük
sek mahkeme hâkimleri olarak Anayasa ile belir lilen hakları saklıdır. Ancak, bunlardan yük
selme sırasına gelenlerin general ve amlcalliğeyükselmeleri bu kanun hükümlerine tabidir. 
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IX - Askerî hâkim ve yardımcıları 

MADDE 46. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 46 ncı madde, 46 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ BOLÜM 

General ve amiral terfileri 

/ - Rütbe terfii 

MADDE 47. — Rütbe terfii şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi kadar yıllık sicili bulunmak, 
c) Yüksek Değerlendirme Kurulunca 54 ncü madde esaslarına göre terfi için seçilmiş olmak, 
d) üst rütbe kadrosunda ve 49 ncu maddedeki oranlar içinde açık bulunmak, 
e) Bekleme süresinin üçte biri kadar kıta hizmet'ı yapmış olmak, 
(a), (b), (c), (d) ve (e) bendlerindeki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi 

ettirilirler. 

II - Kademe terfii 

MADDE 48. — General ve amirallerin kademe terfileri yapılmaz. 

III - General ve amiral miktarları 

MADDE 49. — General ve amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur : 
a) Silâhlı Kuvvetlerde general ve amiral kadroları, barış ve sefer için ayrı ayrı olmak üzere, 

Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ihtiyacına göre Gene? kurmay Başkanlığınca tesbit olunur. Ancak, her 
iki kadro ile tesbit edilecek general ve amiral toplamı muvazzaf subay mevcudunun yüzde bir 
buçuğunu geçemez. Jandarma sınıfına ait kadrolar aynı esaslar dâhilinde İçişleri Bakanlığınca 
tesbit olunur. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve miktarlar aşılamaz. 
Kuvvet Komutanlıklarmca ve Jandarma Genel Komutanlığınca ancak teşkilât değişikliği ve 

hizmet zaruretleri dolayısiyle bu kadrolarda değişiklik teklif olunabilir. 
Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın mütalâam, da alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığı

nın teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma mensupları için Jandarma Genel Ko
mutanlığının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılır. 

b) (a) bendine göre tesbit edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış 
oranları üç kuvvet (Jandarma dâhil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Kara K.K. 
Rütbeler (J. dâhil) Dz. K.K. Hv. K.K. 

Orgeneral 
Oramiral 

Korgeneral 
Koramiral 

Tümgeneral 
Tümamiral 

% 

% 13 % 12 % 12 

% 32 % 26 % 26 

Tuğgeneral 
Tuğamiral % 50 % 57 % 57 
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BBŞtNIOt BÖLÜM 

General ve amiral terfileri 

1 - Rütbe terfii 

MADDE 47. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 47 nci madde, 47 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Kademe terfii 

MADDE 48. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 48 nci madde, 48 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - General ve amiral miktarları 

MADDE 49. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kaibul edilen 49 ncu madde, 49 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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c) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılma ait kontenjanlar ve
rilmek suretiyle bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait kon
tenjanın tamamlanmadığı hallerde, birinci yıl kontenjanı artırılabilir. 

Ancak, kontenjanı artırılan grup en geç ikinci sene sonunda kendi mevcutlarına indirilir. 
Bu indirme işlemi Yüksek Değerlendirme Kurulunca, iki sene içinde alman sicil ve değerlendir
me notlarına göre yeterlik derecesi düşük olanların emekliye sevk edilmeleri suretiyle yapılır. 

d) Yardımcı sınıfı general ve amiral miktarları (b) bendi gereğince her üç kuvvet için 
(Jandarma dâhil) düzenlenecek kadrolardaki general ve amiral toplamının altıda birini geçemez. 

e) (d) bendi gereğince tesbit edilen yardımcı sınıf general ve amiral miktarı, mevcutları 
elliden aşağı olan yardımcı sınıflar hariç tutularak hizmetin gerektirdiği ihtiyaca göre kuvvetler 
ve sınıflar arasında dağıtılır. 

f) Bekleme süreleri sonunda terfi edemiyen general ve amiraller emekliye sevk edilir. 
Bunlardan kadrosuzluk sebebiyle terfi ettr.ilemiyerek emekliye sevk edilen general ve amiral

lere, emekliye sevk edildikleri tarih ile bulundukları rütbenin yaş haddine kadar olan sürenin 
her yık için, rütbesi maaşının bir aylığı tazminat olarak verilir ve bundan vergi kesilmez. Bu su
retle verilecek tazminat iki aylıktan az olamıyroağı gibi sekiz aylıktan da fasla olamaz. 

Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen ve yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albaylara da 
yukardaki hüküm aynen uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Rütbe terfi']! için gerekli yeterlik grupuna glrc'niyenler hakkında1 yapılacak işlem 

I - Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 50. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik gnıpuna giremiyen subaylar hakkında aşağı
daki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Yüzbaşı - Binbaşı rütbelerindeki subaylardan rütbs terfii için yapılan son değerlendirme 
sonunda beşinci yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet toplamı 25 yıl ve daha fasla olanlar emek
liye sevk olunurlar. 

b) Yapılan son değerlendirme sonunda yarbaylardan beşinci, albaylardan dördüncü ve be
şinci yeterlik grupuna girenler hakkında (?) bendi hükümleri uygulanır. 

c) Terfi hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet yılını tamamlayıncaya kadar hizmete devam edecek 
subaylardan Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre, kendisinden istifade edilemi-
yeceği anlaşılanlar hakkında, hizmet sûrelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır. 

d) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görül-
miyen subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri uygulanır. Bunlar hakkındaki lüzumlu sicil raporlarının ne suretle ve ne zaman tanzim edi
leceği Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Değerlendirme kurulları 

/ - Değerlendirme kurullarının teşkili 

MADDE 51. — Değerlendirme kurullarının teşkili : 
a) Yüksek Değerlendirme Kurulu, Yüksek Asksrî Şûra üyelerinden (Jandarma subaylarının 

değerlendirilmelerinde Jandarma Genel Komutanı bu kurula kat ı l ı r) ; 
b) Değerlendirme kurulları Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen üyelerden, Kuvvet Komu

tanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında yeteri kadar kurulur. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında yapılacak işlem 

I - Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 50. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 50 nci madde, 50 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

I - Değerlendirme kurullarının teşkîlî 

MADDE 51. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 51 nci madde, 51 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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II - Terfi işlemi 

MADDE 52. — Terfi edecek yüzbaşı - yarbay rütbesindeki subayların terfi işlemleri değerlen
dirme kurullarınca, general ve amiral olacak albaylar ile general ve amirallerin terfi işlemleri 
Yüksek Değerlendirme Kurulunca bu kanunda yazılı esaslara göre yapılır. 

III - Değerlendirme kurulları üyelerinin niteliklen 

MADDE 53. — Yüksek Değerlendirme ve değerlendirme kurulları üyelerinin, terfi edecek su
baylardan en az bir üst rütbede bulunmaları şarttır. 

IV - Subayların terfi işlemleri 

MADDE 54. — Yüksek değerlendirme kurulu ve değerlendirme kurulları terfi edecek subay
ların terfi işlemlerini aşağıdaki esaslara göre yapar : 

a) Rütbe terfii sırasındaki subayların sicil notu ortalamasını tesbit eder. Bu işlemi yaparken 
sicillerden birisinin tarafsız verilmediğini tesbit ederse bu sicili iptal eder. 

Sicilerin hangi hallerde tarafsız verilmemiş sayılacağı, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
b) Kurul üyeleri, terfi edecek subayların şahsi dosyalarını ve o rütbedeki sicil raporlarını in

celemek suretiyle, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecek âzami ve asgari hadler arasında, bir de
ğerlendirme notu verirler. 

Kurulca verilecek değerlendirme notu, sicil tam notunun altıda birini aşamaz. Bu miktar Yük
sek Değerlendirme Kurulu için bir misli artırılır. 

Bütün üyelerin yerdiği notların ortalaması, subayın değerlendirme notunu teşkil eder. Değerlen
dirme notunun tesbitinde, subayın bulunduğu rütbenin bekleme süresine ait aşağıdaki hususlar göz 
önünde bulundurulur : 

1. önceki rütbesine normal terfi edip etmediği, 
2. Sağlık durumu, 
3. Gördüğü kurslar, ek öğrenimler ve bunlardaki başarı dereceleri, 
4. Kıt'a veya mesleki tecrübesi, 
5. Savaş tecrübesi, 
6. Atanma sınırlamaları, 
7. Mesleğine ait eserleri, 
8. Yabancı dil durumu, 
9. Verdiği sicillerin isabet derecesi, 

10. Akademik sicil ve mektup sicil raporları, 
11. Aldığı mükâfatlar, 
12. Aldığı cezalar, 
c) Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamından elde edilen sonuca göre su

bayların yeterlik dereceleri tesbit edilir. Yeterlik derecelerinin tesbitinde yeterlik notunun eşitliği 
halinde subayların bulundukları rütbedeki İadem sıralan esas alınır. 

d) Yeterlik derecelerinin tesbitinden sonra hiçbir subayın sırası değiştirilemez. Bunlar 40 ncı 
madde esaslarına göre yeterlik gruplarına ayrılırlar. General - amiraller yeterlik gruplarına ayrıl
mazlar, yeterlik derecelerine göre sıralanırlar. 

V - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 

MADDE 55. — Değelendirme kurullarının çalışmaları gizli yürütülür. Kanunen yetkili merci
ler dışında hiçbir makam ve kişiye bilgi verilmez. 
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II - Terfi işlemi ." ". -

MADDE 52. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 52 nci madde, 52 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Değerlendirme kurulları üyelerinin nitelikleri 

MADDE 53. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 53 ncü madde, 53 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV -Subayların terfi işlemleri 

MADDE 54. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 54 ncü madde, 54 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Değerlendirme kurullarının çalı§malan 

MADDE 55. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 55 nci madde, 55 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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VI - Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı 

MADDE 56. — Değerlendirme kurul üyeleri kararlarında bağımsızdırlar. 

VII - Yönetmelik 

MADDE 57. — Değerlendirme kurullarının çalışma usulleri, 54 ncü maddenin (b) bendindeki 
esasları ne şekilde değerlendireceği, kararlarını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetme
liğinde gösterilir, 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

özel hükümler 

/ - Sava§ takdirnamesi alanlar 

MADDE 58. — Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem 
verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu kanunda aranan 
kadsme ve rütbe terfii şartlarına bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve ye
timlerine emekli maaşı bağlanır. 

II - Esir subaylar 

MADDE 59. — Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıta ve kurum amirlerince veya bun
ların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek raporlara göre: 

a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en yülssek rütbeli veya kı
demli subayın yazık bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapılan ve belge
ye dayanan ihbarlar üzerine Millî Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre suç
lu görülenler askerî yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahkûm olanlar hakkında 
86 ncı madde hükümleri uygulanır. 

b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnadolunan suç
lan sabit Gİnııyanlardan : 

î. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıplan emsal 
tarihine götürülür. 

2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanma
mış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar beklenildikten sonra sicil notu ortalamaları ve değer
lendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasına girer 
vo terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıplan em
sal tarihine götürülür. 

S. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, kor rütbede 2 yıllık sicil sağlanıncaya 
kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbe
deki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasına girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. 
Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıplan emsal tarihine götürülür. 

c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz. 

III - Ilarb gaibi subaylar 

MADDE 60. — Harb gaibi olup da sonradan dJincn subaylar 59 nen maddenin (a) bendi uya
rınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticede berast edenlerin terfileri esir subaylar hak
kındaki esaslara göre yapılır. 
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VI - Değerlendirme Kurul üyelerinin bağımsızlığı 

MADDE 56. — Millet Meclisi Genel Kuralınca kabul edilen 56 ncı madde, 56 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Yönetmelik 

MADDE 57. — Millet Meclisi Genel Kurulu aca kabul edilen 57 nci madde, 57 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

özel hükümler 

I - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 58. -—Millet Meclisi Genel Kuruluıca kabul edilen 58 nci madde, 58 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Esir subaylar 

MADDE 59. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 59 ncu madde, 59 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

777 - Harb gaibi subaylar 

MADDE 60. — Millet Meclisi Genel Kuruluıca kabul edilen 60 ncı madde, 60 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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IV - Enterne edilen subaylar 

MADDE 61. — Yabancı devletler tarafından enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan 
subaylar hakkında 59 ncu madde hükümleri uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar 

MADDE 62. — Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli yeter
lik grupuna girmiş subayların sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil etmez. 

Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır. 

VI - Sınıfı değişen subaylar 

MADDE 63. — Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarla fakülte ve yüksek okullarda oku
yanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbi 

MADDE 64. — Fakülte veya yüksek okullardan mezun olup askerlik eğitimlerini de başarı ile 
bitirerek subay nasbedilenlerin subaylık nasıplan hangi tarihlerde olursa olsun kademe ve üst rüt
beye yükselmelerinde esas olacak nasıplan fakülte ve yüksek okullardan mezun olduklan takvim 
yılının (30 Ağustosu) itibar olunur. 

VIII - Açığa alınan veya tutuklanan subaylar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 65. — Açığa alınan veya tutuklanan subay ve askerî memurlar hakkında aşağıdaki 
esaslara göre işlem yapıdır: 

a) Subay ve askerî memurlardan, haklarında; ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir 
suçtan veya taksirli suçlar haricolmak üzere beş sene ve daha fazla hapis cezasını müstelzim bir 
cürümden veya emre itaatsizlikte ısrar, üste fiilen taarruz, âmire hakaret ve mukavemet suçla
rından dolayı kamu dâvası açılanlar, mensubol duldan bakanlıklarca açığa çıkanlsırlar. 

b) Yukarıdaki fıkra gereğince açığa çıkarılanlar yapmakta olduklan görevden alıkonulur
lar ve kendilerine başka görev verilmez. 

c) Bunlardan yargılama sonunda beraetlerine, haklarındaki kamu dâvasının her ne sebeple 
olursa olsun ortadan kaldınlmasına veya duruş mamn tatiline veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
ilişiklerinin kesilmesini gerektirmiyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya para ceza
sına mahkûmiyetlerine karar verilenlerin açıklan, haklanndaki kararın kesinleşmesi beklenmek
sizin kaldınlur. 

d) Hükmün aleyhine bozulması ve mahkemece bu bozmaya uyulması veya duruşmanın tati
line dair kararın ortadan kalkması hallerinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. 

e) Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece aylıklannun yansı verilir, hizmet ve makam-
lan ile ilişkin ödenek veya tazminatlan verilmez. Haklanndaki dâva neticesinde beraet eden
lerle, kamu dâvasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlere ke
silen yanm aylıklan ile hizmet veya makamlan ile ilişkin ödenek ve tazminatları geliveri
lir. 

f) Açıkta bulunduklara süre zarfında terfi sırasına giren subaylarsın yargılama sonucuna 
kadar terfileri yapılmaz. Bunlardan yargılama sonucu beraet edenler, mütaakıp 30 Ağustosda 
terfi edecekler ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan terfi edenlerin nasıpla-
rı emsalleri tarihine götürülür. Kademe terfii şartlarını haiz olanların kademe terfileri, emsalleri 
tarihinden geçerli ilmak üzere derhal yapılır. 
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IV - Enterne edilen subaylar 

MADDE 61. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 61 nci madde, 61 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar 

MADDE 62. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 62 nci madde, 62 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VI - Sınıfı değişen subaylar 

MADDE 63. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 63 ncü madde, 63 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbi 

MADDE 64. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 64 ncü madde, 64 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Açığa alman veya tutuklanan subaylar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 65. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 65 nci madde, 65 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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g) Tutuklu bulunan subaylardan bu süre zarfında terfi sırasına girenlerin tahliyelerine ka
dar terfileri yapılmaz. Bunlardan tahliye edilenler mütaakıp 30 Ağustosda terfi edecekler ile bir
likte değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan terfi edenlerin nasıplar?,, emsalleri tarihine götü
rülür. Kademe terfii şartlarını haiz olanların kademe terfileri emsalleri tarihinden geçerli olmak 
üzero derhal yapıhr. 

h) Tutuklu bulunan subaylara; tayın bedeli, aile yardım ödeneği, doğum ve ölüm yardımı 
dışında aylıkları ve hizmet ve makamları ile ilhkin ödenek ve tazminatları verilmez. 

Ancak, tutuklandıkları suçlardan halılarında kovuşturmaya mahal olmadığı, inen'i muhake
me, kamu dâvasının ortadan kaldırılması veya berast kararı verildiği takdirde, kesilen aylıklar 
ile hizmet ve makamları ile ilişkin ödenek ve tazminatları geliverilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

I - Genelkurmay Başkanının yaş haddi ve görev süresi 

MADDE 66. — Genelkurmay Bijkaııbğıııa atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi, altmış 
sekizdir. Bu makama atanan orgeneral vs orasni railerin görevde kalış süresi üç yıldır. Bu süre yaş 
haddini geçmemek üzere Bakanlar Kurulu karan ile birer yıllık sürelerle üc yıl daha uzatılabi
lir. 

ALTINCI KISIM 

Astsubaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

I - Kaynak 

MADDE 67. — Silâhlı Kuvvetler için muvaza af astsubay kaynakları astsubay okullarıdır. 

II - Yetiştirme 

MADDE 68. — Muvazzaf astsubay olacaklarda aranacak şartlar ile astsubay okulu öğrencile
ri hakkında uygulanacak esaslar aşağıda gösterilmiştir: 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en as ortaokul veya esidi bir okulu bitirdikten sonra öğ
renim süresi en az üç yıl olan astsubay okullarından birini bitirmek ve onsekiz yaşını tamamla
mış olmak şarttır. 

b) Astsubay okullarına girişte aranacak nitelikler, okulların öğrenim, eğitim süre ve şekilleri, 
öğrencilerin âzami öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar yönetmelik
le düzenlenir. 

c) Astsubay okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 
d) Astsubay okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler: 
1. Bu kanun hükümlerine göre çıkarla sak yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notunu kaybe

denler, 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli bükümler 

7 - Genelkurmay Başkanının yaş haddi ve görev sûresi 

MADDE 66. — Millet Meclisi Genel Kuruluıca kabul edilen 66 ncı madde, 66 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 

Astsubaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme ~̂ 

I - Kaynak 

MADDE 67. — Millet Meclisi Genel Kuruluıca kabul edilen 67 nci madde, 67 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Yetiştirme 

MADDE 68. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 68 nci madde, 68 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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2. Yönetmelikte tesbit edilecek esaslar dâhilinde askerî öğrencilik niteliğini kaybetiklerine 
dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenle?, 

3. Öğrenimlerini bu kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde ta-
mamlıyamıyanlar, 

4. Sağlık kurullarınca verilecek raporlara göre askerî öğrenci olarak öğrenimine devam im
kânı kalmıyanlar, 

5. Mahkeme karan ile öğrencilik hukukunu kaybedenler, 
e) Bu maddenin (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir. 
Sağlık sebebi dışında ilişikleri kesilenlere D evletçe yapılan masraf faizi ile birlikte ödettirilir. 

Bu borçlan askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. 
Sağlık sebebi dışında ilişikleri kesilenler muvazzaf astsubay veya muvazzaf subay olarak tek

rar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar. 
f) Astsubay okulu öğrencilerinin ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili di

ğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

YEDİNCİ KISIM 

Astsubay sınıflandırması 

/ - Sınıflar 

MADDE 69. — Silâhlı Kuvvetlere mensup Kara (Jandarma dâhil), Deniz Hava astsubaylarının 
sınıflan ve bu sınıflardan hangilerinin muharip hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil bulundukla-
n 21 nci madde esaslarına göre Sınıflandırılma Yönetmeliğinde gösterilir. 

II Sınıflandırma 

MADDE 70. — Astsubaylann sınıflandırılma s?, hakkında 22 nci madde esaslan uygulanır. 

a) İlk sınıflandırma 

MADDE 71. — Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 23 ncü madde esas
lan uygnlanır. 

b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 72. — Astsubayların yeniden sınıflandmlması hakkında (d) bendi haricolmak üzere 
24 ncü madde esaslan uygulanır. 

III - Sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği 

MADDE 73. — Astsubay sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği hakkında 25 nci 
madde esaslan uygulanır. 
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YEDİNCİ KISIM 

Astsubay sınıflandırması 

I - Sınıflar 

MADDE 69. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 69 ncu madde, 69 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Sınıflandırma 

MADDE 70. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 70 nci madde, 70 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

a) tik sınıflandırma 

MADDE 71. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 71 nci madde, 71 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 72. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 72 nci madde, 72 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 73. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 73 ncü madde, 73 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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SEKİZİNCİ KISIM 

Astsubay meslek içi eğitimi 

/ - Meslek içi eğitimi 

MADDE 74. — Astsubayların meslek içi eğitimleri halikında 26 ncı madde esasları uygulaneır. 

II - Muharip sınıf astsubayların karargâhta görevlendirilmesi 

MADDE 75. — Muharip sınıf astsubaylar baş çavuş olmadan kurum ve karargâhlarda idari iş
lerde görevlendirilemezler. 

DOKUZUNCU KISIM 

Astsubay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ - Kapsam 

MADDE 76. — Silâhlı Kuvvetlere mensup astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıplan, 
rütbe ve kademe terfi şartlan bu kanun hükümlerine tabidir. 

II - Rütbeler 

MADDE 77. — Silâhlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir: 

Astsubay çavuş 
» Kıdemli çavuş 
» üstçavuş 
T> Kıdemli üstçavuş 
s> Başçavuş 
» Kıdemli Başçavuş 

III - Bekleme süreleri 

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri 

MADDE 78. — Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 

Hutbeler Normal bekleme süreleri 

Astsubay çavuş 3 yıl 
» Kıdemli çavuş 3 yıl 
» Üstçavuş 3 yıl 
» Kıdemli üstçavuş 3 yıl 
> Başçavuş 6 yıl 
> Kıdemli başçavuş 6 yıl 
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SEKİZİNCİ KISIM 

Astsubay meslek içi eğitimi 

I - 31 eslek içi eğitimi 

MADDE 74. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 74 ncü madde, 74 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Muharip sınıf astsubayların karargahta görevlendirilmesi 

MADDE 75. — Millet Meclisi Genel Kurulu ıca kabul edilen 75 nci madde, 75 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Astsubay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Oenel hükümler 

I - Kapsam 

MADDE 76. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 76 ncı madde, 76 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Rütbeler 

MADDE 77. — Millet Meclisi Genel Kurulu ıca kabul edilen 77 nci madde, 77 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Bekleme süreleri 

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri 

MADDE 78. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 78 nci madde, 78 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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b) En az bekleme süreleri 

MADDE 79. — Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkur
may Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıl
dan artan miktarlar tam yıla çıkarılır. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE 80. — Astsubayların 78 nci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında, 
her rütbede kalabilecekleri süre hakkında 32 nci maddenin (b) bendi esasları uygulanır. 

IV • Terfi zamanı 

MADDE 81. — Astsubayların terfi zamanı hakkında 33 ncü madde hükmü uygulanır. 

ÎKtNCİ BÖLÜM 

Nasıp 

I - Astsubaylığa nasıp 

MADDE 82. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri bakanhk onayı üe yapılır. 
Astsubay okullarını başarı ile bitirenler o yılın 30 Ağustosunda astsubay çavuş nasbedilirler. 

II - Nasıp düzeltilmesi 

MADDE 83. — Kazai ve idari kararlar sonucu astsubayların nasıplannın düzeltilmesi hak
kında, 36 nci maddenin (a), (c), (e) bendleri hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

/ - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 84. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Rütbelerde kıdemler, bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar. 
b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası; okullarda kazanılan not 

ortalamalarına göre tesbit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar. 
c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası; her rütbeye yükselirken almış oldukları 

yeterlik derecelerine göre yapılır. 
d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası : 
Kadro sınıfları esas olmak üzere bunlann dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 

gruplan aynı olanlar için de yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. 
Yeterlik dereceleri aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır. 
e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıflarmdaki yeterlik dereceleri 

tesbit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplılarının sonunda sıralanırlar. 
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b) En az bekleme süreleri 

MADDE 79. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 79 ncu madde, 79 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE 80. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 80 nci madde, 80 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Terfi zamanı 

MADDE 81. — Millet Meclisi Genel Kuruluıca kabul edilen 81 nci madde, 81 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Nasıp 

/ - Astsubaylığa nasıp 

MADDE 82. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 82 nci madde, 82 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Nasıp düzeltilmesi 

MADDE 83. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 83 ncü madde, 83 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

I - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 84. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 84 ncü madde, 84 ncü madfte 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

/ - Terfi esasları 

MADDE 85. — Astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşili sınıflara mensup astsubayların değişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri; sicil rapor

larının not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notlarının toplamı 
sonucu elde edilecek yeterlik notuna göre tesbit edilir. 

Sicil raporlarının şekli ve muhtevası, ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda dol
durulacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerindeki astsubaylar, terfi için gerekli bek
leme sürelerinin son yıllannida, o rütbede, haklarında her yıl düzenlenen sicil raporlarının not 
ortalaması ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notunun toplamına göre sıralanır 
ve beş yeterlik grupuna ayrılırlar. 

c) Astsubayların rütbe terfi edebilmeleri için : 
1) Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşların en az dördüncü yeterlik grupuna, 
2) Astsubay başçavuşların en az üçüncü yeterlik grupuna girmeleri gerekir. 
d) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri, Ast

subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel sebepler bulunmadıkça, bekleme sürelerinin sonun
da yapılır. 

e) Bekleme sürelerinin sonunda yapılan değerlendirmede, terfi için gerekli yeterlik grupuna 
giremiyen astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlar, mütaakıp iki yıl, astsubay başçavuşlar bir 
yıl daha değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan, yeterlik notları normal bekleme süresi so
numda değerlendirmeye giren ve terfi eden astsubayların aldığı yeterlik notlanna eşit veya daha 
yukan olanlar bu grupa girmiş sayılır ve haklannda buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik gmmlan teşekkül e^emiyen as mevcutlu sınıf ve rütbelerde, terfi sırasında bulu
nan astsubayların yeterlik derecelerinin tâyini hakkında 38 nci maddenin (f) bendi esasları uy
gulanır. 

İT - Yeterlik grupları 

MADDE 88 — Astsubayların yeterlik gruplan ile bunların yüzde oranlan hakkında 39 ncu 
njfdde esasları uygulanır. 

III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 87. — Astsubaylann yeterlik gruplannm hesaplanması hakkında 40 ncı madde asasları 
uygulanır. 

IV - Terfi işlemi 

MADDE 88 — Terfi edecek astsubayların terfi işlemleri değerlendirme kurullannca bu ka
nunda yazılı esaslara göre yapılır. 

V - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 89. — Terfi edecek astsubaylann kadrolarının tesbiti hakkında 41 nci madde esasla
rı uygulanır. 
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DÖRDÜNOÜ KISIM 

Terfi esas ve şartları 

I - Terfi esasları 

MADDE 85. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 85 nci madde, 85 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Yeterlik grupları 

MADDE 86. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 86 ncı madde, 86 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 87. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 87 nci madde, 87 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Terfi işlemi 

MADDE 88. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 88 nci madde, 88 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 89. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 89 ncu madde, 89 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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VI - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 90. — Çok sınıflı astsubay kadrolarının dağıtımı hakkında 42 nci madde esasları 
uygulanır. 

VII - Rütbe terfii esas ve şartları 

MADDE 91. — Rütbelere terfi esas ve şartlan şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi kadar yıllık sicili bulunmak, 
c) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grupuna dâhil bulunmak, 
d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
(a), (b), (c) ve (d) bendlerinde yazılı şartları taşıyan astsubaylar kadro açığı oranında bir üst 

rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfiler yeterlik gruplarına ve yeterlik grupları içerisindeki yeterlik de
recelerine göre bu kanundaki esaslar dâhilinde yapılır. 

VIII - Kadrosuzluktan terfi edemiyen astsubaylar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 92. — Kadrosuzluktan terfi edemiyen astsubaylar hakkında aşağıdaki şekilde işlem ya
pılır : 

a) Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna girip de kadroda açık bulunmadığından terfi ede
miyen astsubaylar mütaakıp yıllarda yeniden değerlendirilirler. 

b) (a) bendi gereğince yapılan değerlendirme sonucunda terfi edenlerin yeni rütbelerindeki 
bekleme sürelerinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bek
leme sürelerine tabidirler. 

IX - Kademe terfi esas ve şartları 

MADDE 93. -*- Astsubaylar, aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe terfii edebilirler : 
1. Kademe terfi şartlan şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
b) Bulunduğu rütbede terfi edebileceği bir ileri kademe derecesi bulunmak, 
c) Sicil notu müsait bulunmak (bekleme süresi sonunda rütbe terfii için her yıl yapılan ye

terlik gruplamasmda, kendi Kuvvetindeki sınıflann esildi rütbelerindeki emekliye ayrılacak ye
terlik graplannm üstündeki grupların en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya daha yüksek 
sicil notu almış olmak. Astsubay ba^cavuşîann kademe terfii için lüzumlu sicil notu, astsubay kı
demli basçavus1ar için de aynen uyenlamr.) 

Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşların kademe terfileri, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen 
engel se^eıoler bulunmadıkça (a) ve (b) bendleri esaslarına göre yapılır. 

2. Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst rütbe maaş kademelerine sirayeti Ek - 2 sa
yılı cifelere d e gösterilmiştir. 

Kademe terfi suretiyle üst rütbe maasmı almış olmak üst rütbeye terfn gerektirmez, 
3. Bekle-me süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci kade-

me^in* rfe terfi etmiş obırlar. 
4. TRoiriftme süreleri sonunda terfi fidernivenierle 85 ve 92 nci maddeler gereğince tanınan mun

zam f^o-prienrtlrme sornm% terfi edemiyenîer, Ek - 2 sayılı çizelgede gösterilen kademeler da 

5# RpiriAme sürçeri d ı s ^ a rüt^e terf̂  p.A^y, astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kademe
sine terfi etmiş sayılırlar. Bunlann yeni rütbe ve kademe aylıkîan evvelki aylıklarından az oldu-
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VI - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 90. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 90 nci madde, 90 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Rütbe terfii esas ve şartları 

MADDE 91. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 91 nci madde, 91 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Kadrosuzluktan terfi edemiyen astsubaylar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 92. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 92 nci madde, 92 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IX - Kademe terfi esas ve şartları 

MADDE 93. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 93 ncü madde, 93 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ğu takdirde aradaki fark, kademe terfi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıklan ödenmekte 
devam olunur. 

6. 85 nci maddenin (e) fıkrası gereğince rütbe terfi edemeyip kademe terfiine sapan astsu
bay üstçavuş - başçavuşlar, mütaakıp senelerde kademe terfi edemedikleri takdirde bunlardan, 
fiilî hizmetleri yirmibeş yıl ve daha fazla olanlar emekliye sevk edilirler. Fiilî hizmetleri yirmibeş 
yıldan az olanlar kademe terfii de etmeksizin yirmibeş fiilî hizmet yılını dolduruncaya kadar hiz
mete devam ederler. 

7. 85 ve 92 nci maddeler gereğince yapılan değerlendirmeler sonunda rütbe terfii imkânı 
kalmıyan ve kademe terfi şartlarını haiz olmalan sebebiyle rütbesine ait son kademe ayhğına kadar 
terfi eden ve yirmibeş fiilî hizmet yılını dolduran astsubay üstçavuş - başçavuşlardan her yıl aldık
ları sicil notlan, o yıl normal bekleme süreleri sonunda değerlendirmeye tabi tutulan astsubay 
üstçavuş - başçavuşların dördüncü yeterlik grupuna girenlerin en düşük notundan daha aşağı 
olanlar emekliye sevk edilirler. Diğerleri yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler. Ancak, 
bu suretle yaş haddine kadar hizmete devam edebilecek astsubay üstçavuş-haşçavuşlarm miktarı, 
üst rütbeye yükselecek astsubaylann kadro yönünden yükselmelerine engel olduğu takdirde, bunla-
nn en düşük sicil notu alanlarından başlamak üzere yeteri kadan emekliye sevk edilir. 

8. Astsubay kıdemli başçavuşlar, bekleme süresi sonunda değerlendirmeye tabi tutulurlar. 
Bunlardan dördüncü ve beşinci yeterlik grupuna girenler emekliye sevk edilirler. Diğerleri Ek - 2 
sayılı çizelgede gösterilen kademeler dâhilinde kademe terfi edebilirler. Bu şekilde kademe terfi 
edeceklerden üst üste iM yıl kademe terfi edemivenler de emekliye sevk edilirler. 

9. Astsubay kıdemli başçavuşluğun onüçüncü ve mütaakıp yıllarında her yıl aldıkları sicil no
tu, o yıl kıdemli başçavuşlukta değerlendirmeye tabi tutulanların üçüncü yeterlik grumna dren
lerin en düşük notundan aşağı olanlar, emekliye sevk edilirler. Diğerleri yaş haddine kadar hiz
mete devam ettirilebilirler. Ancak, bu suretle yaş haddine kadar hizmete devam edebilecek astsu
bay kıdemli başçavuşların miktarı, kıdemli başçavuşluğa yükselecek astsubay ba^avuslar'n ka-ro 
yönünden yükselmelerine engel olduğu takdirde, bunlann en düşük sicil notu alanlarından başla
mak üzere yeteri kadan emekliye sevk edilir. 

BEŞINCI BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında yapılacak işlem 

I - Terfi için gerekli yeterlik grupuna gir emiy enler 

MADDE 94. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyen astsubaylar hakkında aşa
ğıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlardan yapılan son değerlendirme sonucunda beşinci, 
astsubay başçavuşlardan dördüncü ve beşinci yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet yılı toplamı yir
mibeş yıl ve daha fazla olanlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun emek
liye sevk ile ilgili hükümleri uygulanır. 

b) Kıdemli başçavuşlardan yapılan son değerlendirme sonunda dördüncü ve beşinci yeterlik 
grupuna girenler hakkında (a) bendi hükmü uygulanır. 

c) Terfi hakları olmaksızın yirmibeş fiilî hizmet yılını tamamlayıncaya kadar hizmete devam 
edecek astsubaylardan, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifa
de edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında yapılacak işlem 

I - Terfi için gerekli yt terlik grupuna giremiyenler 

MADDE 94. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 94 ncü madde, 94 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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d) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görül-
miyen astsubayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Bunlar haldandaki lüzumlu raporlarının ne suretle ve 
ne zaman tanzim edileceği Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Astsubay Değerlendirme Kurulları 

/ - Değerlendirme Kurullarının teşkili 

MADDE 95. — Astsubay Değerlendirme Kurullan, Kuvvet komutanhklan ve Jandarma Genel 
Komutanlığında Astsubay Sicil Yönetmeliğindeki esaslara göre yeteri kadar kurulur. 

II - Astsubayların terfi işlemleri 

MADDE 96. — Astsubay Değerlendirme Kurullan terfi edecek astsubaylann terfi işlemlerini, 
54 ncü madde esaslarına göre yapar. 

III - Değerlendirme Kurullarının çalışmaları 

MADDE 97. — Astsubay Değerlendirme Kurullan, çalışmalarını 55 nci madde esaslan dâhilinde 
yürütür. 

IV - Değerlendirme Kurullarının kararları 

MADDE 98. — Astsubay Değerlendirme Kurullan üyeleri kararlarında bağımsızdırlar. 

V - Yönetmelik 

MADDE 99. — Astsubay Değerlendirme Kurullarının çalışma usulleri, 57 nci maddedeki esaslar 
dâhilinde Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Özel hükümler 

/ - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 100. — Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 58 nci madde esasları uygulanır. 

II - Esir astsubaylar 

MADDE 101. — Esir düşen astsubaylar hakkında 59 ncu madde esaslan uygulanır. 

III - Earb gaibi astsubaylar 

MADDE 102. — Harb gaibi astsubaylar hakkında 60 nci madde esaslan uygulanır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Astsubay değerlendirme kurulları 

/ - Değerlendirme kurullarının teşkili 

MADDE 95. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 95 nci madde, 95 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Astsubayların terfi işlemleri 

MADDE 96. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 96 ncı madde, 96 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 

MADDE 97. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 97 nci madde, 97 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Değerlendirme kurullarının kararları 

MADDE 98. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 98 nci madde, 98 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Yönetmelik 

MADDE 99. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 99 ncu madde, 99 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Özel hükümler 

I - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 100. — Millet Meclisi Genel Kuruluıca kabul edilen 100 ncü madde, 100 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Esir astsubaylar 

MADDE 101. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 101 nci madde, 101 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Harb gaibi astsubaylar 

MADDE 102. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 102 nci madde, 102 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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IV - Enterne edilen astsubaylar 

MADDE 103. — Enterne edilen astsubaylar hakkında 61 nci madde esasları uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar 

MADDE 104. — Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında 62 nci madde 
esasları uygulanır. 

VI - Sınıf değiştiren astsubaylar 

MADDE 105. — Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde yapıla
cağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

VII - Açığa alınan veya tutuklanan astsubaylar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 106. — Astsubayların açığa alınmaları ve açıklarının kaldırılması subaylar hakkındaki 
hükümlere tabidir. 

Açığa alman veya tutuklanan astsubaylar hakkında 65 nci madde esaslarına göre işlem yapılır. 

VIII - İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları 

MADDE 107. — Ahlâki bakımından Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyerek sicil 
yolu ile çıkanlanlar haricolmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veya sicil yolu ile çıkarılan 
astsubaylar rütbeleri ile yedek astsubaylığa geçirilirler. 

Bunların yedeklik çağları rütbelerine bakılmaksızın 55 yaşını bitirinceye kadar devam eder. 
Silâhlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar 

Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar. 
Barışta manevra ve tatbikat amaciyle olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri kadarı

nın hizmete çağrılması sair yedeklik işlem ve durumlan ile meslekten çıkanlmaları Yedek Subay 
Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

IX - Sicil yolu ile çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri 

MADDE 108. — Ahlâki bakımdan sicil yolu ile veya mahkeme kararı ile mecburi hizmetini 
tamamlamadan astsubaylıktan çikarılarJarclan, muvazzaflık hizmetini tamamlıyanlar derhal terhis 
olunur. 

Muvazzaflık hizmetini tamamlamıyanlara bu hizmetleri er olarak tamamlattırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Astsubaylıktan subay olma 

/ - Astsubaylıktan subay olma şartlan 

MADDE 109. — Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tesbit edilecek kon
tenjan nisbetinde emsali arasında temayüz etmiş astsubaylar, aşağıdaki şartlarla teğmen nasbe-
dilir : 

a) Başçavuşluğun birinci ve ikinci senesinde bulunmak ve bu süreyi geçilmemiş olmak, 
b) Başçavuşluğa terfiinde birinci yeterlik grupuna girmiş olarak yükselmiş bulunmak, 
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IV - Enterne edilen astsubaylar 

MADDE 103. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 103 ncü madde, 103 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar 

MADDE 104. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 104 ncü madde, 104 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VI - Sınıf değiştiren astsubaylar 

MADDE 105. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 105 nci madde, 105 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Açığa alınan veya tutuklanan astsubaylar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 106. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 106 nci madde, 106 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları 

MADDE 107. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 107 nci madde, 107 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IX - Sicil yolu ile çıkanla ılarm muvazzaflık hizmetleri 

MADDE 108. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 108 nci madde, 108 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Astsubaylıktan subay olma 

/ - Astsubaylıktan subay olma şartları 

MADDE 109. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 109 ncu madde, 109 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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c) Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sı
ralı sicil üstlerince onanmış olmak, 

d) Lise seviyesinde yapılacak genel kültür ve meslek imtihanlarını kazanmak ve mütaakı-
ben gönderilecekleri okul ve kurslarda basan göstermek. 

27 - Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri 

MADDE 110. — Astsubaylıktan subaylığa geçenlerin yükselebilecekleri rütbe ve yaş hadleri 
aşağıdadır. Bu rütbelere ait maaş kademeleri ek - 3 sayılı çizelgede gösterilmiştir. Rütbe, yaş 
hadleri ve kademe terfileri dışında kalan hususlar için bunlara, subaylar hakkındaki bütün hü
kümler tatbik olunur. 14 ncü madde hükmü saklıdır. 

Rütbeler Yas haddi 

Teğmen 41 
Üsteğmen 46 
Yüzbaşı 52 

III - Yönetmelik 

MADDE 111. — Yukarda belirtilen hükümlerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmıyan sınıfla
rın hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi tutulacakları ve sicillerin ne şekilde verileceği, su
bay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

ONUNCU KISIM 

Yükümlülük 

I - Subayların re astsubayların yükümlülüğü 

MADDE 112. — Muvazzaf subay ve astsubaylar, subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten 
itibaren fiilen on yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük uygulanmaz. 
Subay ve astsubaylardan yabancı uyruğundaki kişilerle evlenenler veya nikâhsız olarak karı 

koca gibi yaşıyanlar, istifa etmiş sayılırlar. Bunlar istifa için kanuni süresini ikmal etmemiş ise
ler kendilerine yapılmış olan masrafın iki katı, tazminat olarak alınır. 

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksa-
cliyle gitmiş olanlardan bu harekette bulunanlar hakkında yukarıda gösterilen işlemin uygulan
ması ile beraber orada bulundukları süre içinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafla
rın iki katı, tazminat olarak kendilerinden veya kefillerinden alınır. 

3u suretle ordudan çıkanlar 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 
23 ncü maddesi hükmüne tabi tutularak yaşlarına göre haklarında, bu kanunun 108 nci maddesi 
ile Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır. 

II - Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanların yükümlülükleri 

MADDE 113. — Subay ve astsubay nasbedildikten sonra öğrenim, kurs ve staj için yurt dışı
na gidenlerle, Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim yapanların yükümlülükleri aşağı
da gösterilmiştir. 

a) Subay ve astsubay nasbedildikten sonra, yabancı memleketlere 6 ay veya daha fasla süre 

C. Senatosu (S. Sayısı : 970) 



— 61 — 
(Cumhuriyet Senatosu Geçici Koimisyouunuıı kabul ettiği metin) 

77 - Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri 

MADDE 110. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 110 ncu madde, 110 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Yönetmelik 
MADDE 111. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 111 nci madde, 111 nci madde 

olarak aynen kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Yükümlülük 

I - Subayların ve astsubayların yükümlülüğü 

MADDE 112. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 112 nci madde, 112 ncî madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Yurt içinde ve dışında Öğrenim, kUrs ve staj yapanların yükümlülükleri 

MADDE 113. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 113 ncü madde, 113 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadı ile gidenlerin yükümlü
lükleri : 

1. Masrafları kendileri tarafından ödenmiş ise, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen süre 
kadar, 

2. Masrafları Devlet tarafından ödenmiş ise bu sürenin iki misli kadar veya Devletçe yapı
lan masrafları faizi ile ödedikleri takdirde gidiş ve dönüş süresi kadar uzatılır. 

b) Subaylardan, subaylığa nasbedildikten sonra Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fa
külte ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla, meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların yükümlü
lükleri buralarda geçen süreler kadar uzatılır. 

c) (a) ve (b) fıkraları gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç ta
rihleri : 

1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan son
ra, 

2. Yükümlülük süresini tamamlıyarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlı-
yanların, 

Kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar. 

III - Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri 

MADDE 114. — Lise mezunlarından öğrenim maksadiyle yabancı memleketlere gönderilenle
rin, subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 10 yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğ
renim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında gecen süre kadar fasla hizmet etmeleri 
ile mümkündür. 

Bunlardan Devletçe kendilerine yapılan masrafları faizi ile birlikte ödiyenler 10 yıllık yüküm
lülükleri sonunda istifa edebilirler. 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

MADDE 115. — Harb okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğrencile
riyle astsubay okulları öğrencileri ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten sonra okul masraf
larım odeseler dahi istifa edemezler, 

V - İstifaların kabul süresi 

MADDE 118. — Yükümlülüklerini bitirerek istifa edenlerin istifaları Bakanlıkça kabul edi
lir. İstifaların kabulü müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. 

Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun başgöstermesi hallerinde subay, astsubay ve as
kerî memurların istifa işlemleri, Bakanlar Kurulu kararı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir edi
lebilir. 

ONBİRİNCİ KISIM 

Hizmet şartları ve şekilleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aitammiailar 

I - Atanmalarda esaslar 

MADDE 117. — Barışta kıta, karargâh ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast 
rütbe ile asil olarak kimse atanamaz. 
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/ / / - Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri 

MADDE 114. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 114 ncü madde, 114 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

MADDE 115. — Millet Meclisi Gene} Kurulunca kabul edilen 115 nci madde, 115 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - İstifaların kabul süresi 

MADDE 116. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 116 nci madde, 116 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

ONBÎRİNCÎ KISIM 

Hizmet şartları ve şekilleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Atanmalar 

I - Atanmalarda esaslar 

MADDE 117. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 117 nci madde, 117 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 970) 



— 64 — 
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

II - Atanmalarda dikkate alınacak hususlar 

MADDE 118. — Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılma
dan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları 
ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önüne alınarak tesbit 
edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır; 

a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı, 
b) Sağlık durumu, 
c) idari, asayiş ve zaruri sebepler, 
d) istekli bulunduğu yerler. 

III - Yönetmelik 

MADDE 119. — Yukardaki maddede yazılı esaslar dâhilinde bölge ve garnizonların tesbiti, 
bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma 
ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Millî Savunma ve içişleri Bakanlıklarınca ha
zırlanacak yönetmelik ile tesbit edilir. 

IV - Göreve atanmada başlama süresi 

MADDE 120. — Subay ve astsubayların ilk ve görev süresi içinde atanmalarında: 
a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dâhilinde bulunanlar, atanma emrini 

tebellüğ ettiği günü takibeden 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe raslıyorsa hizmetin baş
ladığı gün mesai saati içinde, 

b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda yollukları hakkındaki 
özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde, 

Atandıklar göreve katılmak zorundadırlar. 
Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katılm lyanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem 

yapılır. 

V - Subayların ve astsubayların atanmaları 

MADDE 121. — Subay ve astsubayların atanmaları : 
a) Astsubaylar ile asteğmen ve albay (albay dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları; 

kuvvet komutanlıklarının teklifi ile Millî Savunma Bakanınca, 
b) General ve amirallerin atanmalan; kuvvet komutanlıklarının lüzum göstermesi ve Genelkur

may Başkanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve 
Cumhurbaşkanının onayîıyacağı kararname ile, 

c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay II nci Başkanı general ve amirallerin atanmaları; 
Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve 
Cumhurbaşkanının onayîıyacağı kararname ile, 

d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları ge
reğince, 

e) Millî Savunma Bakanlığı karargâhı ile doğrudan doğruya bu Bakanlığa bağlı kuruluş
larda görevlendirilecek astsubay ve subayların atanmaları; Millî Savunma Bakanlığınca, bunlar
dan kararname ile yapılması gereken subay, general ve amirallerin atanmalan Millî Savunma 
Bakanının inhası ile Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onayîıyacağı kararname ile 
yapılır. 

Bu personelin başka göreve atanmaları, Millî Savunma Bakanının muvafakati üzerine a, b, c 
ve d bendleri hükümlerine göre yapılır. 
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II - Atanmalarda dikkate alınacak hususlar 

MADDE 118. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 118 nci madde, 118 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Yönetmelik 

MADDE 119. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 119 ncu madde, 119 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Göreve atanmada başlama süresi 

MADDE 120. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 120 nci madde, 120 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Subayların ve astsubayların atanmaları 

MADDE 121. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 121 nci madde, 121 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Savun
ma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanına gereken 
teklifi yapmasını Başbakandan yazı ile istiyebilir. Bu yazının bir örneği aynı zamanda Millî Sa
vunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirilir. Başbakanın bu kararına uyulması mecbu
ridir. 

17 - Sayman ve mutemetlerin devir süresi 

MADDE 122. — Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; say
man, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve 
mallarını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir. 

VII - Savaş hali ve olağanüsiı haller 

MADDE 123. — Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanunun atanmaya dair hükümleri Genelkur
may Başkanlığının göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu kararınca tatbik edilmiyebilir. 

VIII - Silâhlı Kuvvetler personelinin hizmet yerleri 

MADDE 124. — Silâhlı Kuvvetlere (Jandarma dâhil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, 
Silâhlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden başka bir göreve naklolunamazlar. Ancak zaruri ahvalde 
Bakanlar Kurulu kararı ile ve Silâhlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve her türlü istihkakla
rını mevcut hükümler dairesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Si
lâhlı Kuvvetler haricindeki Devlet hizmetleri ile, Türk Hava Kurumu hizmetlerinde istihdam edi
lebilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

izinler 

I - Yıllık izin 

MADDE 125. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 
gün izin almaj/'a hakları vardır, Bu müddete yol dâhil değildir. Bu iznin 15 günü mazeret izni 
olarak kullanılır. 

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, 
karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. 

II - Mazeret izinleri 

MADDE 126. — Subay ve astsubaylara 125 nci maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri 
dışında : 

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün, 
b) Yangın, zelzele, seylâp gibi olağanüstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde otuz güne 

kadar, 
Mazeret izni verilebilir. 
Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsubediimez. 
c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı 

olarak, bir aylık izin verilir. Bu izinlerin verilme şekli, yönetmelikle düzenlenir. 
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VI - Sayman ve mutemetlerin devir süresi 

MADDE 122. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 122 nci madde, 122 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Savaş hali ve olağanüstü haller 

MADDE 123. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 123 ncü madde, 123 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Silâhlı Kuvvetler personelinin hizmet yerleri 

MADDE 124. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 124 ncü madde, 124 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İzinler 

I - Yıllık izin 

MADDE 125. — Millet Meclisi Genel Kurulu'ıca kabul edilen 125 nci madde, 125 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Mazeret izinleri 

MADDE 126. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 126 ncı madde, 126 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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III - Yurt dışı izinleri 

MADDE 127. — Subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma subaylarına 
İçişleri Bakanlığınca : 

a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar, 
b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadı ile bir yıla kadar, 
c) Mazeret dolayısı ile yıllık izinle birlikte üç aya kadar, 
d) Seyahat maksadı ile yıllık izin süresi kadar, 
Yurt dışı izni verilebilir. 
Bu hallerde özlük hakları aynen verilir. 

IV - Sıhhi izin süresi 

MADDE 128. — Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir : 
a) Barışta ve savaşta hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, has

talıkları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, aynı rütbede ay ve gün hesabı 
ile her çeşit hastalıkları için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere (Hastanelerde ge
çen teşhis ve tedavi süreleri hariç) nekahat tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tu
tulurlar. Bu gibiler hakkındaki raporlar sağlık kurulunca verilir. 

b) Kanser, verem, akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren has
talığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, aynı rütbede top
lam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartiyle tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutu
labilirler. 

c) Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev 
yapar) veya (Muayyen bölgelere gidemez) veya (Denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde ik
lim değiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu 
ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. 
Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç 
ve kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale ge
tiren personelden hizmetlerini yapamaz karan alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin 
süresinden sayılmaz. 

Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk 
haftasında haklarında katî işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan 
sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemiyeceği 
anlatılanlar hakkında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

d) Bayan subaylara doğum yapmalarından önce üç hafta ve doğum tarihinden itibaren altı 
hafta müddetle izin verilir. 

e) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görevlerinden dolayı bir kazaya uğrıyan veya 
meslek hastalıklarına yakalanan subay ve astsubaylar müddet ne olursa olsun iyileşinceye kadar 
izinli sayılırlar. 

V - İzinlerin kullanılması 

MADDE 129. —« Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak, hizmet sebebiyle 
izinlerini kısmen veya tamamen kulîanamıyanların izinleri mütaakıp sene içinde verilebilir. Bu 
müddet hiçbir suretle 60 günü geçemez. 

VI - İzin sürelerinin hizmetten sayılması 

MADDE 130. — îzin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır. 
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III - Yurt dışı izinleri 

MADDE 127. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 127 nci madde, 127 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Sıhhi izin süresi 

MADDE 128. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 128 nci madde, 128 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - İzinlerin kullanılması 

MADDE 129. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 129 ncu madde, 129 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VI - İzin sürelerinin hizmetten sayılması 
MADDE 130. — Millet Meclisi G-enel Kurulunca kabul edilen 130 ncu madde, 130 ncu madde 

olarak aynen kabul edilmiştir. 
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VII - Olağanüstü haller 

MADDE 131. — Savaş ve olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Başka
nının göstereceği lüzum üzerine, Millî Savunma Bakanının teklifi ve Millî Savunma Bakanı ile 
Başbakanın imzalıyacaklan ortak kararnameyle izin süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir. 

VIII - Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler 

MADDE 132. — 5442 sayılı Kanun gereğince jandarma subay ve astsubaylarına idare amirle
rince verilen izinler yıllık izinlerinden mahsübedilir. 

IX - Yabancı memleket ordularında hizmet etmek için gönderilenler 

MADDE 133. — Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara 
Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma subaylarına İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar izin verile
bilir. Maaşları Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkları bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı 
memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır. 

X - Yönetmelik 

MADDE 134. — İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar 
ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yol
lanma tarzlan ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edilecekleri ve 
ne gibi hallerde geri çağrılacakları ile ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri bakan
lıklarınca müştereken tanzim edilecek yönetmelik ile tesbit olunur. 

ONİKİNCİ KISIM 

Malî hükümler 

BİKÎNCİ BÖLÜM 

Aylıklar, ek görevler, yolluk ve harçlıklar 

I - Kapsam 

MADDE 135. — Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit ödeme
ler ve askerî öğrencilerin harçlıkları, özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda ya
zılı esaslar dâhilinde yürütülür. 

II - Tarifler 

MADDE 136. — Bu kanunda geçen : 
a) Aylık; Silâhlı Kuvvetlere mensup subay ve astsubayların fiilî kadrolarına rütbe ve rütbe 

içerisindeki hizmet yıllarına göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı, 
b) Harçlık; askerî öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara göre ödenen parayı, 
c) Temsil giderleri; belirli makamları işgal edenlere görevleri icabı gerçek giderleri karşıla

mak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine göre ödenen parayı, 
d) Ödül; bu kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen parayı, 
İfade eder. 
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VII - Olağanüstü haller 

MADDE 131. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 131 nci madde, 131 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Jandarma subay ve,astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler 

MADDE 132. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 132 nci madde, 132 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IX - Yabancı memleket ordularında hizmet etmek için gönderilenler 

MADDE 133. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 133 ncü madde, 133 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

X - Yönetmelik 

MADDE 134. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 134 ncü madde, 134 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

ONtKNCİ KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklar, ek görevler, yolluklar ve harçlıklar 

I - Kapsam 

MADDE 135. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 135 nci madde, 135 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Tarifler 

MADDE 136. — Millet Meclisi Genel Kurulun ca kabul edilen 136 ncı madde, 136 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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III - Gösterge tabloları 

MADDE 137. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuş
larının aylıkları, rütbe ve o rütbedeki kademe esasına göre tesbit edilir. 

En düşük gösterge rakamı 100 ve en yükseği 1 000 dir. 
Üç yılını bitirmiş albaya 1 000 gösterge rakamı uygulanır. General ve amirallere 1 000 göster

ge rakamının uygulanmasından başka her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunacak miktarlar tazminat 
olarak verilir. 

Yukarıdaki tavan ve taban rakamları arasında subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandar
ma çavuşlarının rütbe ve kıdemlerine ait gösterge rakamları özel kanunla tesbit edilir. 

IV - Katsayı 

MADDE 138. — Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki göster
ge rakamlarının çarpılacağı kat sayı, Devlet memurları için tesbit edilen katsayıdır. 

V - Kademe aylığı 

MADDE 139. — Subay ve astsubayların rütbelerine ait gösterge tablosundaki aylık derecelerin
den, bu dereceye ait hizmet yıllarının ve bu kanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tesbit edil
miş kademelerden herbiri için tesbit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 

VI - Rütbe aylığı 

MADDE 140. — Subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbelerinin herbiri için tes
bit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 

VII - Rütbelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları 

MADDE 141. — Kanunda gösterilen gösterge tablosunda yer alan rütbelerden herbirindeM 
birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbenin ilk kademe aylığını, aynı rütbenin son 
aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbeye ait en yüksek kademe aylığını gösterir. 

VIII - Ödenecek brüt aylık tutarı 

MADDE 142. — Kanunda yer alan her rütbeye ait gösterge tablolarındaki rakamların ve o yıl-
ki bütçe kanunu ile tesbit edilecek katsayının çarpılmasından elde edilecek miktar, ödenecek brüt 
aylık tutarını gösterir. 

IX - Harçlıklar 

MADDE 143. — a) Harb okullarında, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan aske
rî öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının : 

Birinci sınıfta % 10 u 
İkinci sınıfta % 11 i 
Üçüncü sınıfta % 12 si 
Dördüncü sınıfta % 13 ü 
Beşinci sınıfta % 14 ü 
Altıncı sınıfta % 15 i 
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III - Gösterge tabloları 

MADDE 137. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 137 nci madde, 137 nci madde 
olarak aynen kabul edümiştir. 

IV - Katsayı 

MADDE 138. — Millet Meclisi Genel Kurulun oa kabul edilen 138 nci madde, 138 nci madde 
olarak aynen kabul edümiştir. 

V - Kademe aylığı 

MADDE 139. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 139 ncu madde, 139 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VI - Rütbe aylığı 

MADDE 140. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 140 ncı madde, 140 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Rütbelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları 

MADDE 141. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 14İ nci madde, 141 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Ödenecek brüt aylık tutarı 

MADDE 142. — Millet Meclisi Genel Kurulun ca kabul edilen 142 nci madde, 142 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IX - Harçlıklar 

MADDE 143. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 143 ncü madde, 143 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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b) Astsubay okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının: 
Birinci sınıfta % 10 u 
ikinci sınıfta % 11 i 
Üçüncü sınıfta % 12 si 
Harçlık olarak verilir.. 
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi, borç için de hacz edilemez. 

X - Yurt dı§ı aylıkları 

MADDE 144. — Silâhlı Kuvvetlerin yurt dışındaki kadrolarında görev alan subay ve astsu
bayların aylıkları, 142 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve diğer 
kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra, dış görevlerde çalıştırılacak 
Devlet memurlarının maaşları için kabul edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Asıl aylığın ödenen miktarı ile kat sayılı tutan arasındaki fark her türlü vergiden muaftır. 

XI - Aylığın ödeme zamanı 

MADDE 145. — Subay, astsubay ve askerî öğrencilerin aylık ve haclıkları, her ayın başmda 
peşin olarak ödenir. 

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık veya harçlık geri alınmaz. 
Savaşta, subay ve astsubayların, aylıklarından kendi rızası ile düzenliyeceği formül çizelge üze
rine ailelerine veya diledikleri kimselere bırakacakları miktarlar ile bunun ödenme şekli ve ilgi
li diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

XII - İlk atanmada aylığa hak kazanma 

MADDE 146. — ilk defa göreve atanan subay ve astsubaylar, kararname veya karar met
ninde yazılı nasp tarihini takibeden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar. 

XIII - Kademe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 147. — Subay ve astsubaylar kademe terfiinde, onay metninde yazılı tarihi takibe
den ay başından itibaren kademe maaşına müstahak olurlar. 

XIV - Rütbe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 148. — Rütbe terfi eden subay ve astsubaylar, kararname veya karar metninde ya
zık terfi tarihini takibeden aybaşından itibaren yeni rütbelerinin birinci kademe aylığına hak 
kazanırlar. 

XV - Ek görev aylığına hak kazanma ve bunun ödenme §ekli 

MADDE 149. — 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek görev verilen subay ve 
astsubaylara mezkûr kanunun 11 nci maddesi gereğince ek görev aylığı verilir. 

XVI - Ek ders ücreti 

MADDE 150. — Askerî eğitim ve öğretim kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan subay 
ve astsubayların ek ders ücreti, özel kanunda gösterilen esaslar dâhilinde verilir. 
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X - Yurt dışı aylıkları 

MADDE 144. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 144 ncü madde, 144 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XI - Aylığın ödeme zamanı 

MADDE 145. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 145 nci madde, 145 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XII - İlk atanmada aylığa hak kazanma 

MADDE 146. — Millet Meclisi Genel Kurulun 3a kabul edilen 146 ncı madde, 146 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XIII - Kademe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 147. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 147 nci madde, 147 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XIV - Rütbe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 148. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 148 nci madde, 148 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XV - Ek görev aylığına hak kazanma ve bunun ödeme şekli 

MADDE 149. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 149 ncu madde, 149 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XVI - Ek ders ücreti 

MADDE 150. — Millet Meclisi Genel Kurulun ca kabul edilen 150 nci madde, 150 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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XVII - Yolluk giderleri ve gündelikleri 

MADDE 151. — Subay ve astsubaylardan, görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev 
yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre ödenir. 

XVIII - Temsil giderleri 

MADDE 152. — Silâhlı Kuvvetlerin hangi kadrolarında bulunanların görevleri icabı temsilî 
mahiyette masraf yapabilecekleri ve bunun miktarları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının 
teklifleri ile Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları Millî Savunma ve 
içişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikte belirtilir. 

XIX - Aile yardım ödeneği 

MADDE 153. — Evli bulunan subaylara ve astsubaylara aile yardımı ödeneği verilir. Bu 
yardım, her ne şekilde olursa olsun menfaat karlılığı çalışmıyan eşi ve çocukları için her yıl Büt
çe kanunlarında tesbit edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Dul subay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır. 
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verilece

ğini de kararında belirtir. 
Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocukları ve evlât edindikleri çocukları için de 

bu ödenek verilir. 

XX. - Aile yardım ödeneğinin ödeme usulü 

MADDE 154. — Aile yardımı ödeneği subay ve astsubayların her ay aylıkları ile birlikte 
ödenir. 

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. 
Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için hacze

dilemez. 

XXI - Aile yardımı ödeneğine hak kazanma 

MADDE 155. — Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendikleri; ço
cukları için ödenen yardıma da çocuklarının doğduğu tarihi takibeden ay başından itibaren hak 
kazanırlar. 

XXII - Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 

MADDE 156. — Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını boşanma 
veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 157 nci 
maddedeki hallerin vukuunu takibeden ay başından itibaren kaybederler. 

XXIII - Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller 

MADDE 157. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez : 
1. Evlenen çocuklar, 
2. 19 yaşını dolduran çocuklar, 
(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğ

renim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşım geçmemek üzere öğrenimlerini bitirince-
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XVII - Yolluk giderleri ve gündelikleri 

MADD2 151. — Millet Meclisi Genel Kurulun ca kabul edilen 151 nci madde, 151 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XVIII - Temsil giderleri 

MADDE 152. — Millet Meclisi Genel Kurulun ca kabul edilen 152 nci madde, 152 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XIX - Aile yardım ödeneği 

MADDE 153. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 153 ncü madde, 153 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XX - Aile yardım ödeneğinin ödeme usulü 

MADDE 154. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 154 ncü madde, 154 neti madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXI - Aile yardım ödeneğine hak kızanına 

MADDE 155. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 155 nci madde, 155 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXII - Aile yardım ödeneği hakkını kaybetme 

MADDE 156. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 156 nci madde, 156 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXIII - Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller 

MADDE 157. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 157 nci madde, 157 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ye kadar ve çalışamıyacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler 
için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde 
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalı
şanlar hariç,) 

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

XXIV - Mahrumiyet yeri ödeneği 

MADDE 158. — Memleketin tabiî, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartlan do-
layısiyle subay ve astsubayların yaşama ve çalışmasında zorluk ve darlık gösteren yerlere sürek
li görevle atananlara, o yerin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet yeri ödeneği verilir. 

XXV - Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi 

MADDE 159. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman ve hangi hallerde ödenek veri
leceği, hangi hallerde bu ödenek hakkının kalka sağı hususları ile ödemenin şekil ve şartlan, Dev
let memurları hakkında bu konuda hazırlanacak yönetmelik esaslanna muvazi olarak, Millî Sa
vunma ve içişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir yö
netmelikle tesbit olunur. 

Mahrumiyet yerleri ve dereceleri 4 senede bir yeniden tesbit olunur. 
Bu yerlere ve derecelere etki yapan olağanüstü hallerde bu süre beklenmez. 

XXVI - Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı 

MADDE 160. — Mahrumiyet yeri ödeneği 4 derece üzerinden ödenir. Birinci derece mahru
miyet yeri ödeneği her yıl Bütçe kanunlarında belirtilir. Diğer mahrumiyet yerlerinin ödenekleri 
aşağıda gösterilen oranlara göre hesabedilir : 

Mahrumiyet derecesi Ödenek oram 

1 % 100 
2 % 75 
3 % 50 
4 % 25 

XXVII - Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme usulü 

MADDE 161. — Mahrumiyet yeri ödeneği bu yerlerde göreve başladığı günü takibeden ayba
şından itibaren ve aylıklarla birlikte kesintisiz öienir. 

Başka yerlere atananlarla ölen veya emekliye ayrılanlann aldıkları ödenek geri alınmaz. 

XXVIII - Sürekli görevle yurt dışında bulunanlardan yurt .içinde bir göreve atananların aylıkları 

MADDE 162. — Sürekli gürevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan, bu görevle
rine başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara atanma emrinin kendilerine tebliği ta
rihine kadar olan aylıkları 144 ncü maddeye göre ödenir. 

Ancak, bu subay ve astsubaylann yurt içinde bir göreve atanmalarında yerlerine atanan-
lann gelişine kadar bekliyeceklerine dair emirde sarahat bulunanların aylıkları, atanma tarihin
den itibaren en çok iki ay ödenmeye devam edilir. 
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XXIV - Mahrumiyet yeri ödeneği 

MADDE 158. — Millet Meclisi Genel Kurulun ca kabul edilen 158 nci madde, 158 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXV - Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi 

MADDE 159. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 159 ncu madde, 159 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXVI - Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı 

MADDE 160. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 160 nci madde, 160 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXVII - Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme usulü 

MADDE 161. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 161 nci madde, 161 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXVIII - Sürekli görevle yurt dışında bulunanlardan yurt içinde bir göreve atananların aylıkları 

MADDE 162. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 162 nci madde, 162 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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XXIX - Yurt dışında görevde bulunanlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları 

MADDE 163. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylar, geçici görevle 
en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilirler. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir. 

XXX - Yurt dışında görevli bulunanlardan farklı katsayılı başka bir memlekete atananların aylıkları 

MADDE 164. — Yurt dışında sürekli bir görevde bulunan subay ve astsubaylardan farklı 
ödeme katsayısı uygulanan başka bir memlekete naklen atananlar, (142) nci madde esasları 
gereğince (144) ncü maddeye göre aylık alırlar. 

XXXI - Yurt dışında görevli bulunanlardan bir başka memlekete geçici olarak gönderilenlerin 
aylıkları 

MADDE 165. — Yurt dışında görevli bulunan subay ve astsubaylardan, geçici görevle bir baş
ka memlekete gönderilenlerden, geçici görev süresi bir aya kadar olanların (bir ay dâhil) aylık
ları; esas görevli oldukları yabancı memlekete ait katsayılı aylıklarıdır. 

Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu yabancı memleketteki göreve başladığı tarihe ka
dar olan süre için : 

a) Geçici görevle bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, almakta olduğu kat sayılı 
aylığından fazla ise, aradaki fark günlük olarak kendisine hareketinden evvel veya vazifesine 
döndükten sonra ödenir. 

b) Geçici görevde bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutan, kendi katsayılı aylığından 
az ise aradaki fark kendisinden alınmaz. 

İKİNCİ [BÖLÜM 

SilâMı Kuvvetler (kuta tazminatı 

I - Kapsam 

MADDE 166 — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde fülen vazife gören subay, astsubay, uzman çavuş 
ve uzatmalılara aşağıdaki maddeler hükümlerine göre kıta tazminatı verilir. 

II - Tarifler 

MADDE 167. — Tarifler: 
a) Aylıklar: 
1. Albay aylığı: Albaylıkta üç yılını dolduran ve bir üst derece maaşı almakta olan albaya 

24 Şubat 1961 tarihli ve 262 sayılı ve aynı tarihli ve 263 sayılı ve 5 Nisan 1961 tarihli ve 295 sayılı 
kanunlara dayanarak verilen 2 700 liradır. 

2. Diğer kanunlara göre verilen tazminat ve ödenekler: 
aa) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli pilot ve pilot adayları hariç 17 Ocak 1963 tarihli ve 

144 sayılı Uçuş tazminatları Kanununa tâbi olanlar ile 18 Nisan 1963 tarihli ve 223 sayılı De
nizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adamı Tazminat Kanununa tâbi olanlar için mezkûr kanunlarda göste
rilen albay maaşı bir numaralı bendde tesbit edilen 2 700 liradır. 

bb) Askerî hâkim ve askerî savcılar için 15 Temmuz 1985 tarihli ve 661 sayılı Kanunda ya
zılı birinci derecede memurluk aylığı bir numaralı bendde tesbit edilen 2 700 liradır. 

cc) 23 Aralık 1942 tarihli ve 4335 sayılı Kanunla bu kanunda değişiklik yapan 5 Ocak 1961 
tarihli ve 233 sayılı Kanun ve aynı kanuna ek 21 Temmuz 1961 tarihli ve 336 sayılı kanunların 
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XXIX - Yurt dışında görevde hulunanların geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları 

MADDE 163. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 163 ncü madde, 163 ncü madde 
olarak aynen kabul edümiştir. 

XXX - Yurt dışında görevli hulunanlardan farklı katsayılı haşka hir memlekete atannanlann ay
lıkları 

MADDE 164. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 164 ncü madde, 164 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXXI - Yurt dışında hulunanlardan hir haşka memlekete geçici olarak gönderilenlerin aylıkları 

MADDE 165. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 165 nci madde, 165 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Silâhlı Kuvvetler kıta tazminatı 

I - Kapsam 

MADDE 166. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 166 nci madde, 166 nci madde 
olarak aynen kabul edilnüştir. 

II - Tarifler 

MADDE 167. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 167 nci madde, 167 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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uygulanmasında mezkûr kanunlarda yazılı maaş tutarları olarak 24 Şubat 1981 tarihli ve 282 
sayılı Kanun ile 5 Nisan 1961 tarihli ve 295 sayılı kanunlarda yazılı maaş tutarlarıdır. 

b) Gemi: 18 gros tondan yukarı hacimde elan gemilerdir. 

III - Kıta tazminatı verilecek görevler ve tazminat nisbetleri 

MADDE 168. — Aşağıda gösterilen esas ve nisbetlere göre: 
a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma d -ıil) kıta ve kıta kapsamına giren birlik ve ku

ruluşlarda görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlarına ek 4 sayılı cet
velde rütbeleri karşılığında gösterilen miktarlar kadar; 

b) Kıta ve kıta kapsamına girmiyen diğer kadro görevlerinde bulunan subay, astsubay, uz
man çavuş ve uzman jandarma çavuşlarına ek 4 sayılı cetvelde rütbeleri karşılığında gösterilen 
miktarların yarısı kadar; 

c) Bütün kadro görevlerindeki general ve amirallere ek 4 sayılı cetvelde rütbeleri karşılı
ğında gösterilen miktarlar kadar; 

Kıta tazminatı verilir. 
Kıta ve kıta kapsamına giren birlik ve kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir : 
a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip birlik (eğitim birlikleri dâhil) takım, hava bölüğü, bölük (batarya), birlik, ta

bur, grup, alay, tugay, Genelkurmay Karargâh ve Destek Kıtaları Komutanlığı, kadrolu merkez 
komutanlıkları, 

2. Dağ ve komando okulları, role merkezleri, elektronik istihbarat bölükleri, 
3. Yardımcı sınıf takım, bölük, birlik ve taburları, 
4. Harita Genel Müdürlüğü Potogrametriği Şubesi kıymetlendirme kısmı. 
b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Gemiler, deniz ereğitim (kara birlikleri dâhil) piyade, topçu ve istihkâm birliklerinin ta

kım, bölük, birlik, tabur, alay, tugay, kadrolu merkez komutanlığı, grup komutanlığı, elektro
nik istihbarat birlikleri, radar istasyonları, 

2. Yardımcı sınıf birlik, takım, bölük ve taburları, fotogrametri şubesi kıymetlendirme kıs
mı. 

c) Hava Kuvvetlerinde : 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hava kuvveti komutanlıkları ve hava eğitim komutanlığı genel 

ve özel karargâhları ile, bu karargâhlara bağlı dikimevi, askerî hastane, satmalma ve muayene 
komisyonları, ambar müdürlükleri, okullar ve orduevleri dışında kalan birlik ve teşkiller. 

d) Jandarma Genel Komutanlığında : 
1. Seyyar eğitim jandarma takım, bölük, birlik, tabur, alay ve tugayları ile, muhafız jandar

ma kıtaları, sabit jandarma kıta ve birlikleri, 
2. Bot ve bot komutanlıkları, jandarma komando okulu. 

IV - Kıta tazminatının ödenme §eJdi 

MADDE 169. — Kıta tazminatı ay başında pe^in olarak ödenir. Bu tazminat her türlü vergi
den muaf olduğu gibi borç için de haczedilemez. 

V - Kıta tazminatına hah kazanma tarihi 

MADDE 170. — Kıta tazminatı bu tazminatı almaya hak kazananlardan göreve fiilen katılış 
tarihini takibeden ay başından itibaren ödenmeye başlanır. 
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7/7 - Kıta tazminatı verilecek görevler ve tazminat nisbetleri 

MADDE 168. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 168 nci madde, 168 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Kıta tazminatının ödeme şekli 

MADDE 169. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 169 ncu madde, 169 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Kıta tazminatına hak kazanma tarihi 

MADDE 170. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 170 nci madde, 170 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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VI - Kıta tazminatının verilmiyeceği haller 

MADDE 171. — Aşağıdaki hallerde kıta tazminatı verilmez : 
a) Sürekli görevle yurt dışına atananların kıta tazminatı, yurt dışındaki görevlerine baş

ladıkları tarihi takibeden ay başından itibaren kesilir ve yurt dışı görevlerinden, atanacakları 
yurt içi görevlerine başladıkları tarihi takibeden ay başından itibaren tekrar ödenmeye başlanır. 

b) 168 nci maddenin (a) bendine göre tazminat verilmesi gereken bir görevden (b) ben
dine göre tazminat verilmesi gereken veya (b) bendine göre tazminat verilmesi gereken bir gö
revden (a) bendine göre tazminat verilmesi gereken bir göreve atananlara, yeni görevlerine 
başladıkları tarihi takibeden ay başından iitibaren, yeni görev yerlerine uygun lata tazminatları 
verilir. 

c) Silâhlı Kuvvetleri kadroları dışında bir göreve atananlardan, verildikleri bu görev icabı 
ayrı bir tazminat alma durumuna girenler, bu iki tazminattan birisini tercih etmek zorundadırlar. 
Tercih ettikleri tazminatın verilmeye başlandığı tarihte diğer tazminat kesilir. 

VII - Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı 

MADDE 172. — 1453 sayılı Kanunun 7 nci maddesince verilmekte oltan makam tazminatı, 
hizmet eri tazminatı, tayın bedeli, mahrumiyet yeri ödeneği, general - amiral tazminatı ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli pilot ve pilot adaylarına 144 sayılı Kanunla verilmekte olan 
tazminattan başka, her hangi bir isimle tazminat alanlara, kıta tazminatı verilmez. Bunlardan 
kıta tazminatı verilmesi gereken bir göreve tâyin edilenler, fazla olan tazminatı tercih edebi
lirler. Ancak; kıta tazminatını tercih ettiklerinde, bu tazminat, göreve katılış tarihini takibeden 
aybaşından itibaren ödenmeye başlanır ve almak ban sarfınazar ettikleri tazminat da aynı zaman
da kesilir. 

Bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile vekâlet edenler, o görevde kendi rütbesinin gerek
tirdiği kıta tazminatını alırlar. Yalnız bir görev için kıta tazminatı ödenir. 

Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulanmasına ait hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Sosyal haklar ve yardımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Emekliılik hakları 

/ - Emeklilik hakları 

MADDE 173. — Subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin emeklilik veya malûllük 
hallerinde kendilerinin; ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulunacakları haklar özel ka
nunlara göre düzenlenir. 

a) Emeklilik ikramiyesi 

MADDE 174. — Emekli veya malûllük aylığı bağlanan subay ve astsubaylardan, fiilî hizmet 
süresi 25 yıl veya daha fazla olanlara, her fiilî hizmet yılı için, bağlamaya esas tutulan aylık
larının yarısı, bir defaya mahsus olmak üzere emeklilik ikramiyesi olarak verilir. 

Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, bağlamaya esasa tutulan aylığın 15 katını geçe
mez. 
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VI - Kıta tazminatının verümiyeceği haller 

MADDE 171. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 171 nci madde, 171 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı 

MADDE 172. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 172 nci madde, 172 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

i < « • * 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

*•""_' 1 Sosyal haklar ve yardımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM " 

Emeklilik hakları 

I - Emeklilik hakları 

MADDE 173. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 173 ncü madde, 173 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

a) Emeklilik ikramiyesi 

MADDE 174. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 174 ncü madde, 174 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ikramiyenin hesabında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler 
nazara alınmaz. 

Fiilî hizmet süreleri 25 yıl veya daha fazla olanlardan, emekli veya malûllük aylığı bağlan
madan ölenler için yukanki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa hak kazanan 
dul ve yetimlerine aylıkları ile orantılı olarak ödenir. 

Hak kazandıkları ikramiyelerini almadan ölenlerin bu ikramiyeleri, vârislerine ödenir. 

h) Em°,kli ikramiyelerinin ödenmesi 

MADDE 175. — Subay ve astsubayların emekli ikramiyeleri emekli, malûllük, dul ve yetim 
aylıkları bağlanırken bu aylıkları ödemekle görevli kurum tarafından tahakkuk ettirilerek ve
rilir. Yazı ile istenmesi üzerine en çok iki ay içerisinde ilgili Bakanlıkça bu para ilgili kuru
ma gönderilir. 

İKÎNGİ BÖLÜM 

Yardımlar 

I - Doğum yardımı ödeneği 

MADDE 176. — Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, her yıl bütçe kanunları ile 
tesbit edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. 

Ana ve babanın ikisinin de subay veya birisinin subay diğerinin Devlet memuru veyahut da ba
banın astsubay ananın Devlet memuru olması halinde, doğum yardım ödeneği babaya verilir. 

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım, anaya verilir. 
Doğum yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaiksı* 

zın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilmez. 

77 - ölüm yardım ödeneği 

MADDE 177. — Subay ve astsubaylardan : 
a) Memur olmıyan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere, almakta olduğu 

aylığın bir aylığı tutarında, 
b) Subay ve astsubayın ölümü halinde, sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri 

vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine son 
aylığının iki aylığı tutarında, 

Ölüm yardım ödeneği verilir. 
Ölüm yardım ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksı

zın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez. 
Yurt dışında sürekli görevle bulunan subay ve astsubaylara verilecek ölüm yardım ödeneğinde, 

144 ncü maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 

777 - Tedavi ve cenaze masrafları 

MADDE 178. — Tedavi ve cenaze masrafları, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka
nun ve Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde uygulanır. 

IV - Yakacak yardımı 

MADDE 179. — Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve'ne şe
kilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik, subay ve astsubaylar 
hakkında da aynen uygulanır. 
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b) Emekli ikramiyelerinin ödenmesi 

MADDE 175. — Millet Meclisi Genel Kurulun 3a kabul edilen 175 nci madde, 175 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yardımlar 

/ - Boğum yardımı ödeneği 

MADDE 176. — .Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 176 ncı madde, 176 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - ÖJi'ırd yardırdı ödeneği 

MADDE 177. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 177 nci madde, 177 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

III - Tedavi ve cenaze masrafları 

MADDE 178. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 178 nci madde, 178 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Yakacak, yardımı 

MADDE 170. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 179 ncu madde, 179 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 970) 



— 88 — 
(Millet Meclisinin kabul ettiği meDin) 

V - Giyecek ve yiyecek yardımı 

MADDE 180. — Giyecek ve yiyecek yardımı özel kanun ve yönetmeliklerde gösterildiği şekilde 
verilir. 

VI - Tahsil bursları ve yurtlar 

MADDE 181. — Mahrumiyet yerlerinde görevli subay ve astsubayların bulundukları yerlerde 
orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde, bu dereceli okulda okuma hakkını kazanan çocuklarını, 
yatılı okulda okutmak isterlerse pansiyon ücreti indirimlerinden faydalanırlar. Bu hususlarda Dev
let memurları hakkında uygulanan esaslara tabidirler. 

Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmıyan yerlerdeki bir göreve atanan veya 
ölen veyahut da emekliye ayrılan subay ve astsubayların çocukları için yapılan indirim, bulunduk-
lan ders yılı sonuna kadar devam eder. 

Millî Savunma Bakanlığı öğrenci yurtlarından istifade etmekte olan orta dereceli okulda oku
yan çocuklar için, subay ve astsubaylar tarafından ödenen ücretin yansı Millî Savunma Bakanlığın
ca ödenir. 

VII - Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği 

MADDE 182. — Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan subay ve astsubayların çocuklan 
sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar. 

VIII - Vazifede malûl kalan ve ölenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar 

MADDE 183. — Subay ve astsubaylardan vazife esnasında malûl kalan ve ölenlere ödenecek 
tazminatlar özel kanunlarla yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lojmandan 'faydalanma ve mülk konutu 

A) Lojmandan faydalanma 

I - Kapsam 

MADDE 184. — Çeşitli kanunlara göre yaptırılan veya satmalman lojmanlarla Millî Savunma 
Bakanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli lojmanlann kanunlarında gösterilen hak 
sahiplerine tahsis ve bu lojmanlardan çıkanlma bu kanun hükümlerine göre düzenlenir. 

II - Tahsis 

MADDE 185. — Yukardaki maddedeki lojmanların hak sahiplerine tahsisleri ile yüzde nisbetleri 
aşağıdaki esaslar dâhilinde, Millî Savunma ve İçişleri Bakanhklannca müştereken hazırlanacak 
bir yönetmelik ile düzenlenir. 

a) Lojmanların tevziinde aşağıdaki esaslara göre. tanzim ve ilân edilecek puvantaj cetvelleri 
esastır. 

1. Müracaat tarihi, 
2. Muhassesat ilmühaberinde yazılı bakmakla mükellef olduğu ve yanında bulunan aile fertleri

nin sayısı, 
3. Ailesinin hiçbir geliri olmıyanlar, 
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V - Giyecek ve yiyecek yardımı 

MADDE 180. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 180 nci madde, 180 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VI - Tahsil bursları ve yurtlar 

MADDE 181. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 181 nci madde, 181 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Sınıfta kalan çocuklar irin burs verilemiyeceği 

MADDE 182. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 182 nci madde, 182 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Vazifede malûl kalan ve ölenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar 

MADDE 183. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 183 ncü madde, 183 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜlt 

Lojmandan faydalanma ve mülk konutu 

A) Lojmandan faydalanma 

I - Kapsam 

MADDE 184. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 184 ncü madde, 184 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

II - Tahsis 

MADDE 185. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 185 nci madde, 185 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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4. Kıta hizmetinde bulunanlar, 
5. Daha önceki garnizonlarda lojmanlardan faydalanmamış bulunanlar ve faydalanma süresi 

az olanlar, 
b) Yönetmelikte tesbit edilecek makam ve komutanlıklara (a) fıkrasındaki sıraya bağlı olmı-

yarak lojman tahsis edilebilir. 
c) Kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin lojmanın bulunduğu şehir ve 

kasabalarda meskeni veya lojman kira bedelinin iki misli veya daha fazla bir akaarı bulunanlar ile 
6 ay ve daha fazla daimî görevle dış memleketlerde vazife alanlar lojmandan faydalanamazlar. 

III - Lojmandan çıkma ve çıkarılma 

MADDE 186. — Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, 
her ne suretle olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki lojmanda de
vamlı olarak dört yıllık oturma süresini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma 
şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar ile ölümleri halinde lojmanda oturmakta olan aileleri, iki ay 
içinde bu lojmanları boşaltmak zorundadırlar. Boşaltmalannı temin için yapılacak işlem yönetme
likte belirtilir. 

Aynı garnizondaki lojmanlarda en çok dört yıl oturma sınırlamasına ait hüküm, yönetmeliikte 
tesbit edilecek komutanlıklarla, makam sahipleri hakkında uygulanmaz. 

B) Mülk konutu 

1 - Subay ve astsubaylar için mülk konutu 

MADDE 187. — Mülk konutu için ipotek kredisi, subay ve astsubayların da iştiraki suretiyle, 
emekli aylıklarını ödemekle görevli kurum tarafından tesis edilecek fondan karşılanır. 

Bu madde hükümleri özel kanunlarla düzenlenil*. 

ONDÖEDÛNOÜ KISIM 

Taltifler 

BİEİNCİ BÖLÜM 

Savaş takdirnamesi 

/ - Savaş takdirnamesi 

MADDE 188. — Savaş madalyasının verilmesini gerektiren hallerin üstünde başarılı sevk ve 
idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahranmanlık ve cesaret göstermek suretiyle muharebenin 
gidişini değiştirecek veya savaş neticesine tesir edecek durumlar meydana getiren subay ve astsu
baylara, üst makamlarca müteselsilen tasdik olunacak inhalar üzerine savaş takdirnamesi verilir. 

a) İki defa 2 nci derecede savaş madalyası alanlar 

MADDE 189. — iki defa 2 nci derecede savaş madalyası ile taltif edilenlere, bir savaş takdir
namesi verilir. 

b) Takdirnamenin verilmesi 

MADDE 190. — Savaş takdirnamesi, Silâhlı Kuvvetler Komutanının inhası üzerine Millî Sa
vunma Bakanı ve Başbakanın hnaalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname üe ve-
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III - Lojmandan çıkma ve çıkarılma 

MADDE 186. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 186 ncı madde, 183 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

b) Mülk konutu 

I - Subaylar ve astsubaylar için mülk konutu 

MADDE 187. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 187 nci madde, 187 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Taltifler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Savaş takdirnamesi 

I - Savaş takdirnamesi 

MADDE 188. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 183 nci madde, 188 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

a) İki defa ikinci derecede savaş madalyası alanlar 

MADDE 189. — Millet Meclisince kabul edilen 189 ncu madde, 189 ncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

b) Takdirnamenin verilmesi 

MADDE 190. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen, 190 ncı madde, 190 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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rilir. Silâhh Kuvvetler Komutanının inhasına esas olacak teklifler, hiçbir makam tarafından iptal 
edilemez. Olumsuz mütalâası olanlar yazık mütalâalarını komuta silsilesi ile Silâhh Kuvvetler Ko
mutanına gönderirler. 

ÎKİNCİ BÖLÜM 

Madalyalar 

1 - Madalyaların çeşidi 

MADDE 191. — Silâhh Kuvvetler mensupları ile Silâhh Kuvvetlere yararlı hizmet yapan kişi
lere, savaşta ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar karşı
lığında aşağıda yazılı madalyalar verilir : 

a) Savaş madalyası, 
b) Türk Silâhh Kuvvetleri şeref madalyası, 
c) Türk Silâhh Kuvvetleri övünç madalyası, 
d) Türk Silâhh Kuvvetleri üstün hizmet madalyası. 

a) Savaş Madalyası 

MADDE 192. — Savaş madalyası, altın madeninden olup iki derecelidir : 
Birinci derece savaş madalyası, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde savaş takdirnamesi alanlara verilir. 
İkinci derece savaş madalyası uluslararası hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf 

olduğu andlaşmalar gereğince yapılan savaşlarda, Türk ve dost Silâhh Kuvvetler içinde ve dışında 
görev alarak Türkiye'nin veya dostlarının düşmaniyle çarpışmada başarılı sevk ve idaresi ile mu
harebe kazanan veya bir muharebenin kazanılmasını hazırlayan veya kolaylaştıran veya düşmanla 
çarpışmada görev icaplarının üstünde kahramanlık ve cesaret gösteren Türk ve yabancı uyruklu 
asker kişilere verilir. 

ikinci derece savaş madalyası kişilere verildiği gibi savaşta üstün derecede kahramanlık ve ce
saret gösteren birliklerin sancaklarına takılmak üzere de verilir. 

İkinci derece savaş madalyası Türk Silâhh Kuvvetleri Komutanının inhası üzerine Millî Savun
ma Bakanı ve Başbakanın imzalıyaoağı Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile tevcih 
olunur. 

Savaş madalyaları, bu madalyalar verilecek kişilerle, birliklerin sancaklarına, Türk Silâhlı Kuv
vetleri Komutanı veya görevlendireceği biri tarafından törenle takılır. 

b) Şeref madalyası 

MADDE 193. — Türk Silâhh Kuvvetleri Şeref Madalyası, madeni altın ve gümüş olmak üze
re İM derecelidir. 

Bu madalya, savaşta sevk ve idaresi ile savacın kazanılmasını hazırladığı veya kolaylaştırdı
ğı halde başarısı savaş madalyası ile tatif ediiemiyeeek derecede olanlar ile savakta ve barışta 
hayatı tehlikede olan birlilderi ve kişileri, kendi hayatını tehlikeye koyarak kurtaran, Türk veya 
yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere verilir. 

Şeref madalyası, barışta kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üze
rine, Genelkurmay Başkanınca, savakta kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanının 
teklifi üzerine Türk Silâhh Kuvvetleri Komutanınca tevcih edilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Madalyalar 

/ - Madalyaların çeşidi 

MADDE 191. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 191 nci madde, 191 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

a) Savaş madalyası 

MADDE 192. — Millet Meclisi Genel Kurıılmıoa kabul edilen 192 nci madde, 192 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

b) Şeref Madalyası 

MADDE 193. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 193 ncü madde, 193 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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c) Övünç Madalyası 

MADDE 194. — Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası, madeni gümüş ve bronz olmak üze
re iki derecelidir. Birinci derecesi savaşta, ikinci derecesi barışta verilir. 

Bu madalya, savaşta veya barışta, şehidolan veya görevi başında, görevin sebep ve tesirleri ile 
hayatını kaybeden asker kişilerin kanuni mirasçılarına verilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası, kuvvet komutanları veya Jandarma G-enel Komuta
nının teklifi üzerine, savaşta Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı ve barışta G-enel Kurmay Başkanın-
ca, tevcih edilir. 

d) Üstün hizmet madalyası 

MADDE 195. — Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet madalyasının madeni gümüş olup, tek 
derecelidir. 

Bu madalya, Silâhlı Kuvvetlerin yükselmesi, güçlenmesi uğruna askerî, idari, ilmî ve sair alan
larda üstün hizmetlerde bulunanlara; Silâhlı Kuvvetlerde bir araç, ger^ç gibi keşifte bulunanlara 
veya elde bulunanların gelişmesinde büyük başarı kazananlara; yurt içinde ve yurt dışında Silâh
lı Kuvvetlerin bütün alanlardaki çalışmalarında emsallerine nazaran çok üstün derecede başarı 
gösteren, birliğin itibarını yükselten ve ulusal ınenf atlere yararlı olan ve eşitlerine nazaran feragat 
ve fedakârlıkla çalışarak, görevini üstün derecede yapan asker kişilere verilir. Bu madalya Silâh
lı Kuvvetlerin gelişmesi ve güçlenmesi için üstün derecede başarı gösteren Türk Vatandaşı sivil 
ve yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere de verilebilir. 

Üstün hizmet madalyası, kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üze
rine Genel Kurmay Başkanınca tevcih olunur. 

72 - Diğer devletler tarafından verilen madalya ve nişanların takılması 

î€ADDE 198. — Diğer devletler tarafından Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih 
edilen madalya ve nişanlar, Genelkurmay Başkanlığınca tescil edildikten sonra., dost devletlerin 
ulusal günlerinde elçilikler veya konsolosluklar tarafından yapılacak davetlerde, yurt içinde ve 
dışında takılabilir. 

III - Madalya ve nisanların sahibinin ölümü halinde yapılacak işler 

MADDE 197. — Bu kanun hükümlerine göre verilen madalyalarla, dost devletler tarafından 
asker kişilere verilen madalya ve nisanlar, sahiplerinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına ge
çer. Ancak, mirasçılar bu madalya ve nişanları takamaslar. Madalya almaya hak kazanmış kişi 
madalyayı almadan ölmüşse, madalya kanuni mirasçılarına verilir. 

IV - Birden fazla madalyaya hak kazananlar 

MADDE 193. — Aynı zamanda ve aynı yerde yapılan görev vo hizmet bu kanunda yazılı ma-
dalyalardan birden fazlasına hak kazandınyorsa yalnız en yüksek derecede olanı verilir. 

V - Madalya ve nişanların mirasçılara intikali 

MADDE 199. — Madalya ve nfran alan Mşikcin ölümleri halinde, bu madalya ve nişanlar, 
kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, erkek çocuklardan ve en büyükle
rinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa eşine, eşi de yoksa babasına, babasının ha
yatta olmaması halinde annesine intikal eder. 
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c) Övüııç madalyası 

MADDE 194. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 194 ncü madde, 194 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

d) Üstün hizmet madalyası 

MADDE 195, — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 195 nci madde, 195 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

II - Diğer devletler tarafından verilen madalya ve nişanların takılması 

MADDE 198. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 196 ncı madde, 196 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Madalya ve nisanların sahibinin ölümü halinde yapılacak işler 

MADDE 197. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 197 nci madde, 197 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Birden fazla madalyaya hak kazananlar 

MADDE 198. —- Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 198 nci madde, 198 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Madalya ve nişanların mirasçılara İ7itikali 

MADDE 199. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 199 ncu madde, 199 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Yukarda sayılan mirasçıların yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer miras
çılarına intikal eder. 

VI - Madalyaların tescili 

MADDE 200. — Bu kanun gereğince verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Genelkur
may Başkanlığına tescil edilerek numaralanırlar. 

VII - istiklâl Madalyası 

MADDE 201. — istiklâl Madalyası Kanunu ile ek ve değişikliklerindeM istiklâl Madalyasına 
ait hükümler saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ödüller 

I - Ödül 

MADDE 202. — Silâhlı Kuvvetlerde (jandarma dâhil) subay, astsubay, erbaş ve erlerden eği
timde, atışta, uçuculukta, denizaltıcılıkta, dalgıç ve kurbağaadam hizmetlerinde, bakımda, harita
cılık hizmetlerinde, tabiî âfetlerde, üstün hizmet ve başarı gösteren; yeni buluşlar yapan veya 
mevcut usullerde yenilikler meydana getiren; Silâhlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen personelin 
miktarını artırmak, subay ve astsubaj/larm boş samanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmek 
amaciyle, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığınca, gerekli görülecek yerler
de açılacak yabancı dil kurslarında öğretmenlik yapan, meslekine ait eser yazan veya tercüme 
eden kişiler; yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar. 

II - Madalya yapımının giderleri ve ödüller 

MADDE 203. — Bu kanunda yazılı madalya ve beratların yapım giderleri Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinden ödenir, ödüller için de, Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçelerine bir fasıl konur. 

III - Yönetmelik 

MADDE 204. — Bu kanun gereğince verilecek madalyaların şekilleri, kayıtlan, nitelikleri, kor-
delâ, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanlar, kişiler ve birlik sancaklarına veriliş ve takı
lış usulleri, ödülleri miktarları ve ilgili diğer hususlar Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkların
ca, müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur. 

ONBEŞİNCİ KISIM 

Geçici maddeler 

General ve amirallerin hizmete devamları 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte general ve amiral rütbelerinde 
bulunanlar, 49 ncu maddede tesbit edilen rütbe oranları aşılmamak şartiyle bekleme sürelerini 
doldurmuş olsalar dahi yaş hadleri müsa4dolduğu takdirde hizmete devam ettirilebilirler. 
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VI - Madalyaların tescili 

MADDE 200. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul . edilen 200 ncü madde, 200 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - İstiklâl Madalyası 

MADDE 201. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 201 nci madde,, 201 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

~ ~ < ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ödüller 

I - Ödül 

MADDE 202. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 202 nci madde, 202 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Madalya yapımının giderleri ve ödüller 

MADDE 203. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 203 ncü madde, 203 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Yönetmelik 

MADDE 204. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 204 ncü madde, 204 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

ONBEŞİNC1 KISIM 

Geçici maddeler 

General ve amirallerin hizmete devamları 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 1 noi madde, ge
çici 1 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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İki yıl için 4273 sayılı Kanım ile Sicil Yönetmeliğinin uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 2, — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos ile onu ta
kibeden iki 30 Ağustosta bu kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi edecekler hak
kında 4273 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Subay Sicil Yö
netmeliği hükümleri uygulanır. 

Üçte iki oranında sicil mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna göre üçte ikisi oranında sicil teşekjkül edinceye kadar rüt
be terfii için 43 ncü maddenin (b) bendindeki şart aranmaz. 

Subayların Yarbaylık ve Albaylık bekleme süreleri 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yarbay olanlar için kademe ter-
fiine sapmak hükmü saklı kalmak üzere yarbaylık bekleme süresi üç yıl, albaylık bekleme süresi 
altı yıldır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her sınıf albay rütbesinde bulunanlar için albaylık bek
leme süresi altı yıldır. 

Kıdem sıraları 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine göre subay ve astsubayların nasıp ve ehliyet de
receleri ve kıdem sıraları tesbit edilinceye kadar mevcut kıdem sıraları muhafaza olunur. 

Kadın subayların yeniden sınıflandır'dması 

GEÇİCİ MADDE 6. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli muharip sınıf kadın subaylar, yar
dımcı sınıflardan birine geçirilmek üzere yeniden sınıflandırılırlar. 

Uçucu kadın subaylar, uçuculuk kabiliyetlerini muhafaza ettikleri sürece yeniden sınıflandırıl
mazlar. 

Üsteğmen ve yüzbaşıların kıta hizmeti 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte üsteğmen ve yüzbaşılık rütbelerine 
ait lata hizmetleri hakkında 4273 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Kıdemler 

GEÇİCİ MADDE 8. — 4273 sayılı Kanun gereğince kendilerine tahsil, ihtisas, başasistanlık gi
bi öğrenimden dolayı verilen kıdemler, bu kanunun malî hükümler dışındaki hükümlerinin yü
rürlüğe girdiği tarihte, o tahsil ve ihtisaslara başlamış olanlara, meşkûr kanım hükümleri gere
ğince, usulüne uygun olarak verilir. 

İki yıl için 5802 sayılı Kanunun uygulanacağı 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos ile onu ta
kibeden iki 30 Ağustosta bu kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi edecelder hak
kında 5802 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Astsubay Sicil Yö
netmeliği hü&ümleri uygulanır. 
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İki yıl için 4273 sayılı kanun ile Sicil Yönetmeliğinin uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde, ge
çici 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Üçte iki oranında sicil mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 3 ncü madde, ge
çici 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Subayların yarbaylık ve albaylık bekleme süreleri 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 4 ncü madde, ge
çici 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kıdem sıraları 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 5 nci madde, ge
çici 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kadın subayların yeniden sınıflandırılması 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 6 ncı madde, ge
çici 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Üsteğmen ve yüzbaşıların kıta hizmetleri 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 7 nci madde, ge
çici 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kıdemler 

, GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 8 nci madde, ge
çici 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İki yıl için 5802 sayılı Kanunun uygulanacağı 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 9 ncu mafle, ge
çici 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Nasıp tarihlerinin 30 Ağustosa götürülmesi 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
astsubaylardan, bulundukları rütbe nasıpları 30 Ağustosa intibak etmiyenller ile 5802 sayılı Ast
subay Kanununun 12 nci maddesi gereğine® astsubay çavuşlukta en az bekleme süresi olan üç 
yıldan faMa bekletilenlerin son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürürlür. Bu nasıp dü
zeltmesinden dolayı maaş farkı ödenmez. 

Üçte iki oranında sicil mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanuna göre üçte iki oranında sicil teşekkül edinceye kadar rütbe 
terfi edecek astsubaylar için 91 nci maddenin (b) bendindeki şart aranmaz. 

Askerî memurlar için geçici madde 

GEÇİCİ MADDE 12. — Silâhlı Kuvvetlerde halen askerî memur olarak bulunanlara, bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1455 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uygulanmaz. An
cak, bunlar bu kanuna tabi olup bulundukları sınıf unvanlarını muhafaza ederler. Haklarında 
yaş hadleri ve diğer özlük hakları dâhil eşidi subaylar ile bu (kanun hükümlerine göre işlem 
yapılır. 

Erken bekleme süresine tâbi olanlar 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Deniz Kuvvetleri Komutanlı
ğında üsteğmen, binbaşı; Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçucu üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşı 
rütbelerinde bulunan subayların, bulundukları rütbelere ait bekleme süreleri; 4273 sayılı Kanunun 
5611 sayılı Kanunla değişik 10 ncu maddesinde yazılı sürelerdir. Bunlar diğer rütbelere ve terfile-
rinde bu kanunda yazılı bekleme sürelerine tabidirler. 

Subay ve astsubayların kademe terfii intibakları 

GEÇİCİ MADDE 14. — Halen aynı rütbede bulunan ve bu rütbedeki kıdem süreleri farklı olan 
subay ve astsubayların kademe terfilerine intibaklarında, rütbe içindeki her hizmet yılı bir kade
me olarak hesabedilir. 

Aylık intibaklarında müktesap haklar 

GEÇİCİ MADDE 15. — Bu kanuna göre, verilecek aylık tutardan, subay ve astsubayların rüt
belerine ve o rütbedeki kademelerine göre almaları gereken miktardan az olursa, aradaki fark ka
deme terfii suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur. 

Astsubayların rütbe intibakları 

GEÇİCİ MADDE 16. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, ka
nunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir rüt
benin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvanlarını muhafaza 
ederler. 
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Nasıp tarihlerinin 30 Ağustosa götürülmesi 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 10 ncu madde, ge
çici 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Üçte iki oranında sicil mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 11 nci madde, ge
çici 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Askerî memurlar için geçici madde 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 12 nci madde, ge
çici 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Erken bekleme süresine tabi olanlar 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 13 ncü madde, ge
çici 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Subay ve astsubayların kademe terfii intibakları 

GEÇİCİ MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 14 ncü madde, ge
çici 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Aylık intibaklarında müktesep haklar 

GEÇİCİ MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 15 nci madde, ge
çici 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Astsubayların rütbe intibakları 

GEÇİCİ MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 16 ncı madde, ge
çici 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Süresi 
yıl Eski rütbeler Yeni rütbeler 

1—3 Astsubay çavuş Astsubay çavuş 
1—3 Astsubay üstçavuş. Astsubay kıdemli çavuş 
1—3 Astsubay başçavuş Astsubay üstçavuş 
1—3 Astsubay kıdemli başçavuş Astsubay kıdemli üstçavuş 
1—6 Astsubay 1 ve 2 kademeli kıdemli baş

çavuş Astsubay başçavuş 
1—6 Astsubay 3 ve 4 kademeli başçavuş Astsubay kıdemli başçavuş 

Sözleşmeli personel 

GEÇİCİ MADDE 17. — Harb Tarihi Dairesi ve askerî müzelerde geçici hizmetli olarak istih
dam edilmekte olan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin 
(B) bendinde gösterilen şartlar aranmaz. Bunların sözleşmeli olarak istihdamlarına devam olunur. 

Nasıp düzeltmeleri 

GEÇİCİ MADDE 18. — Nasıp düzeltmeleri : 
a) Mülga 1455 sayılı Askerî Memurlar Kanununun 5 nci maddesi gereğince askerî mühendis 

yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere gönderilen askerî lise mezunu öğrencilerden; harb ve 
sair sebepler dolayısiyle öğrenimi için zamanında görfderilememiş olan öğrenimi normal süre 
içinde bitiren yüksek mühendislerden halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli olanların, bulundukları 
rütbe nasıpları, öğrenime zamanında gönderilen emsallerinin rütbe nasıp tarihlerine uydurulur. 
Ancak, bunlardan her ne sebeple olursa olsun kendi taksirleri ile öğrenimlerini zamanında biti-
remiyenlerin fazla öğrenim yaptığı süre kıdemlerinden indirilir. Keza aynı durumda olup da 
harb okulu mezunu emsallerine göre yüzbaşılık bekleme süresini fazla yapmış olanların nasıp
ları, emsali harb okulu mezunu subayların yüzbaşılık bekleme süresine göre düzeltilir. Yukar
da belirtilen iki halde birden istifade etmek durumunda bulunanların yalnız bir sebepten do
layı nasıp düzeltmesi yapılır. 

b) 29 Mayıs 1926 gün ve 863 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 5611 sayılı Ka
nunun yürürlük tarihleri arasında üsteğmenliği üç yıldan fazla yapmış bulunan halen Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları, üsteğmenlikte üç yıldan fazla bekledikleri süre kadar 
ilerletilir. 

Bu subayların emsali olup da öğrenim süreleri ve diğer kanuni kıdemler sebebiyle üsteğmenliği 
üç yıl ve daha az yapmış olan halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları da yukar-
daki fıkra esaslarına göre emsallerinin faydalandıkları süre kadar ilerletilir. 

Gerek bu fıkralar ve gerekse 25.5.1965 gün ye 613 sayılı Kanun gereğince nasıpları düzeltilen 
general ve amirallerin terfi ve terfihlerinde düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bunların terfi 
ve terfihleri rütbelerine mahsus en az bekleme sürelerini bilfiil tamamladıkları tarihlerde 
diğer terfi şartlarını da haiz olmaları şartiyle yapılır. 

c) Silâhlı Kuvvetler hesabına harb okulu ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapmakta 
iken çeşitli sebeplerle öğrenimlerini bitiremiyerek Muamele Memuru yetiştirilen ve 1455 sayılı 
Kanun gereğince asteğmenlikte bir yıl fazla bekletilenlerden 6801 sayılı Kanuna göre subaylığa 
geçirilen ve halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağus
tosa götürülür. 

d) 28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi Kararının yürürlüğe girdiği tarihte fakülte 
veya yüksek okulların üçüncü ve daha yukarı sınıflarında öğrenci olmaları dolayısiyle bu karar-
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Sözleşmeli personel 

GEÇİCİ MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 17 nci madde, ge
çici 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Nasıp düzeltmeleri 

GEÇİCİ MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 18 nci madde, 
geçici 18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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dan istifade edemiyerek harb okül% emsallerinden bir yıl geri kalmış üniversite veya yüksek 
okul mezunu subaylardan halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıplan bir yıl 
ileriye götürülür. 

e) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce fakülte ve yüksek okul mezunu yedeksubaylar-
dan yardımcı sınıf muvazzaf subaylığa nakledilen ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 10 ncu maddesi (f) fıkrasından istifade etmemiş olanların nasıplaırı bu kanunun 19 ve 
35/e maddeleri hükümleri uygulanarak düzeltilir ve mütaakıp terfileri 31/a ve 32/a maddeleri
ne göre yürütülür. 

f) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kara Kuvvetlerinde görevli pilotlardan, 4273 sayıh 
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 sayıh Kanunla değiştirilen 10 ncu maddesinde 
yazılı (Havada) değiminden istifade etmiyen emsali Kara Kuvvetleri mensubu pilotlardan bir 
yıl geç terfi edenlerin son rütbe nasıplan bir evvelki 30 Ağustosa götürülür. 

g) 1455 sayılı Kanuna tabi askerî memur iken 6801 sayılı Kanuna göre muvazzaf subaylığa ge
çirilenlerden, halen Silâhîı Kuvvetlerde subay olarak görevli bulunanların 1455 sayılı Kanunun 
4712 sayıh Kanunla değişik 4 ncü maddesi uyannca askerî memur yetiştirilmek üzere görmüş ol-
duklan kurs süreleri kıdemlerine eklenir. Ancak, bunlar aynı sene liseyi bitirmiş harb okulu 
mezunu emsallerini geçemez. 

h) Harb okulu mezunu olup da Silâhlı Kuvvetlerin komptroleriük hizmetlerinde görevlendi
rilen, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, İdari İlimler 
Fakültesi ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirip halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli olan 
subaylara bir yıl kıdem verilir. 

i) (b) bendinin 3 ncü fıkrası haricolmak üzere yukardaM bendler gereğince yapılacak nasıp 
düzeltmesi neticesinde rütbelerine ait bekleme sürelerini dolduranlar, diğer şartlan da haiz ol-
duklan takdirde derhal terfi ettirilirler. Artan süreler yeni rütbelerinde dikkate alınır. 

j) YukardaM bendler gereğince yapılacak nasıp düzeltmelerinden ötürü maaş farkı ödenmez. 

Harb okullarını eski statülerine göre bitirecek olan subaylarla, bunların emsali fakülte ve yük
sek okulu bitirecek subaylar hakkında uygulanacak işlem 

GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile Harb Okullan Kanununun 
yürürlüğe gireceği tarihler arasında, harb okullannı eski statüleri uyarınca bitirecek olan subay
larla, bunların emsali fakülte veya yüksek okul mezunu subayların subaylığa nasıp, asteğmenlik, 
teğmenlik ve üsteğmenlik bekleme süreleri hakkında 4273 sayıh Kanun ile ek ve değişikliklerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

Kıta ve sicil yerleri 

GEÇİCİ MADDE 20. — 30 Ağustos 1966 tarihinden bu kanunun terfie ait hükümlerinin fiilen 
yürürlüğe gireceği tarihe kadar terfi için geçerli olmak üzere general - amiral ve subaylar için 
kıta ve sicil yeri sayılacak kadro görevleri Yüksek Askerî Şûra'nın mütalâası alınmak suretiyle 
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. 

Halen lojmanlarda oturanların oturma süresinin başlangıcı 

GEÇİCİ MADDE 21. — Bu kanunun yayınlandığı tarihte lojmanlarda oturanların devamlı ola
rak dört yıllık oturma süresinin başlangıcı, fiilen lojmanı işgal ettikleri tarihtir. Bu kanunun ya
yınlandığı tarihte, lojmanlarda oturmakta olanlardan, lojmanı fiilen işgal ettikleri tarihe göre 
dört yıllık oturma süresini; kanunun yayınlandığı tarihte veya daha önce tamamlanmış olanlarla, 
ilerideki tarihlerde tamamhyacak olanlar hakkında da 186 ncı maddedeki lojmandan çıkma ve çı
karılma hükümleri uygulanır. 
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Harb okullarını eski statülerine göre bitirecek olan subaylarla, bunların emsali fakülte ve yüksek 
okulu bitirecek subaylar hakkında uygulanacak işlem 

GEÇİCİ MADDE 19. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 19 ncu madde, 
geçici 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kıta ve sicil yerUri 

GEÇİCİ MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 20 nci madde, 
geçici 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Halen lojmanlarda oturanların oturma süresinin başlangıcı 

GEÇİCİ MADDE 21. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 21 nci madde, 
geçici 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 970) 
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Yükümlülük bakımından 6077 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak subaylar 

GEÇİCİ MADDE 22. — Bu kanunun 113 ncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yap
maları sebebiyle; kendilerine yükümlülük uygulanması gsreken subaylardan, halen bu yükümlülüğü 
gerektiren öğrenim, kurs ve stajlarını bitirmiş olanlarla; bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış 
olanların yükümlülükleri hakında 6077 sayıh Subay ve Askerî memurların mecburi hizmetleri ve 
istifaları hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 

Halen Astsubay olanların yükümlülükleri 

GEÇİCİ MADDE 23. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gö
revli astsubayların yükümlülükleri hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanununun 24 ncü maddesi hük
mü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asteğmen rütbesinde bulunan 
yedek subayların asteğmenlik bekleme süresi altı aydır. 

GEÇİCİ MADDE 25. — Bu kanununun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, 30 Ağustos 1966 ta
rihine kadar otuz yaşını doldurmamış aynı nitelikteki astsubaylar hakkında da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

1 - Orta - Doğu Âmme Enstitüsünü bitirenlere kıdem verilmiyeceği 

MADDE 205 — 7163 sayıh Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanununun 
15 nci maddesi gereğince enstitüde öğrenim yapan asker kişilere kıdem verilmez. 

II - Yönetmeliklerin yürürlüğü 

MADDE 206. — Bu kanunda adı geçen yönetmelikler kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 
en geç 6 ay içinde yürürlüğe konur. 

III - Uzman jandarmalarla, uzman çavuşlar hakkında uygulanacak malî hükümler 

MADDE 207. — 3 Mart 1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve uzman çavuş Kanununa tabi uzman 
çavuşlarla, 24 Haziran 1965 gün ve 635 sayılı Uz nan Jandarma Kanununa tâbi uzman jandarma
ların aylıkları, mahrumiyet yeri ödeneği, aile yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, doğum 
yardım ödeneği ve emeklilik hakkı olanların emeklilik ikramiyeleri bu kanunda yazılı esaslara 
göre ödenir. Bunların gösterge rakamları ile kademeleri ek 5 sayılı çizelgede gösterilmiştir, 

IV - Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 208, — Aşağıdaki yazılı kanunlar ve bunların ek ve değişiklikleri ile diğer kanun
ların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) 7 Haziran 1926 gün ve 912 sayılı Ordu, bahriye jandarma zabıtan ve memurini hakkındaki 
Kanunun 6 nci maddesi, 

b) 9 Temmuz 1927 gün ve 1076 sayılı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun ve ek ve değişikliklerinin bu kanuna aykırı hükümleri, 
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Yükümlülük bakımından 6077 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak subaylar 

GEÇİCİ MADDE 22. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 22 nci madde, 
geçici 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Halen astsubay olanların yükümlülükleri 

GEÇİCİ MADDE 23. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 23 ncü madde, 
geçici 23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 24. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 24 ncü madde, 
geçici 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 25. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici 26 nci madde, 
geçici 25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümleri 

/ - Orta - Doğu âmme enstitüsünü bitirenlere kıdem verilmiyeceği 

MADDE 205. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 205 nci madde 205 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Yönetmeliklerin yürürlüğü 

MADDE 206. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 206 nci madde, 206 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

727 - Uzman jandarmalarla, uzman çavuşlar hakkında uygulanacak malî hükümler 

MADDE 207. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 207 nci madde, 207 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Yürülükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 208. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 208 nci madde, 208 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 
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c) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş Kanununun ve ek ve değişikliklerinin, bu kann-
na aykırı hükümleri, 

d) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Ordu ve Jandarma kadroları haricindeki hidematı Dev-
lette müstahdem orduya mensup muvazzaf zabit ve muvazzaf askerî memurları, hakkındaki Kanun 
ile ek ve değişiklikleri, 

e) 18 Mart 1929 gün ve 1455 sayılı Askerî Memurlar hakkındaki kanun ile ek ve değişiklikleri, 
f) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Ordu ikramiyesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
g) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Askerî izin Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
h) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi unvanların kaldırıldığına dair 

Kanunun bu kanuna aykırı hükümleri, 
i) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanunu ile ek ve 

değişiklikleri, 
j) 21 Şubat 1947 gün ve 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanunu ile ek ve değişikliklerinin bu ka

nuna aykırı hükümleri, 
k) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Astsubay Kanunu ile ek ve değişiklikleri (birinci mad

desi hariç), 
ı) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Subay ve Askerî Memurların mecburi hizmetleri ve isti

faları hakkında kanun ile ek ve değişiklikleri, 
m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı Jet Tayyareciliği Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 

ek ve değişiklikleri, 
n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Askerî memurların subaylığa nakilleri hakkında Ka

nun ile ek ve değişiklikleri, 
o) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Ordu mensuplarının nakil ve tâyinleri hakkındaki 

Kanun, 
ö) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı, 7 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununun 40 ncı maddesine bir (f) fıkrası eklenmesine dair Kanun, 
p) 29 Aralık 1960 gün ve 190 sayılı Millî Savunma Bakanlığına mahsus lojmanların bakım, ona

rım, idame ve muhafazalarına dair Kanunun 3 ncü maddesi, 
r) 4 Ocak 1961 gün ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri içhizmet Kanununun 3 ncü maddesi

nin (b) fıkrası 2 nci bendinin bu Kanuna aykırı hükümleri, 
s) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî hâkimler ve askerî savcılar Kanununun 4, 5, 6, 

7, 8, 12, 13, 15 ve 37 nci maddelerinin bu Kanuna aykırı hükümleri, 
ş) 9 Temmuz 1963 gün ve 266 sayılı Kanunla değiştirilen 7 Haziran 1949 tarih ve 5434 sayılı 

T. 0. Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesi. 

V - Yürürlük 

MADDE 209. — Bu kanunun; 
a) Kıta tazminatına ait hükümleri 1 Aralık 1967 tarihinden geçerli olmak üzere 172 nci mad

dede gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte, 
b) Kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve burslar, 

aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri, emeklilik 
ikramiyesi (49 ncu madde uyarınca verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak yardımına ait hüküm
leri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri ile birlikte, 

c) Diğer hükümleri yayımını taMbeden aybaşından itibaren, yürürlüğe girer. 
(b) bendinde yazılı hükümler yürürlüğe girinceye kadar bu konulan düzenliyen eski hüküm

lerin aynen uygulanmasına devam olunur. 
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V - Yürürlük 

MADDE 209. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 209 ncu madde, 209 ncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Kıta tazminatı almalan sebebiyle evvelce çeşitli kanunlara istinaden aldıkları tazminat ve 
ödenekleri kesilecek olanlara, 1 Aralık 1967 tarihinden, 172 nci maddede yazılı yönetmeliğin yü
rürlüğe konulduğu tarihe kadar, verilmiş olan bu tazminat ve ödenekleri kıta tazminatından mah-
subedilir. Mahsuptan artan farklar geri alınmaz. 

VI - Uygulama 

MADDE 210. — Bu kanunun tüzüklere ait hükümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümlerini 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 
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VI r Uygulama 

MADDE 210. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 210 ncu madde, 210 ncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş bulunan Ek - 1, Ek - 2, Ek - 3, Ek - 4, 
Ek - 5 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir.) 

& 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2 . 7 , 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/378; Cumhuriyet 
Senatosu 1/809) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 317) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı -.3644/20663 - 1/378 

Cumhuriyet &enatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 21 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 317) 

Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân Komisyonundan kurulu Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân Komis- 12.7. 1967 

yonlarından kurulu Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/378 

Karar No. : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari ay ile kabul edilen, Millî Eğitini Bakanlığı Ikııruluş kadnoları ile merkez kuruluşu ve gö

revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 

977 



— 2 — 
ibağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin ta
mamlayıcı beyanlarından sonra, Geçici Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kaıbul edi
len metin ile cetvellerin aynen kabulüne, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, Genel Kurulun 
(tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
İçel 

C. T. Okyayuz 

C. B§k. S. Üye 
Zerin Tüzün 

Sözcü 
Aydın 

7. C. Ege 

Ankara 
T. Kapantı 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Kâtip 
Denizli 

/ / . Atmaca 

Çankırı 
/ / . Dağlı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Tabiî tiye 
Söz hakkım saklı 

M. Özgün eş 

İzmir 
X. Özer demli 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile mer
kez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanımda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele, ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar elenmiştir. 

MADDE 2. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sa
yılı Kanuna bağlı (4) sayılı cetvele, ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonlarından 
kurulu Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile mer
kez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 

sayılı Kanuna ek kanu\ tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

(Ekli cetveller aynen kabul edilmiştir') 

C. Senatosu (S. Sayısı : 977) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 

cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

özlük işleri Genel Müdürlüğü 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

9 
11 
12 
13 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okular, Meslekî ve Teknik Öğretim okul
ları, Gezici köy kursları, ilköğretmen 

okuları ve İmam - Hatip okulları 
Öğretmen 700 

» 1 800 
» 200 
» 250 

2 950 

İlkokul öğretmenleri 

4 Öğretmen 
5 » 

13 » 

10 000 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

1 
2 
4 
4 

2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
•» 

600 
450 
400 
350 

50 
50 

9 900 

1 250 
1 100 
350 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 

I). Memuriyetin nev'i 

10 
11 
5 
6 
7 

8 Asistan 
9 » 

» 
» 

Lektör 
» 

» 

3 Tercüman 
4 Genel Sekreter 
6 Kütüphane Şefi 
7 Kalem Şefi 
8 Sayman 
9 Ayniyat Saymanı 
7 Kütüphane Memuru 
9 Kâtip 

10 » 
11 » 
12 » 

76 

Aded 

4 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

Aylık 

700 
600 
500 
450 

1 100 
950 
800 
700 

1 500 
1 250 
950 
800 
700 
600 
800 
600 
500 
450 
400 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim daireleri 
ve kurumları memur kadroları (İller) 

11 Memur 
12 » 
13 » 
14 » 

200 

25 
50 
50 
75 

450 
400 
350 
300 

C. Senatosu (S. Sayısı : 977) 



Memuriyetin nev'i 

[2] SAYILI CETVEL 

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Aded Ücret Memuriyetin nev'i 

Eğitim Enstitüleri 

Müdür Yardımcısı 
Bölüm Şefi 

7 
10 

170 
150 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığına bağh okullar, 

tmam - Hatip okulları, ilk öğretmen okulları 

Mü>dür 

Müdür Yardımcısı 
» » 

100 
75 
50 
150 
150 

250 
200 
175 
170 
150 

Müdür Yardımcısı 
» » 

Eğitim Şefi 
Sağlık Şefi 
Tarım işleri Şefi 
Atelye Şefi 

Başkan 
Başkan Yardımcısı 

» » 
Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

Adeld 

200 
150 
20 
30 
57 
29 

ikademil 

1 
2 
2 
4 
1 

Üoret 

120 
100 
100 
450 
ıoo 
100 

en 

400 
300 
250 
300 
250 

»>e« 

C. Senatosu (S. Sayısı : 977) 



Dönem : 1 A A I 
Toplantı 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 1 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkındaki Kanuna ek 
kanun tasarısmm Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/316; Cumhuriyet Senatosu 1/807) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 318) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/316- 3643/20664 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkındaki Kanuna ek kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Baş'kanı 

Not : Bu tasarı 28 . 1 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
: (Millet Meclisi S. Sayıst: 318) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 13 . 7 . 1967 

Esas No. : 1/807 
Karar No. : 23 

Yüksek Başkanlığa 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca 
da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde 
tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Bursa 
C. Ortaç 

İzmir 
İ. Birand 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 
Konya 

S. Çumrdlı 
Sivas 

H. Söylemezoğlu 

Kâtip 
İzmir 

Ö. L. Bozcalı 
Kırşehir 

A. R. Ulusman 
Sivas 

Z. Önder 

Denizli 
A. K. Turgut 

Niğde 
H. A. Götürk 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 13 . 7 . 196T 

Esas No. : 1/807 
Karar No. : 90 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı,. 
Millet Meclisi Başkanlığının 11 . 7 . 1967 tarihli ve 3643/20664 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, (Komisyonumuzun 13 Temmuz 1967 tarihli 33 ncü Birleşiminde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, toplum zalbıtası hizmetlerinde kullanılmak üzere 2190 aded kadro ile toplum zabıtası 
mensuplarına ayda 225 lira ödenek verilmesini öngörmektedir. 

Anayasa ilkeleri arasında yer alan insan hak ve hürriyetlerini, ferdin ve toplumun huzur, güvenlik 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılan kanunların uygulanmasını sağla
mak; hürriyet düzenini çağdaş ileri toplumlarda olduğu gibi demokratik usullerle korumak; ve 
düzenin, kanun dışı sokak ve meydan hareketleriyle bozulmasına imkân bırakmamak gerekçesiyle teşkil 
olunan ve olayların çoklukla vukua geldiği veya gelmesinin muhtemel bulunduğu Ankara, İstanbul 
ve İzmir illerinde kurulan toplum zabıtasının, şimdiye kadar tekevvün eden toplu olaylar karşısında 
bu amaçlarını tahakkuk ettirecek miktarda kadroya sahip bulunmadığı, ve bütün bu zor hizmetlerin 
ifasında, kadro yetersizliği yüzünden müşkül durumların hâsıl olduğu, tasarı gerekçesinden anlaşılmak
tadır. 

Ayrıca, gerekçede, hizmetin arz ettiği özellik icabı olarak toplum zabıtası mensuplarının bâzı yeni 
maddi imkânlara kavuşturulmasının zaruri olduğu ve sürekli nöbetlerin karşılığı olarak 225 lira öde
nek verilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. 

Gerek 654 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde ifadesini bulan hizmetlerin icabeden şekilde ifası, 
gerekse Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışında da toplum zabıtası teşkilâtı kurulması imkânını sağ-
Iıyacak olan tasarı Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan 
ve Sözcü 
İstanbul Ankara Aydın Çorum 

O. Gümüşoğlu T. Kapanlı İ. C. Ege A. Çetin 

İçel Kocaeli Rize Trabzon 
C. T. Okyayuz L. Tokoğlu O. M. Agun A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
7. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 981) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

654 sayılı Toplum Zabıtası ku
rulması hakkındaki Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mına, (Toplum Zabıtası hiz
metlerinde kullanılmak üzere) 
ilişik cetvelde derecesi, memu
riyet unvanı, aded ve maaşları 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 14 . 7 . 1965 
tarih ve 654 sayılı Toplum Za
bıtası kurulması hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Toplum 
Zabıtasında görevli emniyet 
müdürleri, emniyet âmirleri, 
başkomiser, komiser, komiser 
muavini ve polis memurlarına 
ayda 225 lira Toplum Zabıtası 
ödeneği verilir. 

EK MADDE 2. — Ek birinci 
madde ile kabul edilen tazmi
nat Toplum Zabıtasından ayrı
lıp başka görevlere atananlar 
için müktesep hak teşkil etmez. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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içişleri Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

654 sayılı Toplum Zabıtası ku
rulması hakkındaki Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — MiUet 
Meclisi metninin ek madde 1 
aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet 
Meclisi metninin ek madde 2 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ekli kadro cetveli — Millet 
Meclisi metninin ek kadro cet
veli aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

654 sayılı Toplum Zabıtası ku
rulması hakkındaki Kanuna ek 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet 
Meclisince kabul edilen ek mad
de 1 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet 
Meclisince kabul edilen ek mad
de 2 aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği kadro cetveli 

(Millet Meclisi metnine bağlı 
(Kadro cetveli) aynen kabul 
edilmiştir.) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 981) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel) 

Kadro Cetveli 

D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

7 
8 
9 

10 
12 
13 

Emniyet Âmiri (Sınıf 2) 
Başkomiser 
Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

5 
10 
25 

• 150 
750 

1 250 

800 
700 
600 
500 
400 
350 

2 190 

«w» 

C. Senatosu (S. Sayısı : 981) 



Dönem : 1 ö ö *% 
Topianu 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ö O Z 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mına kadrolar ilâvesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân 

komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/317; Cumhuriyet 
Senatosu 1/808) 

(Not : Millet Meclisi İS. Sayısı : 319) 

Millet Meclisi 
Genel S'ekierliği 11 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4610/27080 - 1/317 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Balkanı 

Not : Bu tasan 28 . 1 . 1967 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle, görüşülerek kabıd edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 319) 

içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
içişleri Komisyonu 13 . 7 . 1967 
Esas No. : 1/808 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet GTenel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasarısı ilgili 
bakanlık temsilcilerimin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda; gerekçede belirtilen hususlar komisyonu-
muzea da uygun görülmüş, Millet Meclisi Genel Kurulunun 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birle
şiminde tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 
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Bütçe ve Plân Komisyonuna terdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Balkan 
Bursa 

C. Ortaç 

İzmir 
t. Birand 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

Konya 
S. Çumrah 

Sivas 
H. Söylemezoğlu 

Kâtip 
tzmir 

Ö. L. Bozcalı 

Kırşehir 
A. R. Ulusman 

Sivas 
Z. önder 

Denizli 
A. K. Turgut 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/808 
Karar No: 91 

13 .7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı 
oy ile kabul edilen, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 11 . 7 . 1967 tarihli ve 4610/27080 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 13 Temmuz 1967 tarihli 33 ncü Birleşimin
de tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Emniyet Genel Müdürlüğüne 350 lira maaşlı 3 000 aded kadro verilmesini öngörmek
tedir. 

Yurtta huzur ve güvenliği sağlamak görevi ile vatandaşın hizmetinde bulunan Emniyet Teşkilâtı;; 
artan nüfus, şehirlere ve endüstri merkezlerine göç, turizm alanındaki gelişme, trafikte artan yoğun
luk dolayısiyle sosyal hayatımızda emniyet hizmetleri yönünden ortaya çıkan problemler karşısında 
bu hizmetlerin ifasında, büyük güçlüklerle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Tasarı gerekçesinden anlaşıldığına göre; memleketimizde, polisin hizmet sahasında 9 795 472 kişi 
yaşamakta, yani bir polise 1 026 (tfafk hariç) kişi isabet etmektedir. Bu miktar, Federal Alman
ya'da 424, Kanada'da 673, Fransa'da 504, İngiltere'de 547, İtalya'da 327, İsveç'te 631 ve Hindis
tan'da 755 kişidir. Diğer bir açıdan bakılırsa, yedi memleköt için ortalama 551 kişiye günde (8) saat 
çalışan bir polis, bizde ise 1026 nüfusa günde (12) saat çalışan bir polis düşmektedir. 

1960 - 1965 arasında genel nüfus artışı yüzde 13,1 dir. 67 si il ve 286 sı ilçe merkezi olmak üze
re polis kuruluşu bulunan 353 şehir ve kasabada aynı devre içerisinde yüzde 21.2 oranına ulaşan 
nüfus artışına karşılık, polis kadrolarında, yüzde 1 artış olmuştur. 

Büyük şehirlerimizden Ankara'da 990, İstanbul'da 893, İzmir'de 722 kişiye bir polis düşmekte
dir. Bu oran, Bonn'da 157, KaJıire'de 155, New - York'ta 352, Washington'da 413, Tokyo'da 320, 
Paris'te 221 dir. 

1960 - 1965 devresinde yurdumuza giren turist sayısında yüzde 30 artma olmuş, bilhassa otomo
billi turistler, trafiğin yoğunlaşmasında rol oynamıştır. 1963 yılında kayıtlı olan vasıta sayısına gö
re, bir trafik polisine 236 vasıtanın kontrolü düşmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 982) 
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Yukardaki örneklerden, mevcut memur kadrosunun yeterli olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Yurt

ta huzur ve güvenliğin gereken ölçüde sağlanabilmesi için, vasıflı ve yeter sayıda polise ihtiyaç bu
lunduğu aşikârdır. 

Gerekçede, polis hizmetlerinde yeter sürat ve verimliliği gerçekleştirmek için, ihtiyaç bulunan po
lis memuru kadrolarının perspektif bir plân dâhilinde ve belirli dönemlerde sağlanacağı ifade edil
mektedir. Komisyonumuz, bu plânın bir parçası olarak kabul ettiği tasarıyı uygun görmüş ve benim
semiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler, ekli cetvel ile birlikte Komisyonu
muzca da aynen kalbul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sı kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu Raporda Başkan ve 

iSözcü 
İstanbul Ankara Aydın Çorum 

O. Gümüşoğlu T. Kapantı t. C. Ege A. Çetin 

İçel Kocaeli Rize Trabzon 
C. T. OJcyayuz L. Tokoğlu O. M. Agun A. §. Ağanoğlu 

Yozgat 
I. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadrolar ilâve

si hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanu
na ekli (1) sayılı cetvelin Em
niyet Genel Müdürlüğü kısmı
na bu kanuna ekli (1) sayılı 
cetvelde derecesi, memuriyet 
unvanı, aded ve maaşları yazılı 
memuriyetlere ait kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — Bu fkanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

— 4 — 
îçişleri Komisyonunun 

ettiği metin 
kabul 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadrolar ilâve

si hakkında kanun tasamı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

[1] Sayılı cetvel 

(Millet Meclisi metninin (1) 
sayılı cetveli aynen kabul edil
miştir.) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadrolar ilâve

si hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği cetvel 

[1] Sayılı cetvel 

(Millet Meclisince kabul edi
len (1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir,) 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağh cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyet unvanı Aded Maaşı 

13 Polis Memuru 3 000 350 

< • > 
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Dönem 
Toplantı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 983 
7033 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli ( l / A ) sayılı cetvelin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 2 /145; Cumhuriyet Senatosu 2/227) 
(Not : Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 574/2307-2/145 

11 . 7 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığma 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 7033 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli ( l /A) sayılı cetvelin değiştiril
mesine dair kanun teklifi dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Kot: Bu teklif 14 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyonu havale edilmiş ve Genel Kuru
tulun. 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 244) 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/227 

Karar No: : 22 

İçişleri Komisyonu raporu 

13 . 7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

7033 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli ( l /A) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuz
ca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde 
tasvip gören teklif metni aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Bursa 

Cahit Ortaç 

izmir 
İzzet Birand 

Sözcü 
Ordu 

Eşref Ayhan 

Konya 
Sedad Çumralı 

•Sivas 
Hulusi Söylemezoğhı 

Kâtip 
îzmir 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

Kırşehir 
Ali Rıza Ulusman 

Sivas 
Ziya önder 

Denizli 
Ali Kemal Turgut 

Niğd« 
H. Avni Göktürk 



— 2 — 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 13 . 7 . 1967 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/227 
Karar No. : 92 

Yüksek Başkanlığa 

^Millet Meclislinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kaibııl edilen, 7033 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli ( l /A) sayılı cetvelin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 11 . 7 . 1967 tarihli ve 574/2307 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 13 Temmuz 1967 
tarihli 33 ncü Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Adana vilâyetine bağlı Mağra kazasının isminin, «Tufanıbeyli» olarak değiştiril-
mesıini öngörmektedir. 

Gerekçede; Adana vilâyetinin kuzeyinde bulunan Mağra kazasının isminin, çevre halkı üze
rinde psikolojik yönden olumsuz etkiler meydana getirdiği ve kaza halkının bu isimden mem
nun olmadıkları; diğer taraftan, Mağraya tâyin edilen memurların, isim dolayısiyle ilk nazarda 
ümitsizliğe düştükleri ve böyle bir memuriyet mahalline gitmekten çekindikleri belirtilmekte 
ve bölgede bâzı yerleşme merlkezlerine Millî Mücadele kahramanlarının isimleri verildiğine göre, 
Mağra kazasına da, muhitte menkıbeler yaratmış bir kahraman olan Tufan Bey'e izafeten «Tu
fanıbeyli» isminin verilmesinin uygun olacağı ifade edilıme'ktedir. 

'Gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve teklif benimsenmiştir. 

I I - Milleıt Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususumda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzene Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu raporda Başkanı ve 

ISözcü 
İstanbul Ankara Aydın Çorum 

O. Gümüşoğlu T. Kapanh 1. C. Ege A. Çetin 

içel Kocaeli Rize Trabzon 
C. T. Okyayuz L. Tokoğlu O. M. Agun A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

7033 sayılı Kanunun birinci 
maddesine ekli (l/A) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 7033 sayılı 
Kanunim birinci maddesine 
ekli ( l /A) sayılı cetvelin birin
ci sırasında yazılı Adana vilâ
yetine bağlı Mağra kazasının 
ismi Tufaribeyli olarak değişti
rilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür . 
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İçişleri Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

7033 sayılı Kanunun birinci 
maddesine ekli (l/A) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nei madesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

7033 sayılı Kanunun birinci 
maddesine ekli (l/A) sayılı 
cetvelin değiştirilmesin e dair 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci madesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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