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123 3. — Demeçler ve söylevler 
1. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in; 

Papanın Türkiye'yi ziyareti ve bıınıın ha
kiki sebepleri hakkında demeci 123 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 123,175 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip 
Somunoğlu ve Mehmet G-üler'e izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/602) 123:125 

2. — Başkanın; 19 Temmuz 1967 Çar
şamba günü saat 15 te Birleşik toplantı 
yapılacağına dair beyanı ve Genel Kuru
lun, Birleşik toplantının bitiminden sonra 
toplanması ve bir buçuk saat müddetle 
Millet Meclisinden gelen bir kısım kanun
ların görüşülmesi hususunda teklifi 175 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev 
ve kuruluşu hakkındaki kanuna bir ek 

Sayfa 
ve bir geçici madde eklenmesine ve bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına, 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesine ve 

Ereğli Kömür havzasındaki ocakların 
Devletçe işletilmesi hakkındaki 3867 sayılı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarılarının, Tasarruf bonoları kanun 
tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyonda görüşülmesi hakkında Malî ve 
İktisadi işler Komisyonu Başkanlığı öner
gesi 175:176 

5. — Görüşülen işler 125,176 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/234; Cumhuriyet Senatosu 1/79-8) ('S. 
Sayısı : 970) 125:175,176:193 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu; 
ötüken isimli bir derginin, Devlet Başkanı Cev
det Sunay'm «Türk topraklarında yaşıyan her
kes Türktür» sözüne karşılık, «Türk toprakla
rında yaşıyan herkes Türk değildir» şeklinde 
bölücü bir maksat ve zihniyet taşıyan yazısı üze
rinde durarak, Hükümet ve Parlâmentonun bu 
mesele üzerine hassasiyetle eğilmeleri temenni
sinde bulunduğunu bildirdi. 

Güven Partisi Grupu adına Konya Üyesi 
Sedat Çumralı; îkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı görüşülürken hiçbir konuşma ve teklif 
yapmıyan Cumhuriyet Gazetesi başyazarının, 
kalkınma plânı hakkında ağır yazılar yazması
nın ve bu arada Güven Partisine tarizlerde bu
lunmasının samimiyetsizliğin bir örneğini teş
kil ettiğini, bir parlâmento üyesinin, içinde bu
lunduğu müessese ile ilgili konularda gerçekle
re daha saygılı olması gerektiğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi 
Koçaş; Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununun 
tümü üzerindeki konuşmalarının Başbakan ta
rafından Senatoya yanlış intikal ettirildiğini be
yan ile ifadesini tavzih etti. 

Gündemdeki işlerin bitirilebilmesi için Pa
zartesi günkü çalışmanın saat 19,30 a kadar de
vam etmesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 
günleri saat 10.30 - 13 ve 15 - 19.30 aralarında 
toplanılması hakkındaki Danışma Kurulu kara
rının Cumhuriyet Senatosunun tasvibine sunul
duğuna dair Başkanlık tezkeresi okundu ve ka
rar kabul olundu. 

Tasarruf Bonoları ihracı hakkında kanun ta
sarısının kurulacak geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün önergesi okundu ve kabul edildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmelere 
devam olundu. 

18 Temmuz 1967 Salı günü saat 13,30 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 

Fikret Turhangil Nakit Altan 
Kâtip 

Yozgat 

SORULAB 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 

özgüneş'in, bir vatandaşın muvazzaf askerlik 
durumuna dair yazılı soru önergesi, Millî Sa
vunma ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiş

tir. (7/848) 
2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 

özgüneş'in, Kuzuluk Kaplıcalarına dair yazılı 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/349) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Orman Genel Güdürlüğü 1960 yılı Ke-

sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni (Millet Meclisi 1/66; Cum
huriyet Senatosu 1/816) (Bütçe ve Plân Komis-
yonuna) 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni (Millet Meclisi 1/27; Cum
huriyet Senatosu 1/817) (Bütçe ve Plân Komis
yonuna) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni (Millet Meclisi 1/37; Cum
huriyet Senatosu 1/818) (Bütçe ve Plân Komis
yonuna) 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni (Millet Meclisi 1/50; Cum
huriyet Senatosu 1/819) (Bütçe ve Plân Komis
yonuna) 

»>••« 
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BlRlNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 10,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 89 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye. Mehmet Özgünes'in; Papa 
nm Türkiye'yi ziyareti ve bunun hakiki sebep
leri hakkında demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın özgüneş, 
Papanın İstanbul'u ve Türkiye'yi ziyareti d o 
layısiyle gündem dışı söz istemişlerdir, buyu
run efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; basında gördüğümüze göre Papa Tür
kiye'yi, bilhassa İstanbul'u ziyaret edecektir. 
Bunun turistik ve polit'k önemi, üzerinde dur-
mıyacağım. Yalnız bu vesile ile iki noktanın be
lirtilmesinde büyük fayda olduğu kanaatindeyim. 
Bunlardan birisi Hıristiyanlığın birbirinden tama-
miyle uzak âdeta ayrı ayrı birer dinî olan Ka
toliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık mezhep
leri arasında yaklaşmak, birleşmek için uzun 
zamandan beri sarf edilen gayretlerin varmış 
olduğu merhaledir. Bu merhaleyi belirtişi>-
min sebebi şudur : Birbirinden ayrı ayrı bi
rer din olacak kadar uzaklığı olan mezhep
ler birbirine yaklaşmak iç-'n gayret sarf eder
ken Türkiye'de aralarındaki fark bir kıl ka
dar dahi olmıyan ve asırlardan beri birer 
kardeş olarak, irken de kardeş, dinen de kar
deş olarak yaşıyan Müslüman mezheplerini 
birbirine kışkırtmak ve bundan siyasi ve eko
nomik çıkar sağlamak istiyenlere bu geliş
meyi belirtmek istiyorum. Arkadaşlarım 
dünya Mersin'e giderken tersine gitmekte 
fayda yoktur. Ben bu kürsüden bir defa daha 

belirtmek isterim ki, Müslüman mezhepler 
arasında kıl kadar fark yoktur. Bu itibarla 
nedir o Aleviler ile Sünniler arasındaki dâva, 
Hazreti Ali mi, Muaviye mi? Arkadaşlar bu 
millet bu konuda kararını vermiştir. Ara
nızda Yezit isimli, Muaviye isimli bir kimse 
var mı? Ama Hasan adlı, Hüseyin veya Ali 
adlı kimseler ayağa kalkın dense Türkiye'
nin yarısı ayağa kalkar. Biz Hazreti Ali'nin, 
Hasan'm, Hüseyin'in ismini camilerimize yaz
mışız. Ama Muaviye ile Yezit'i hattâ Yezit 
adını tahkir mânasına kullanan bir milletiz. 
Alevî ve Sünnî diye ikiye bölmeye çalışmak 
ve bunları birbirlerinin aleyhine kışkırtıp mey
dan kavgalarına sürüklemek kanaatimce va
tanperverlik değildir. 

Arkadaşlarım, belirtmek istediğim bir di
ğer nokta : Papa bir Devlet Reisidir aynı za
manda ve malûmdur ki, Athenagoras'm bir 
Türkiye Cumhuriyete tebaası olan, Atatürk 
devrinde sadece İstanbul Valisini ziyaret ede
bilen, ondan sonra ziyaretini nihayet nihayet 
İçişleri Bakanına kadar uzatab'len bir Türk 
tebaası ve mutlaka Türk kanunlarına tâbi
dir. Ve saniyorum ki, Papa, Athenagoras'-
m Roma'ya yaptığı bir ziyareti iade etmekte
dir. Acaba topraklarımıza gelen bir devlet 
reisi, dinî devlet rc'ısi Cumhurbaşkanımızı An
kara'da mı ziyaret edecektir, yoksa Cumhur
başkanımız İstanbul'a mı gidecektir. Hükümet 
tarafından açıklanmasında büyük fayda var
dır, saygılarımla. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞU 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Edip 
Somunoğlu ve Mehmet Güler'e izin verilmesi 

hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/602) 
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BAŞKAN — Başkanlık 
okutuyorum : 

tezkeresi vardır, 

'Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri. Başkanlık Divanının 15 . 7 . 1967 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
ibrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Edip So-
munoğlu hastalığına binaen 15 gün 12 . 7 . 1967 
tarihinden itibaren 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Meh
met Güler hastalığına binaen 20 gün 1 1 . 7 . 1967 
tarihinden itibaren. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim söz istiyorum bu mevzuda. 

BAŞKAN 
Buyurun. 

t. zin mevzuunda mı efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Yüce Senatonun kıymetli 
üyeleri.. (Duyulmuyor sesleri.) Muhterem ar
kadaşlarım, 2 arkadaşımız rahatsız 'oldukları
na binaen izinli sayılmaları için müracaatta 
bulunmuşlar. Olabilir, rahatsızdırlar, izin alabi
lirler. Ancak ben bir noktanın üzerinde dur
mak istiyorum. O da şudur : 6 senedir şu Se
nato da çalışıyoruz, ve 6 senedir Senato da 
mühim ve devamlı çalışması ieabettiği zaman 
aynı simalar, aynı kişiler toplanmaktadır. 
Her hangi bir meselede, her hangi bir işte kür
süye çıkıp hamasî konuşmalar, tenkidler, çe
şitli fikirler beyan etmek güzel şeyler. Hattâ 
gerekirse basma gerekli beyanatta bulunma
lar falan hoş şeyler. Ama asıl vazifemiz 
ve her şeyden evvel vazifemizin şu Senatoya 
devam 'etmek olduğunu altı senedir anlata
madık ve şunu birkaç defa kürsüden ifade 
ettim ki, devam eden arkadaşlar, parti farkı 
gözetmeden ifade ediyorum, grup farkı gö
zetmeden ifade ediyorum aynı arkadaşlardır 
ve bu arkadaşlar gelirler, bu arkadaşlar 
çalışırlar mevzular üzerinde birbirleriyle çeki
şirler, hattâ birbirleriyle kötü olurlar, iyi 
olurlar ama neticede kader birliği yapa
rak birlikte çalışırlar. Geri kalanı çeşitli ma

zeretlerle, çeşitli işler bahanesi ile Senatoya 
devam etmezler ve bunun karşılığında da tes
tiyi kıranla dolduran misali hiçbir farkımız 
olmaz. (Hiçbir muamele de yapılmaz ses
leri.) 

Muhterem arkadaşlar; bu mesele hakika
ten böyle başımızı çevirip görmemezlikten ge
leceğimiz bir mesele değildir. Bu mesele mil
letin, 30 milyon insanın gözleri önünde cere
yan eder. Bu sıralarda kimlerin oturduğu ve 
şu sıralardan en mühim kanunların, bütçele
rin görüşüldüğü zaman nasıl nasıl boş oldu
ğunu millet görmektedir. Bu bakımdan lüt
fen vazifelerimizi bilmemiz ve vazifenin ica
bını yerine getirmemizin lâzımolduğuna ina
nıyor ve Başkanlık Divanının, guruplarına, 
grup idarecilerine de bu mevzuda lâzımgelen 
vazifelerini kendilerine hatırlatmak isterim. 

Muayyen arkadaşların vazifeyi vazife bi
lip gelmelerinden istifade ederek diğerleri
nin bunu suistimale götürmeleri doğru değil
dir. Bu, nezaketin suistimalidir. Bu başka 
şeyleri de suistimaldir. Bu bakımdan her hangi 
birimizin devam eden arkadaşların çok mü
him mazereti çıktığı zaman dahi gelmemezlik 
edemiyor. Çünkü biliyor ki, gelmezse başka
ları gelmiyecek, gelmediğine göre boş kala
cak. Onun için en mühim işini dahi terk ede
rek geliyor. Öbür arkadaşlarımız devam etse
ler hepimizin mazereti olabilir, hepimizin işi 
çıkabilir, o zaman herkes peyderpey işini gö
rebilir, mazeretini yerine getirebilir. Ama 
şu durum karşısında devam eden arkadaşlar, 
isim isim sayabilirim sağdan soldan, mecburi
yet hissediyorlar, âdeta bir büyük mesuliyet 
ve mecburiyetin kendilerine tahmil ettiği yük 
olarak Senatoya gelmeyi, her an gelmeyi hasta 
dahi olsalar gelmeyi kendileri için şiar edin
mişlerdir. Ben devam eden arkadaşlarımı canu 
gönülden tebrik ederim, kendilerine hürmetle
rimi arz ederim. Ve diğer bütün gelmiyen 
arkadaşlara gerekli muamelenin yapılması lâ-
zımgeldiğini hatırlatırım. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) (Ne söylesen haklısın sesleri.) 

BAŞKAN — Erzurum Üyesi Sayın Edip 
Somunoğlu'na hastalığına binaen 12 . 7 . 1967 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle izin veril
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 124 — 



O. Senatosu B : 89 18 . 7 . 1967 O : 1 

Balıkesir Üyesi Sayın Mehmet Güler'in, has
talığına binaen 11 . 7 . 1937 tarihinden muteber 
olmak üzere 20 gün izinli addedilmesi husu

sunu oylarınıza .arz ediyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Görüşmelerimize Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanununun 32 ııci mad
desinden başlıyoruz. 31 nci madde komisyon 
tarafından geri alınmıştı; madde 32. 

FAHEİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sorularınız var, fakat madde 
komisyon tarafından geri alındığı cihetle Sa
yın Ozdilek, maddenin müzakeresinde o husus 
mahfuz kalmıştır. Şimdi 31 nci madde komis
yona iade edildiğine 'göre yeniden müzakere
ye vazedilecektir, o takdirde sorularınız da Hü
kümetten sorulabilecektir. 

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 bek
leme süreleri, harbokulu mezunu emsalleri ken
dilerine yetişinceye kadar devam eder. 

b) Subayların 30 ncu maddede gösterilen 
normal bekleme sürelerinin dışında her rütbe
de kalabilecekleri süre, bu kanundaki esaslar 
dâhilinde o rütbenin yaş haddine kadar olan 
süredir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir takrir var
dır, Sayın Kaplan tarafından verilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 32 nin yeniden düzenlenmek üzere 

komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaplan. 

(1) 970 S. Sayılı basmayazı 14 . 7 . 1967 ta
rihli 87 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bu, esasta 
mühim olan bir kısım değil. Yalnız kanun ba
kımından Harb okulu 4 yıl kabul ediliyor. Fii
lî duruma uymuyor, komisyonun vereceği iza
hata göre takdir Yüce Heyetindir. 

BAŞKAN —• Sayın Kaplan fiilî duruma uy
muyor Harb Okulunu 4 yıl olarak kanun ka
bul ettiğine göre diyor, bu hususta komisyon
dan bir mütalâa soruyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Geçici 19 ncu 
madde ile teminat altına alınmıştır. 

BAŞKAN — Geçici 19 ncu madde ile temi
nat altına alındığını beyan ederler. Sayın 
Kaplan takririni geri almaktadır. 

Başkaca madde üzerinde takrir bulunma
dığı cihetle maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

IV - Terfi zamanı 
Madde 33. — Muvazzaf subayların terfi

leri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir takrir var, 
Sayın Tekin Arıburun tarafından verilmiştir, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının 33 ncü madde başına barışta, kelime
sinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Sayın Arıburun buyurun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, hazarda terfilerin 
muayyen bir günde, 30 Ağustos'ta olmasını he
pimiz , zannediyorum, eanû gönülden ka'bul edi
yoruz. Ve iadetâ bu 'bir .gelenek olmuştur. Fakat 
seferde, muharebe halinde, harb halinde terfi
lerin mutlaka 30 Ağustos'ta olması, yani se
nede !bir defaya inhisar ettirilmiş olması kanaa-
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timce hal ve şartlara uymaz. Tasavvur buyuru
nuz, fevkalâde kahramanlık göstermiş ve tak
dirname almış 1 Eylül veya 2 Eylülde bir kah
raman subay derhal terfi etmek hakkı olduğuna 
göre edemiyecek, senenin 30 Ağustos'una kadar 
bekliyecektir. Harb halinde harb şartlarına, mu
harebe şartlarına, onun psikolojisine uymıyan 
bir durumdur bu. İstirham edeceğim, kanunu 
tanzim eden arkadaşlarımız buraya bir «Barış
ta» kelimesini ilâve etmek suretiyle seferde, 
harb halinde icabettiği tarzda hareket edilebile
ceğini hiç olmazsa açık bıraksınlar. Tekrar arz 
ediyorum, bu kanunda bizim Silâhlı Kuvvetle
rimizin adetâ elini kolunu bağlamış bulunmak
tadır, bağlamaktadır. Bu hususlara dikkat edil
mesini bilhassa istirham edeceğim, ileride çok 
büvük güçlüklerle karşılaşılabilir, bilhassa harb 
hali durumlarında. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok Takriri 
bir daha okutup Komisyon ve Hükümetin mü
talâası alınacaktır. 

(İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz, 
çünkü dedikleri endişe varit değildir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyorlar, 
gerekçesini beyan ettiler, Hükümet te aynı ge
rekçe ile iştirak etmiyorlar. Takririn dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum... Kaıbul edenler... Etmiyenler... Dikkate 
alınması 17 ye karşı 25 oyla kabul edilmiştir. 
Komisyon geri alıyor. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Nasıp 

1 - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 
Madde 34. — Subaylığa nasıp ve terfiler 

M*llî Savunma Bakanı (Jandarma subayları için 
İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalıyaeakları 
ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname 
ile yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Bekata tarafından ve
rilmiş bir takrir vardır okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
34 ncü maddenin, 121 nci madde ile tenazu

runu sağlamak ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Ko
muta zincirine bağlı kalınmak esasını zedeleme 

mek için, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Madde 34. — Subayların nasıp ve terfileri, 
kuvvet komutanlarının lüzum göstermesi ve 
Genel Kurmay Başkanınım teklifi üzerine, Millî 
Savunma Bakanı (Jandarma subayları için 
Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine 
İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalıyacağı ve 
Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile 
yapılır. 

BAŞKAN — Buyurun, takririnizi izah et-
melk üzere. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh-
•^rem Balkan, muhterem arkadaşlarım, bu mad-
^e ürerinde söz alışımın sebebi şudur. Bir 'kanun 
tedvin edildiği zaman benzer maddeler arasın
da ahenk .telsisi mecburidir. Yani, bir hüküm 
getfiriliyor iıse o hükme tıpa tıp 'benzer diğer 
maddeleri de aynı esasları ihtiva etmelidir. Onun 
için bunu kısaca açayum. 

<Bütün üHü kara rn^ıme1 erde ilgili bakanlığın 
bakanı ile, Başbakan ve Cumhurbaşkanının im
zaları, Türkive Cumhuriveti Devleti Kuruldu
ğundan (beri (bir gelenektir. Ama bu konu bir 
madde de üçlü kararnamenin nasıl çıkarılacağını 
tasrih eden hale geldi mi, benzeri diğer madde
lerinde de aynilik lâzımdır. Tasarıların ahengi 
bunu i'cibet'tiri'.r. Şimdi arz edeyim. Burada deni
yor ki, subaylıkta nasıp ve terfiler M. S. B. Jan
darmada da İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cum
hurbaşkanı tarafından imzalanan kararmaıme ile 
yapılır. Doğrudur, ama tıpkı 'böyle (bir üçlü ka
rarname 121 nci maddede yer almıştır. 121 nci 
madde bıkınız nalsıl: «Atanmaları Kuvvet Komu
tanlarımın lü Tim göstermesi ve Genelkurmay 
Balkanının teklifi üzerine M. S. B. nm inhası, 
Barakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının 
onaylıyacağı kararname ile yapılır.» Şimdi bu
radaki atanma, burada nasıp ve terfidir. İkisi de 
üelü kararnaıme ile yapılıyor. Üçlü (kararnamenin 
nasıl olacağı 34 ncü maddede başka 121 nci mad
dede başka şekilde kaleme alınmış bulunuyor, bu
nun 'ikisinin de aynı olması lâzımdır. Aynı olma
dığı takdirde madem İki, tasrih edilmiş birisinde, 
b;ıriis:nde edilmemiş; yarın, tatbikatda arzu edil-
miyen tefsirlere ısebe/biiyet verilmiş olur. O halde, 
özetliyecek olursak, bir tasarı içerisinde benzeri 
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iki maddenin bünyesi vıe miahiyeti aynı olduğu 
halde ayrı ayrı ibareler ve 'ifadeleri taşıyamaz. 
Birisimde, <«Kuwe!t kumandanlarınım lüzum gös
termesi üzerine 'Genelkurmay Başkanının inhası, 
Barbakanın ilgili balkanın ve Cumhurbaşkanının 
îmzalariyle kararname» diyor; ötekisinde ise, 
kuvvet kumandanlarını ve Gemelkurm'ay Balka
nını bir tarafa bırakıyor, doğrudan doğruya, 
«^Subayların nasıp ve terfileri Millî Savunma 
Bakanı ile Başbakan ve Cumıhurbaşkamı tarafın
dan yapılır.» diyor. Bu ıaynı zamanda tenazur 
bakımından yanlış olduğu kadar ordu disiplini 
ve hiyerarşisinin bünyesi bakımnndan da doğru 
delildir. Bu itibarla 34 ncü madde 121 nci mad
dedeki, fıkranın .aynıdır, 'ilkimi de üçlü kararna
medir. Atanma, tâyin, terfi heyeti umumiyesi 
aıynı zihniyetim (tatbikatıdır. O. halde ükisinin de 
aynı olması lâzımdır, önergeyi bunun için ver
dim, düzeltilmesinde gelecek günler için çok çe
şitli bakımından faydalar (görmekteyim, .arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Millî Savunma Ba
kanı Sayın Topaloğlu. 

MtT.Lt SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU f Adama Milletvekili) — Savın Baş
kan, savın senatörler, bu 34 ncü 'maddedeki naısıp 
ve terfi ile, 121 nci ıma-ddedelki tâvim 'aynı mahi
yeti taşımamaktadır. 34 ncü maddedeki terfi ve 
nasıpt.a, nalsıp ha A) dku>unu bitiren veya yedek 
subaıv okulunu biltüren kemdi usul, kanun ve nl-
z.amı ile bu müesseseyi bitirdikten sonra ya pil a-
e°k işlem zaten kamumda tarif tedilmis bulundu
ğu 'ilcin kumandanın bir iradi teklifine lümm 
kalmadan kanunla ve tüzükle rnıusarrah bir şe
kilde üçlü kararnameye ısevk edilmiştir. 

Terfii ilse, yine subayların terfiiriin ne şekil
de 'vaırnlacaih kamumda musairrahtır. Sicili, dos
yala. Meselâ, kara suıbavları için Kara Kuvvet
leri Personel Dairesindeki Zajtişlerimde hazırdır, 
terfi sırası geldiği zaman dosyaısı hazırlamamak 
terfi isleminıe yani üçlü kararnameye sevk edile
cektir. 

Tâyin 'işlemi ise bir icradır. Subayı, persone
lini kuranıacafc kumandanın haımgi personelini 
nerede kull anacağıma 'iradesinin belirmesi gerek
tiği için Hükümete, şu ısulbayı şurada, şu astsu
bayı şurada kullanacağım, diye Kuvvet Kuman
danının teklifte bülumıması ve ondan sonra M. S. 
B. mm bumu üçlü kararnameye sevk ötmesi se

bepleri buradan doğmaktadır. İki hususu birbi
rine karıştırmamak lâzımdır. Madde doğrudur, 
aynen kabulünü istirham ederim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir sorum var 
Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun sorum. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) —Nasıp ve terfi... Bu

ğum yürürlükte bulunan mevzuata göre masıp 
bilmiyor. Terfi masıl oluyor? Bugüm yürürlükte 
olan mevzuata göre subayların terfileri nıasıl 
oluyor? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — 'Subayların, terfileri 
sicillerine göre, muayyen bekleme süreleri var. 
Bu ıscürel erini ikmal edem subaylar sicillerine gö
re tetkik (ediliyor. Alâkalı Personel Dairesi terfi 
listelerini hazırlıyor ve bu yine kanundaki hük
me göre, Albaydan yukarı rütbede olanların üç
lü kararname ile, .albaydan aşağıda rütbede olan
ların 'tek imza ile terfileri yapılmaktadır. Baka
nım imzasiiyle tekevvün etmektedir. 

BAŞKAN — ıSoru cevaplaindıırılmıştır. 
Savın Aıcar. 'buyurunuz, sualinizi sorumuz. 
EM+N ACAR (Manisa) — Terfi, tâyinden 

he1* halde daha yüksek bir müessesedir; tâyin 
önemli bir müessesedir. Tâyin için .alınmış bulu
lmam mühim hükümlerden daha mühiım hüküm
leri terfiin ihtiva etmesi iktiza etmez mi? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Terfi esasları bir şek
le bağlanmıştır, usulü vardır. Yani burada o, 
ondan mühimdir veya değildir, diye bir hükme 
varmaya mukayeseye gitmeye lüzum yoktur. Ter
fiin ne zaman, ne şekilde, hangi müddet sonra 
yapılacağı musarrahtır. Ama tâyin bir irade iz
harını ifade ettiği için kumandan teklifi yap
maktadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyonun ve 

Hükümetin görüşü nedir, Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Soracağız efendim. Buyurun 
Saym Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, Saym Millî Savunma Baka
nını dinledikten sonra bu konuya parmak bas
manın cidden isabet olduğumu çok daha iyi an
ladım. Şimdi mesele şudur : Ordu bünyesi için
de üç işlem, nasıp, terfi, atanma. Bunlar mahi
yetleri itibariyle bir arkadaşın biraz evvel be-
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lirttikleri gibi terfi daha çok derece itibariyle 
üste doğru çıkmayı icabettirir. Binaenaleyh, 
riitbelerdeki değişiklikleri tescil eden zannede
rim ki tâyin ve atanmadan çok daha mühim bir 
müessesedir. 

Şimdi muhterem Millî Savunma Bakanının 
düştüğü çelişmeyi burada tescil ederken, öner-
gemdeki isabeti iki cümleyle belirteceğim. 

Sayın Millî Savunma Bakanı buyurdular ki, 
nasıp ve terfiler özel kanunlarına göre gelişir 
ve üçlü kararname ile son şeklini alır. O, özel 
tatbikatı nedir? Özel tatbikatı şudur : Alâkalı 
kuvvet kumandanı terfie lâyık görülen suba
yın terfii, sicil ve sair dosyasını tekemmül etti
rir; sonra, bu terfi rütbesine göre kendisi ve 
Genelkurmay Başkanının inha takdirini alır, 
Millî Savunma Bakanına sevk eder. Buradaki 
bu madde ile, öteki maddenin arasındaki boş
luk, yarın ciddî ve büyük bir mesele çıkarma
ya müsait boşluk şudur : Atanmalarda kuvvet 
Kumandanının lüzum göstermesi, Genelkurmay 
Başkanının inhasını mütaakıp Milli Savunma 
Bakanının imzasını Başbakanla Cumhurbaşka
nının imza ve onaylamasını mütaakıp kararna
meyi teşekkül ettiriyoruz. Nasmla terfide ise ne 
oluyor? Doğrudan doğruya Millî Savunma Ba
kanına sanki özel yetki veriyor gibi bu madde, 
kendi kanunlarının tasrih etmesine rağmen, bu
rada bu sarahat ortadan kalktığı için doğrudan 
doğruya Millî Savunma Bakanının takdir ve 
iradesine terk edilmiş oluyor. Bu, bugüne ka-
darki tatbikata uygun olmadığı gibi, bu kanun
da ver alan 121 nci maddenin atanma ile ilgili 
olarak getirdiği espriye aykırı ve Anavasanm 
110 ncu maddesinin «Genelkurmay Başkanı 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kumandanıdır» tar
zında vaz'ettiği kanunun mahiyetiyle de çelişir 
haldedir. Bu itibarla, burada direnilecek bir şey 
olduğunu da sanmıyorum. Çünkü tatbikatta 
hiçbir Millî Savunma Bakanı terfie müstahak 
olacak her hangi bir subavı kendi takdir ve 
iradesivle tâyin edemez. Ya ne olacaktır? El
bette ki, onun mensubu bulunduğu kuvvet ku
mandanı ve hususi kanunların yürürlük tarzı 
kendisine bir dosvayı getirecektir. Böyle ol
duğuna göre atanmadaki sırayı buraya da 
kavdQtmeye zaruret vardır. Aksi halde. 
gavri^ahsi ve objektif olarak konuşuyorum. 
Millî Savunma bakanlarını da ilerde çok güç 
durumlara düşürecek hükmü getirmiş oluyo

ruz. Binaenaleyh, nasıl 121 nci maddede, burada 
Sayın Millî Savunma Bakanının bir saniye din
lemesini rica edeceğim, Paşam da izin verir
lerse, burada anlaşmamız lâzımgelen konu şu
dur : Üçlü kararname bu tasarı içinde iki yerde 
yazılmış; birisi atanmada ötekisi nasıp ve terfide. 
Arkadaşım belirtti; terfi atanmaya nazaran da
ha büyük bir tasarruftur. O halde «atanma ile 
ilgili bünyede kuvvet komutanlarının lüzum gös
termesi, Genelkurmay Başkanının inhası üzerine 
Millî Savunma Bakanı, Başbakan ve Reisicum
hurun imzalıyacakları kararname» diye tasrih 
edildikten sonra ona nazaran daha üst bir tasar
ruf olan terfi mekanizmasında sadece bir Millî 
Savunma Bakanının irade ve takdirine vabeste 
imiş gibi bu maddeyi kuvvet kumandanlarının 
lüzum göstermesinin dışında, Genelkurmay Baş
kanının inhasının dışında bırakılmışcasma bir 
hükmün yer alması doğru değildir. Bu itibarla 
zaten işlem böyle olacaktır. Öteki tarafta üçlü 
kararname bünyesi nasıl tasrih edilmişse burada 
da üçlü kararname bünyesinin böylece tasrih 
edilmesine kanundaki aynilik bakımından bir. 
Bir tasarı içinde yer almış iki maddenin birbi
riyle çelişir bir halde bırakılmaması için iki, 
mahiyetleri aynı olan kararnamelerde başka baş
ka tefsirlere ilerde yol açmamak için üç, ordu 
kumandan zincirini zâfa düşürmemek için dört, 
zaruret vardır. Bu itibarla önergenin yerinde ol
duğuna büsbütün kaani bulundum. Arkadaşla
rımın iltifat etmelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Takrir sahibinin izahatından 
sonra Hükümet adına Millî Savunma Bakanı ge
rekçeli olarak kabul edilmiyeceği hususunda be
yanda bulundular. Komisyon ne diyor efen
dim?. 

Buyurunuz Sayın Yeşilyurt. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, 34 ncü madde hakkında Sayın 
Bekata tarafından verilen önergeye şu esbabı 
mucibeye müsteniden, Komisyon olarak, iştirak 
edemiyoruz: 34 ncü maddedeki subayların na
sıp ve terfileri.. Burada idarenin bir takdir hak
kı yoktur. 121 nci maddede ise idarenin tama
men takdir hakkı vardır. Bu sebeple aradaki 
farkın bundan mütevellidolduğu kanısındayız. 
Kaldı ki, bugünkü mevcut bulunan mevzuata 
göre de 34 ncü maddedeki yazılı bulunan ahkâm 
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aynen cereyan etmektedir. Tatbikat böyledir. 
Muhterem Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız der
ler ki, «iki madde arasında bir ahensizlik var
dır, iki madde arasmda mevcut bulunan bu 
ahenksizliği düzeltelim.» Bizim Komisyon ola
rak görüşümüze göre bu iki madde arasında bu
lunan bu terfi ile tâyin arasındaki fark sebebiy
le madde arasında da bir ahensizlik olduğu ka
nısında değiliz. Bu sebeple Anayasanın 98 nci 
maddesinin 2 nci bendinde olduğu şekilde üçlü 
kararnamenin nasıl olacağı tasrih edilmiş. Bu
nunla da alâkası yoktur. Gene dedilerki, Ana
yasanın 110 ncu maddesine de aykırıdır. 110 ncu 
madde ile de hâdisenin alâkası olduğu kanısında 
değiliz, önergenin aleyhindeyiz. 

Hürmetlerimle. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Bir sual 

soracağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın özdilek. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Komisyon Sözcüsü bir mahzur bulun
madığını beyan ettiler. Acaba nasıp ve terfilere 
ait liste Millî Savunma Bakanlığı Personel Daire
since mi hazırlanır, yoksa kuvvetlerin bizatihi 
bünyesinde mi hazırlanır? Eğer kuvvetlerin 
bünyesinde hazırlanıyor ve Millî Savunma Ba
kanlığı kademesine geliyorsa o halde bu kade
melerin zikredilmcmesi için ne gibi bir sakınca 
olur? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Bizzat kuvvetler 
tarafından hazırlanır terfiler ve hazırlandıktan 
sonra Millî Savunma Bakanlığına gelir. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Bir sa
kınca zikredilmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özdilek, diyorsunuz ki, 
«terfi sistemi kuvvet komutanlıklarmca hazır
landığına göre kararnamenin tanzim, tertip ve 
şevkinde kuvvet komutanlarına bir yetki tanm-
mamasınm gerekçesi nedir?» Yani terfi kuv
vet komutanlıklarında hazırlanır bu terfiye is
tihkak keyfiyetindeki kararnamede niçin kuv
vet komutanlarına yer verilmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Muhterem Paşam, 
terfilerin nasıl yapılacağı kanunda tasrih edi
liyor. Bu terfiler yapılmış bulunan değerlen
dirmelere göre, alman notlara göre, netice 
belli olduğuna göre burada Kuvvet Komutan

larının yeniden bir teklifte bulunması hususu 
bizatihi bünyeden gelmiş olması sebebiyle 
ihtiyaeolnıadığı kanaatindeyim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Kuvvet Komu
tanları, bugünkü tatbikatta terfi listelerini, 
yahut tâyin listelerini atanma listelerini imza
ladıktan sonra mı gönderiyorlar, Millî Savun
ma Bakanlığına yoksa onların hiç imzası olma
dan mı geliyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — İmzaladıktan sonra 
gönderiyorlar efendim. 

SAFFET URAL ((Bursa) — Şu halde? 

BAŞKAN — Efendim, komisyon ve Hükü
met. 

Soru mu efendim? Buyurun efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Konuşmaları değerlendirdiğimiz zaman Hü
kümetin ve Komisyonun direnme sebebini an-
hyamadım. Acaba ne sakınca görüyorlar ki, 
bu kadar bedihi olan hali ortadan kaldırmaya 
çalışıyorlar? 

BAŞKAN — Bir sakınca görüyor' musunuz 
efendim bu tadilde? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Sebebini izah et
tik. Eğer anlatamadıksa bir daha izah ede
lim. Bir :si nasıp ve terfidir. Diğeri ise, 
tâyindir. Tâyinde idarenin yetki hakkı var
dır. diyoruz. 

Terfie gelince; bu bir sistemdir. Bizatiihi 
değerlendirme notları ile filân gelmektedir. 
Bu sebeple bugünkü tatbikat da böyledir 
Bundan dolayı sakınca görüyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, nas
bin bir sistem olduğunu, Bakanlığın, Başba
kanlığın ve Reisicumhurun kararnamesiyle her 
hangi bir fonksiyonu bulunmıyacağmı. Terfi
lerin de mevzuata göre Kuvvet Komutanla
rınca, notlandırma, sicil ve sair suretlerle gel
mesi otomatikman çalışan bir müessese ol
ması bakımından; 

Sayın Bekata'nm bahis konusu olan atan
manın ise; ihtiyaca binaen Kuvvet Komutan
larının gerekli elemanlarını gerekli yerlerde 
kullanma hakkına sahibolmaları hasebiyle bir 
diferans yarattığını beyan etmektedirler. Bu 
bakımdan katılmadıklarını ifade ediyorlar. 

Takriri tekrar okutacağım efendim. 
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(Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'mn 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrire komisyon ve Hükü
met katılmıyorlar. Takririn dikkate alınması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Takririn dikkate alınmasını kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 

II - Subaylığa nasıp 
Madde 35. — Muhtelif okulları bitiren su

bayların nasıpları aşağıdaki esaslara göre 
yapılır. 

a) Harbokullarını bitirenler, o yılın 30 
Ağustosunda teğmen nasbedilirler. 

b) Yedek subay okullarını bitirenler, bi
tirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbedilir
ler. 

c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve 
yüksek okulları bitirenler, askerlik eğitimini 
de başarı ile bitirdikleri takdirde, bunlar
dan tahsil süresi dört yıl ve daha fazla 
olanlar teğmenliğe, tahsil süresi dört yıldan 
az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek 
okulları bitirdikleri ayın sonundan geçerli 
olmak üzere nasbedilirler. Aynı sınıfta su
baylığa nasbedileceklerin imtihan tarihleri ara
sında fark bulunduğu takdirde, nasıpları en 
son imtihan tarihinde birleştirilir. 

d) Fakülte ve yüksek okulları kendi he
sabına bitirip ara vermeden branşları ile il
gili muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler, 
şartları haiz oldukları ve askerlik eğitimini de 
başarı ile bitirdikleri takdirde (c) fıkra sı
na göre subaylığa nasbedilirler. Ancak, bun
lardan fakülteleri bitirdikleri tarih ile mü
racaat tarihleri arasında fark bulunanların 
nasıpları katıldıkları askerî eğitimin başlangıç 
tarihine götürülür. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa 
geçirilenlerin, yedek subaylık hizmetleri bek
leme sürelerinden sayılır ve subaylığa nasıp
ları yedek subay okuluna katıldıkları aym 
son gününe götürülür. Mütaakıp rütbelere ter
fileri bu nasıplarına ve yukarıdaki fıkralar 
ile 31. 32 ve 64 ncü maddeler hükümlerine göre 
yürütülür, 

BAŞKAN Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. 

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

III - Nasıp düzeltilmesi 
Madde 36. — Kazai ve idari kararlar neti

cesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre 
yapılır. 

a) Subayların mahkûm edildikleri şahsi 
hürriyeti bağlayıcı cezaları, para cezasından 
muhavvel olanları dâhil, kısa hapis ve 
tecil edilen cezaları hariç mahkûmiyet ile neticele
nen açıkta geçen müddetleri, firar ve izin te
cavüzünde bulundukları mahkeme kararı ile 
sabit olanların bu müddetleri! bekleme sürele
rinden düşülür. Şu kadarki açığı gerektirmi-
yen bir suçtan mahkûm olanların, açıkta ge
çen müddetleri bundan hariçtir. 

b) Silâhlı Kuvvetler veya izinli olarak 
kendi hesabına yurt içi veya yurt dışında 
öğrenim ve staja gönderilen subaylardan öğ
renimlerini bu kanun hükümlerine göre ha
zırlanacak yönetmelikte gösterilen süre ve şart
lar içinde bitiremiyen veya başarısızlık veya 
diğer sebeplerle yönetmelikte gösterilen sü
relerden fazla, sınıfta kalmak suretiyle bu 
süre içinde bitirmelerine imkân olmıyan 
veyahut üniversiteler yönetmeliklerine göre 
Öğrencilikle ilişkileri kesilen veya uygunsuz 
hallerinden dolayı 'eğitimlerine son verilenle
rin, öğrenim ve stajda kaldıkları süreler ka
dar bekleme süreleri uzatılır. Yurt dışına öğ
renim ve staja gönderilenler için bu süre 
yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında 
geçen süredir. 

c) Muhtelif sınıf okullarında, temel kurs
larında veya bunların benzeri öğrenim ve 
eğitimde bulunan subaylardan, tahsil ve eği
time devamsızlık, (sıhhi sebepler hariç) ba
şarısızlık veya uygunsuz hallerinden devre 
kaybedenlerin terfileri, emsallerine nazaran 
kaybettikleri yıl kadar geciktirilir. 

6 ay (dâhil) ve daha az süreli kurslar için 
bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 

d) Harp akademileri tahsili ve sıhhi se
bepler dolayısiyle gecikmeler için yakardaki 
fıkralar hükümleri uygulanmaz. 

e) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak 
terfiler 33 ncü madde hükmüne tabidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Bölüm 
Kıdem 

I - Kıdem ve kıdem sırası 
Madde 37. — Kıdem ve kıdem sırası aşağı

daki esaslara göre düzenlenir : 
a) Rütbelerde kıdemler, terfi kararname

sinin metninde yazılı tarihten başlar. 
Aynı günde subaylığa nasbedüenlerin ara

sındaki kıdem sırası : 
Harb okulları, fakülte ve yüksek okulları 

bitirenlerin kıdemleri harb okullarında fakülte 
veya yüksek okullarda kazanılan not ortalama
larına göredir. 

Bunlar kendi aralarında sıralanır. 
b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında 

kıdem sırası : 
1. Her rütbeye yükselirken almış olduk

ları yeterlik derecelerine göre yapılır. 

2. Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik 
kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kı
yasla namıyan subaylar arasında kıdem sırası 
aşağıdaki önceliğe göredir : 

aa) Harb okullarından mezun olan subay
lar. 

bb) Fakülte veya yüksek okullardan me
zun olan subaylar. 

cc) Yedek subaylar. 
dd) Astsubaylıktan subaylığa geçenler. 
3. Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve 

aynı nasıplı subaylar arasındaki kıdem sı
rası : 

Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bun
ların dâhil bulundukları yeterlik grupları
na, yeterlik grupları aynı olanlar içinde 
yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. Yeter
lik dereceleri aynı olanların bir evvelki rüt-
belerindeki yeterlik grup ve dereceleri esastır. 

c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı de
ğiştirilenlerin kıdem sırası : 

Yeni sınıflarmdaki yeterlik dereceleri tes
bit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı na-
sıplılarmın sonunda sıralanr. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan tarafın
dan verilmiş olan bir takrir vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kıdem sırasını tâyin eden usulleri açıklığa 

kavuşturmak için madde 37 nin komisyona ia
desini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Sayın Kaplan madde üzerinde 
görüşmek üzere buyurun. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, bu kıdem müesse
sesi mühim bir müessesedir orduda. Terfi kı
dem ve ehliyet esasına da dayanıyor. Şimdi 
burada açıkça şunu söylüyor : Aynı rütbe ve 
aynı nasıplılar arasında kıdem sırası; her rüt
beye yükselirken almış oldukları yeterlik de
recesine göre tâyin edilir. Şimdi bir rütbeye 
yükseldi, bir yüzbaşı, binbaşı rütbesine geldi. 
O rütbeye yükselirken, bir yeterlik grupları 
sistemi var, yeterlik derecelerini aldı ve geldi. 
Bunu devam ettirecek demektir. Şimdi komis
yonun raporu var; raporunda 137 nci madde 
malî hükümler maddesi idi, ki o endeksleri tes
bit ederken, rütbe ve kademelerine, diyeceği
ne rütbe ve kıdemlerine, demiş. Bir maddi ha
ta vardır. Yani, komisyon şöyle anlamış bunu: 
«Rütbe ve kıdemlerine» demesi, «Rütbe ve ka
demelerine» demektir, diyor. 137 nci madde 
için. Nitekim diyor, raporda kademe aynı za
manda subay ve astsubaylar arasında kıdem 
farkını da göstermekte olduğundan, komisyo
nun anlayışı budur, komisyon diyor ki ; kade
me aynı zamanda kıdem farkını da gösterir, 
bunu koymuş, şimdi okuduğumuz metinde ise, 
şöyle diyor : O rütbeye yükseldiği zamanki, 
- o nasıpları beraber olan kişilerin - rütbeye 
yükseldiği zamanki yeterlik derecesine göre
dir, diyor. Şimdi iki subaydan biri kademe 
terfii ederse, biri etmezse, komisyonun anla
yışına göre kademe terfii edenin kıdemi ileride 
olacak. Madde metnine göre ise, kıdem de-
ğişmiyecek. Yani, böyle anlaşılıyor. Çok mü
him bir şeydir bu. Eğer şimdi izahat mümkün 
olursa, şimdi verilsin. Veyahut bu mesele biraz 
konuşulsun. Bâzı hukukî ihtilâflar çıkabilir 
kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen başka sayın üye ? Yok. Komisyon bu takri
re katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Hayır efendim, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Tekrar rica ederim Sayın Ok-
yayuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyor. Takririn dikkate alınması hususu
nu oylarmuza arz edeceğim. Takririn dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul, etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DÖHDÜNCÜ BÖLÜM 
Terfi esas ve şartları 

I - Terfi esasları 
Madde 38. — Subayların terfileri aşağıdaki 

esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşitli sınıflara mensup subayların de

ğişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri, sicil ra
porlarının not ortalamaları ve değerlendirme 
kurullarınca verilen değerlendirme notlarının 
toplamı neticesi elde edilecek yeterlik notuna 
göre tesbit edilir. 

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

b) Yüzbaşı - albay (dâhil) rütbelerindeki 
subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin 
son yıllarda, o rütbede haklarında her yıl dü
zenlenen sicil raporlarının not ortalaması ve 
değerlendirme kurullarınca verilen değerlen
dirme notunun toplamına göre sıralanır ve 5 
yeterlik grupuna ayrılırlar. 

e) Subayların rütbe terfi edebilmeleri için: 
1. Yüzbaşı - yarbayların en az 3 ncü ye

terlik grupuna, 
2. Albayların en az 2 nci yeterlik grupu

na girmiş olmaları gerekir. 
d) Asteğmenler, teğmenler ve üsteğmenler 

yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfi
leri subay sicil yönetmeliğinde belirtilen engel 

sebepler bulunmadıkça, bekleme sürelerinin 
sonunda yapılır. 

e) Bekleme süreleri sonunda yapılan de
ğerlendirmede, terfi için gerekli yeterlik grup
larına giremiyen yüzbaşılar, mütaakıp iki yıl, 
binbaşı, yarbay ve albaylar bir yıl daha değer
lendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan yeter
lik notları bekleme süresi sonunda değerlen
dirmeye giren ve terfi eden subayların aldığı 
yeterlik notlarına eşit veya daha yukarı olan
lar, bu grupa girmiş addolunur ve haklarında 
buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az 
mevcutlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bu
lunan subayların, yeterlik derecelerini tâyin 
eden not, kendi kuvvetinde o yıl terfi sırası
na giren ve yeterlik gruplarına ayrılabilen di
ğer sınıflarda, aynı yeterlik grupları arasında 
yeterlik derecesi notu en düşük olan sınıfın en 
düşük yeterlik derecesi notuna eşit veya daha 
yukarı ise o yeterlik grupuna girmiş addedi
lir. Ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Tâdil teklifi vardır, okutuyo
rum. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, tadil teklifim, 31 nci maddede dün bu
rada uzun boylu tartışılan konularla ilgilidir, 
terfi esasları maddesi olduğu için. Acaba Ko
misyon ve Hükümet de münasip görürler mi 
maddenin geri alınarak 31 nci madde ile getiril
mesini. Çünkü, aynı münakaşalar, aynı şeyler
dir. 

BAŞKAN —• 31 nci madde ile aynı mahiyet
tedir diyorsunuz, 31 nci maddeyi komisyon geri 
aldığı cihetle bunu da komisyonun alması müm
kün mü, buyuruyorlar. Komisyon ve Hükümet 
aynı kanaatteler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Okunsun efen
dim. 

BAŞKAN — Takriri bir defa okutalım din
lesinler, ondan sonra. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
38 nci maddeye (g) fıkrası olarak aşağıdaki 

hususların eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 
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g) Üstün yeterlik yükselmesi : I 
1. Bekleme sürelerinin ilk yıllardan itiba- I 

ren, 4 yıl müddetle kendi sınıfı içerisinde kade
me ilerliyen emsallerinin üst yüzde beş miktarın- I 
dan aşağı düşmiyen, hava subaylarından uçucu 
ve piyade, deniz subaylarından deniz altı, gü
verte ve deniz piyade, kara subaylarından pi
yade, tank ve topçu üsteğmen ve yüzbaşı rüt-
belerindeki subaylar, bir üst rütbeye yükselti- I 
lirler. I 

2. Bekleme sürelerinin ilk yıllarından iti- I 
baren, 5 yıl müddetle kendi sınıfı içerisinde, ka
deme ilerliyen emsallerinin üst yüzde on mikta
rından aşağı düşmiyen üsteğmen ve yüzbaşı rüt- I 
belerindeki bütün muharip sınıf subayları ile, 
yüzbaşı rütbesindeki yardımcı sınıf subayları I 
bir üst rütbeye yükseltilirler. 

BAŞKAN — Komisyon, 31 nci madde ile il
gili görüyor mu efendim bu tadil teklifini? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 31 nci madde 
ile ilgili bulmuyoruz. 

BAŞKAN — Bulmuyorsunuz. Hükümet ? I 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Bu madde-
tamamen bir usul maddesidir, esas maddesi de
ğildir. Bunun 31 nci madde ile alâkası olmadığı I 
için maddenin aynen kabulünü istirham ediyo
rum. I 

BAŞKAN — 31 nci maddeye esas madde; bu, 
usul maddesi olduğu cihetle Hükümet katılmı
yor. Sayın Kaplan teklifiniz hakkında izahat 
verecek misiniz? 

Buyurunuz. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; bu 31 nci madde bekle
me süreleri ile ilgilidir. Bu da terfi esasları 
maddesidir, bir usul maddesi değil, esas madde
sidir, çünkü maddenin isminin üzerinde esas 
deniyor, yani bizzat maddede kendisi esas der
ken biz usul maddesi diyemeyiz ve maddenin I 
metnini de dinlediniz ki, usulleri değil, esas
ları veriyor. Şimdi benim arzım şu idi, pek va
kit geçirmiyelim diye burada, uzun uzun ben 
izahatta bulunacak değilim. Cidden alâkalı, dün I 
burada uzun tartışmaları yapıldı. Bekleme sü- I 
resinden indirmek suretiyle bir erken terfi sis
temi düşünü1 dü. İçerisine kurmaylar, uçucular, I 
denizciler dâhil . Burada da kurmaylar, uçucu- | 

I 1ar, denizciler ayrı ayrı olmak üzere değil, bü
tün müessese için de bir, erken terfi sistemi ko
nuldu. Eğer 31 nci maddede de eğer değişik 
bir sistemle gelirse o zaman benim bunu tabiî 
olarak geri almak lâzımdır. Ama burada redde
derseniz, 31 nci maddede gelecek esaslarla ça
tışma haline düşebilir. Onun için... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Çelişme olmaz. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Olmıya-
cak diyor, Hükümet ve Komisyon. Tabiî takdir 

I kendilerine aittir ama, benim noktai nazarım 
I bu idi. Beraberdir. 

81 nci madde gelince otomatikman bu da ge
lir, ben çekeceğim önergeyi, Genel Kurulun 
önüne beraber gelecek, hiçbir mahzur yok, ri
ca ediyoruz böyle yapılırsa işlerimiz daha ko
laylaşır. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Karaman, buyurun. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler tasarının bu maddesi 
Askerî Personel Kanununda reform niteliği ge-

I tiren, geçmiş mevzuatımıza göre reform nite
liği taşıyan başlıca maddelerden birisidir. Bun
dan evvelki tatbikatta hepinizin bildiği gibi, 
15 seneden beri herkesin bildiği gibi ters dö
nen bir maıhrut düzeni vardı, işte o ters dö
nen mahrutu düzeltecek madde bu maddedir 
ve bundan sonra ordu bu ters dönen mahrut 
durumuna girmiyecek. Maıhrutun ters dönmesi 
neden oluyor? Ben bu bakımdan biraz açıkla
mada bulunmak istiyorum: 1935 tarihinden 
itibaren o günün yöneticileri, dünyanın üze
rine harb bulutlarının çökmekte olduğunu gö
rerek harb okullarının mevcudunu yükseltmiş
ler ve 1935 senesinden itibaren Harb Okulu 
her sene birer mevcut vermeye başlamıştır. 
35, 36, 37, 38 falan nihayet 38, 39 birleşti bir 
sınıf oldu, aynı devrede, sınıftan çıktılar. 41 
lilerle 42 liler birleşti 41/A, 41/B oldular, ya
ni bir sınıfta da ikişer sınıf teksif edilmek su
retiyle bu düzen İkinci Cihan Harbinin sonu 
1944 senesine kadar devam etti. Türk ordusun
da geçmiş yıllarda bugüne kadar yapılan tat
bikat harb okulundan mezun olan, dün bir ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi, herkesin be
raber terfiini sağlıyan bir düzen içerisindeydi. 
Ve Cumhuriyet devrinde ordunun bu durumu 

I güya insan haklarına, yani herkesin hak ve 
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ihukukunu koruma gibi 'bir espriye dayandı
rılmış fakat gerçekte ordunun düzenini bozan 
son derecede kötü bir sistemdi. Dün Sayın Ba
kanımız hurada, efendim kurmay kıdemini 
alan 3 - 4 arkadaş arasında bir tanesi 4 sene 
ileri geçince, aynı nasıplı olan iki insanın kıta
da bir araya gelmesi halinde emrü kumanda 
düzeni ne olur, dediler. Halbuki ardunun ya
pılışı budur. Yani !bu yanlış bir düşünce tarzı
dır. Yapılışı budur. Ben lise sıralarında emek
li bir tarih öğretmenime raslamıştım, nur için
de yatsın, çok vatanperver bir insandı. Sakar
ya muharebesinde bölük kumandanlığı yap
mış ve ben sınıf arkadaşının başkumandanlık 
yaptığı orduda bölük kumandanlığı yaptım di
ye iftihar ediyordu. Yani değil böyle bir sınıf 
'bir rütbe ileri götürmek; ordu böyledir. Bü
tün dünya milletlerinde de böyledir. Mazide 
Türk ordusu böyle idi. Osmanlı devrinde Türk 
ordusu böyle idi ve böyle olmak lâzımdır. Hal
buki hizim geçmiş yıllardan bugüne kadar ki, 
tatbikatımızda herkes beraber terfi etti. Her
kes beraber üsteğmen, beraber yüzbaşı, bera-
her binbaşı, beraber albay, oldu. Albaylıktan 
sonra general olamadı tabiî takıldı. Şimdi hal 
höyle olunca biraz evvel arz ettiğim 1985 yılı 
ile 1944 yılı içerisinde 11 devre biner kişi me
zun verdi ve hep beraber yüzbaşı, binbaşı, yar
bay, albay oldular. Ve 1960 yılında arkadaşlar, 
Kara Ordusunda rakamı söylüyorum, 9 251 
binlbaşı, yarbay, albaya karşı 4 500 yüzbaşı, 
üsteğmen, teğmen vardı. İşte mahrutun ters 
dönmesi bu. Taban havaya kalktı. 9 251 tane 
(binbaşı, yarbay, albaya karşı 19'60 yılında 
4 500 tane yüzbaşı, üsteğmen, teğmen vardı. 
Halbuki bir ordunun esası emri kumanda ka
demelerinde küçük rütbelerde ne kadar mev
cut çok olursa, büyük rütbeler ne kadar az 
olursa, yani tabanın tavana nisıbeti, oranı ne 
kadar büyük olursa o orduda teşkilât prob
lemleri, disiplin problemleri o kadar sağlam
dır ve bu riyazi bir kaidedir. Üst rütbenin alt 
rütbeye oranında üst rütbenin aleyhine alt rüt
benin lehine ne kadar büyük bir oran varsa or
duda teşkilât problemleri o kadar sağlamdır. 
Bir orduda 500 teğmen yerine 5 000 teğmen 
varsa çok iyidir. Ama bir orduda 300 albay ye
rine 3 000 albay varsa felâkettir. Şimdi bu geç
miş yılların tatbikatında hep bera'ber binbaşı, 
yarbay, albay olunduğu için, işte 1960 yılında

ki durum bu idi, bugün de durum budur. 
19160 yılında 4 800 civarında kadro küçültmesi 
olmuştur, binbaşı, yarhay ve albayda. Ama 
bire bir olmuştur nisbet. Bugün o sistem aynen 
devam ettiği için yine üçte iki nishetinde bu
gün üst rütbeli subay vardır, üçte bir nisbe-
tinde alt rütbeli subay vardır. Dolayısiyle teş
kilât problemi buhran geçirmektedir. Emri ku
manda, yüksek kumanda kademelerinde bulu
nanlar daima suni kadrolar yaratma çabası 
içerisine düşerler. Binbaşılardan, yarbaylar
dan, bölük komutanı yapmaya kalkarlar. Ol
maz böyle şey. Bugün huzurunuzda bulunan 
tasarı bunu önlüyor arkadaşlarım. 32 nci mad
desi ile bunu önlüyor, frenliyor. Bilhassa ufkî 
kademede de terfih durumunu getirdiği için 
en iyi taraflarından, bizim şahsan 10 senedir, 
15 senedir, bütün .gönlümüzle beklediğimiz bir 
yeniliği bu tasarı bu maddesi ile getirmekte
dir. Yalnız ne dereceye kadar getirmektedir? 
Bunun hakkında açıklamalarda bulunmak isti
yorum. Şimdi her sene harb okulundan 500 su
bayın mezun olduğunu kabul edelim. Bu tasarı
nın bu maddesine, biraz sonraki değerlendirme 
maddesine göre bu 5O0 subay beraber teğmen, 
beraJber üsteğmen, beraber yüzbaşı olacak. Hiç 
birşey yok. Yani döküntüler 1-2 kişi hariç. 
Yüzbaşıdan binbaşılığa geçerken değerlendir
me gruplarından bir, iki ve üçüncü gruplara 
girenler olacak. Yani 1 nci grup, ikinci grup, 
üçüncü grupun toplamı yüzde 75 tir. Demek 
ki, yüzbaşılar binbaşı olurken aynı sınıf nasıp
lı subaylar yüzde 75 i binbaşı olacak, yüzde 25 i 
kalacak. O kalanlar bir sene daha, mütaakıp 
devrelerde değerlendirmeye girecekler ama on
ların içerisinde de yine yüzde 75 olacağına gö
re, demek ki, yukarıya doğru yüzbaşıdan iti
baren yukarıya doğru atlama yüzde 75 ten 
fazla olmıyacak. Binbaşıdan yarbaya geçerken 
yine yüzde 75 olacak. Yarbaydan albaya ge
çerken yine yüzde 75 olacak. Albaylıktan ge
neralliğe gelirken yüzde 25 olacak. Yani 1 nci, 
ikinci grupa girenler bu terfi sistemine gire
cekler. Şimdi bu sistemin bugün yürürlüğe 
konduğunu kabul edelim, veya bir madde, dün, 
kurmaylık görevlerini geri alalım gibilerden, 
yani bir maddeye göre eski subaylara tatbik 
ettiğimizi farz edelim, bir anda herkesi bura
daki yerine koyalım. Çok tehlikeli bir konuş
ma oluyor benim bu konuşmam. Tabiî mevcut 
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subaylar bundan çok huzursuzluk duyarlar, ol
maz böyle şey zaten. Yani Birinci Cihan Har
binde Meşrutiyetten sonra orduda birşey ya
pılmıştır; Birinci Cihan Harbinde Meşrutiyet
ten sıonra rütbelerin hali nizamına sokulması 
yani tasıhilhi rütbe yapılmıştır. Mareşal Fevzi 
Çakmak Albaydı binlbaşı oldu. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, bir hususu 
arz edeyim. Takririn mahiyeti 38 nci madde
nin 31 nci madde ile ilgisi bulunması hasebiy
le Komisyona iadesidir. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Ben bu
nu arz ediyorum. Tabiî böyle bir şey bu de
virde bahis konusu olamaz. Ama bu çıkan 500 
subayın her sene böyle 500 olarak 30 sene de
vam ettiğini farz edelim. 30 sene sonra ne ola
caktır? Bunu bütün ince hesapları ile yaptım. 
Ve mahrutu da biraz sonra size göstereceğim. 
Şöyle bir durum meydana geliyor: Albaya ka
dar olan rütbede; asteğmen 500, zaten bir se
ne olduğu için, teğmen 1 500 üç sene olduğu 
için, üsteğmen 3 000 altı sene olduğu için, yüz
başı 3 750, 3 000 i altı sene olduğu için, 750 yi 
yukarıya çıkamayanlardan, rütbenin hududu
na kadar bekliyenler, binlbaşı 2 630, yarbay 
1 400, albay 840 ve bu düzen hiç bozulmuyor. 
Demek ki, ortalama muvazzaf subay mevcu
du 15 000 olan bir orduda, 840 tane albay ola
cak, daha fazla olamıyacak. Yarbay 1 400 ola
cak, bir düzen, bir mahrut düzeni meydana ge
liyor, ama bu mahrut tam bir mahrut değildir. 
Şöyle ortası şişkin bir mahruttur. Şöyle geli
yor yüzbaşıda falan şişkindir, alt kademelere 
iniyor. Halbuki ideâl olan aşağı doğru bu 
mahrutu devam ettirmektir. Ama bu iki yolla 
mümkün. Ya teğmenliği 7 sene, 6 sene, üsteğ
menliği beş sene, yüzbaşılığı 4 sene yaparsa
nız ki, bu olur, olmaz böyle şey halbuki. Ve
yahut da muvazzaf subay kadrosunu modern 
ordularda olduğu gibi yüzbaşılığa kadar daha 
başka kaynaklardan da takviye etmek suretiyle 
mümkün. O zaman orduda 3 000 tane teğmen, 
3 500 tane asteğmen, veyahut da üsteğmen 
1 800 - 2 000 tane filân yüzbaşı 1 000 tane 
de binbaşı şeklinde filân düzeni kurabilirsiniz 
ama başka kaynaklardan yüzlbaşıya kadar mu
vazzaf subaylığı temin etmek suretiyle, işte 
Amerika'dan bahsettiğimiz o despoit budur. 
Despoit çok küçük kadıfo ile ordunun murvaz-
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zarf subay kadrosunu çıkarıyor ve onlar en yük
sek kademelere kadar sanki bizim akademiyi bi
tirmiş insanlarımız gibi her istikbal açık on
lara, ama yüzbaşıdan daha aşağı olan kadro
yu, hiç muvazzaf subaydan farkı olmıyan ye
dek kadro ile temin ediyorlar. Demek ki, böy
le bir şey yapmaya, bizim bu kanunumuz böy
le bir sistemi getiremediğine göre, bu mahrut 
ortası yüzbaşılık kademesi, binbaşılık kademe
si ve üsteğmenlik kademesi şişkin olan alt ka
demesi oldukça ondan daha az şişkin, üst ka
demesi de hakikaten mahrutlaştırılmış bir dü
zen getiriyor. Bu, bu haliyle arkadaşlarım, es
ki düzeni yaşıyan bizler için büyük bir ideal
dir ve doğrudur, çok doğrudur. Ama yine de 
tam değildir. Neden değildir? 840 albay. Ar
kadaşlarım, 840 albay 1960 da, bu 9 200 küsur 
bahsettiğimiz binbaşı, yarbay, albayın 2 662 
tanesi albaydı. Yani böyle düzenleri görmüşüz. 
Halen de bilmiyorum, kesin rakamı ama 2 000 
civarında albay var orduda. Bunu 840 da don
durmak isabetlidir, ama gerçekte 840 rakamı 
bile çok büyük bir rakamdır. arkadaşlarım. 
840 albay çok büyük bir şey. Birinci Cihan 
Savaşını yapan Osmanlı Ordusu iki milyonluk 
bir hale, 70 - 80 tümene geldiği zaman bile, 
o orduda 100 tane albay yoktu, 50 tane albay 
yoktu arkadaşlarım. Rütbelerle savaş yapıl
mıyor. Yani omuzlar kalabalık olunca savaş
larda güç kazanılır diye bir prensip yoktur. 
Askerliğin bir çok konuları ile matematik bir 
hali vardır. Savaş, savaş stratejisi bir geomet
ri işlemidir. Napolyon Ostevişçe bir dikdört-
kenin küçük kenarına kendi kuvvetinin büyük 
gücünü tatbik etmek suretiyle yıkmıştır. Yani 
düşman üzerine geometri tatbik etmiştir. Ceo-
metri ile yenmiştir. Ondan sonra 1905 Rus - Ja
pon savaşında Küsüme meydan muharebesinde 
Japon amirali Rus amiraline deniz kuvvetlerin
de bilinen (T) şeklini • tatbik etmek suretiyle 
onu al aşağı etmiştir, riyaziye tatbik etmiştir. 
Yani meseleler riyazidir. Askeriye mantıktan 
uzaktır, ve saire yanlıştır. Askerlik mantıkla
rın en çok cevaz verdiği bir meslektir. Bilhas
sa sevk ve idaresinde. Şimdi ben o bakımdan 
da söylüyorum, 840 albay fazladır. Yani bu 
reform maddesini daha da güzel bir hale getir
mek lâzımdı. Nisbetleri değiştirip 840 a gidin, 
ama bütün buna rağmen eskiye nazaran çok 
daha müreccah bir durum meydana getirmiş-
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tir. Bu sistem tatbik edildiğine göre, 20 - 30 
sene sonra orduda albay mevcudu bütün mu
vazzaf subay mevcudunun onyedi de biri ola
caktır. Arkadaşlarım, bugünlerde ve 5 - 6 yıl 
evvel 1960 yılında bu dörtte birdi. Yani ordu
daki bütün muvazzaf subayların mevcudunun 
dörtte biri albaydı. Demek ki 17 de bir olacak, bu 
sisteme göre. Yani isabetli iyi bir sistem. Al
bayla yarbay mevcudu 1960 ordusunda ve bu
gün yedide bir oranındadır, aşağı - yukarı. Al-
ıbay ve binbaşı yani üst rütbeli subayların 
tüm orduya nisbeti, üçte bir oluyor bu sistem
de. Halbuki 1960 ordusunda ve bugün üçte iki. 
Yani üçte ikisi binibaşı, yarbay, albay, üçte bi
ri yüzbaşı ve daha aşağıda oluyor. Bu sistem
de biraz ters oluyor, üçte bir oluyor, ama yine 
işte dediğim gibi tam ideâl bir mahrut değil. 
Ben bütün arzumla, çok daha mükemmel bir 
mahrut maddesini temin eden bu maddenin çok: 
daha ince, mahrutun tepesini sivrilten bir oran
da olmasını arzu ederdim. Fakat bütün bunla
ra rağmen geçmiş 20 - 25 yılda gördüğüm tat
bikattan ötürü o tatbikatın acılıklarını çekmiş 
bir insan sıfatiyle bu maddenin raformist bir 
madde olduğunu tescil ediyorum. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş tarafından veril
miş bir takrir daha vardır. Okutuyorum. 

İSKENDER OENAP EG-E (Aydın) — Öner
geler üzerinde önerge sahibinden başkası ko
nuşabilir mi? 

BAŞKAN — Önerge verilen maddeler üze
rinde müzakere açılır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Yani herkes konuşabilir? 

BAŞKAN — Tatbikat ve genel kurulun it
tihaz ettiği karar bu şekildedir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 38 nci maddenin 

31 nci madde ile beraber tetkik edilmek üze
re komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
[Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Sayın Kaplan ve Sayın Koçaş 
tarafından komisyonun geri almış olduğu 
31 nci madde ile 3,8 nci maddenin birbirleriyle 
ilişiği olduğu beyaniyle geriverilmesi teklif 
edilmektedir; Hükümet ve Komisyon bu 38 nci 

maddenin 31 noi madde ile alâkalı bulunma
dığı nı, esas madde 31 ve 32 nci maddenin do 
Sayın Karaman'ın izah ettiği veçhile ileriye 
matuf bir mahruta aidolduğunu beyanla işti
rak etmemektedirler. 

Her iki takrir de aynı mahiyettedir. Dik
kate alınması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Dikkate alınması hususunu arzu edenler 
lütfen işaret etsinler... Dikkate alınmamasını 
arzu edenler... Her iki takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Yeterlik grupları 
Madde 39. — Yeterlik grupları ile bunla

rın yüzde oranları aşağıda gösterilmiştir : 
1 nci grup % 5 
2 nci » •%• 2 0 
S ncü » %- 50 
4 ncü » % 20 
5 nci » %' 6 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka-
bu] edilmiştir. 

III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 
Madde 40. — Yeterlik gruplarına girecek

lerin sayıları her sınıf ve rütbe için ayrı ayrı 
olmak üzere normal bekleme süreleri sonunda 
terfi sırasına giren subay mevcudunun yeterlik 
grupu yüzdeleri ile çarpılması suretiyle elde 
edilir. Yeterlik gruplarının hesaplanması sıra
sında 0,5 ten (dâhil) daha yukarı kesirlerin 
noksanı bir alt gruptan alınarak tama çıkarı
lır. 0,5 ten aşağı kesirler bir alt grupa eklenir. 
Bu hesaplama birinci yeterlik grupundan baş
lanarak elde edilen neticelere göre yapılır.. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

IV - Kadroların bildirilmesi 
Madde 41. — Kara, Deniz ve Hava kuvvet

lerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 
kadrolar her yılın Mayıs ayında sınıf ve rütbe 
belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca - de
ğerlendirme kurullarına tevdi edilmek üzere 
kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Ko
mutanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özgür 
ve Sayın Kaplan tarafından verilmiş birer 
takrir vardır. 
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'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu 

tasarısının 41 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgün 

Madde 41. — Kara (Jandarma dâhil) De
niz ve Hava sınıflarındaki subay mahrutları 
'bu kanunun neşri tarihinden itibaren ilk malî 
yılbaşına kadar Millî Savunma Bakanlığınca 
(Jandarma için İçişleri Bakanlığınca) Genel
kurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları
nın teklifleri dikkat nazarına alınarak tasarı 
haline getirilir ve ilk bütçe kanunu içinde ka-
nunlaştırılır. Bu nnahrutlar her sınıf ve rütbe
de bulunacak adedi, kadroyu tesbit eder. Bun
ların teşkilât içinde dağılımı ve bu dağıtımın 
ihtiyaca ıgöre değiştirilmesi kuvvet komutan
lıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığı
nın mütalâası alınarak Millî Savunma Bakan
lığınca hazırlanacak ve Cumhurbaşkanınca 
'onaylanacak kararname ile sağlanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 41 başlığının ve madde metninin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Sayın Özgür, takririnizi izah 
etmek üzere buyurun. 

"SELÂHATTİN ÖZGÜR (Talbiî Üye) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler, vatkinizi fazla al
madan kısaca takririmi izah edeceğim. 

41 nci madde bu haliyle bana göre yanlıştır. 
Burada hangi kadronun ve niçin bildirileceği 
anlaşılamamaktadır. Terfi için geçerli olan 
kadroların filî kadrolar olması »gerekir. Bu 
da he r yıl Bütçe Kanunu ile belirtilir. Fiilî kad
roların tesbiti ise, Kuvvet Komutanlıklarının 
Millî Savunma Bakanlığının Bütçesi hazırla
nırken yapacakları teklifle ve Parlâmentonun 
Bütçeyi kabulü ile tahakkuk eder. Bütçe ka
bul edildikten «ıo.nra (bunun bildirilmesi ayrıca 
kanuni bir maddeye ihtiyaç hissettirmiyecek 
şekilde ilgililerce yapılır. Genel Kurmayın tas
dik ve tâyin hususunda sorumlu olduğu kadro
lar - defter kadrosu dediğimiz - ve makam ve 
görev yerlerini yani teşkilâtı içine alan kadro

lardır. Bunlar askerî ihtiyaca göre değiştirile
bilir. Fakat fiilî kadrolar ancak bütçe kanunu 
ile değiştirilir. Esasen Askerî Personel Kanunu 
kuvvetler için suıbay mahrutlarmı uygulama
ya yeterli olabilmesi için her sınıf ve rütbede
ki subay adedinin mahrutuna uygun olarak 
sabitleştirilmcsi gerekir. Aksi halde mevcut ka
nunun değiştirilmesine lüzum kalmaz. 4273 sa
yılı Kanun bu bakımdan uygun kalır. 

Bu söylediğim gerekçeler dolayısiylc 41 nci 
maddenin okunduğu şekilde tadilinin kabulünü 
arz ve teklif ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek istiyen -sayın üye ? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Benim de 
takririm var, görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler, bu madde doğrudan 
doğruya bünyesiyle ilgili gözükmüyor, Silâhlı 
Kuvvetlerin. Ama Parlâmento ile doğrudan doğ
ruya ilgili. Bu maddeye göre anlayışım, eğer 
böyle ise, Genelkurmay Başkanlığı bütün kad
roları tesibitle mükelef ve yetkili. Bir başka 
makam var mı efendim? Görünüşte kanun içe
risinde yoktur. Şimdi ben diyorum ki, burada 
Parlâmentolar, teferruatına girmemekle bera
ber Silâhlı Kuvvetlerin genel olarak çapını ve 
Silâhlı Kuvvetlerde cereyan eden ve şimdiye 
kadar bize ıstıraptan başka bir şey getirmiyen 
bu mahrut meselelerini kendi kontrolü altın
da tutmalıdır, Parlâmento. Dünyanın her yerin
de bu böyledir. Birçok Devletlerde teşkil 
tutulur. Haydar Tunçkanat arkadaşım ve ben 
umumi (görüşmelerde çok açık ve teferruatlı 
arza çalışmış idik. Bunun mahzurları var. Ni
tekim vaktiyle kadrolar yine böyle idi. Bir 
mahrut sistemi vardı. 4273 ve 5611 sayılı kanun
lara göre kadrolar serbest bırakılmış idi. Yalnız 
kadroların kullanılmasında mahrut esaslarını 
Parlâmento kontrolü altına almış idi. Şimdi de 
böyle alıyor. Yalnız o zaman mükemmel ve 
şimdikinden çok daha iyi hir mahrut olduğu 
hakle - hesaplariyle meydana çıkıyorki, eski 
mahrut şimdikinden daha iyi idi. Yalnız bir ge
çici madde (konmak suretiyle 1950 senesinin 
Mart, ayından itibaren adeta dilendiği kadar 
kadro kullanabilir tarziyle mahrut üstüvane, 
üstüvaneden de ters mahrut haline döndü. Geri 
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tarafları uzun uzun anlatıldı. Bunun için ben 
diyorum ki, Parlâmento gayet tabiî 'Silâhlı 
Kuvvetlerin bu işteki yetkisini, sorumluluğunu 
dikkate alarak, ama genel hatlariyle kendi elin
de tutmalıdır. Nasıl tutsun bunu? Bütçe Komis
yonuna geliyor. Doğru. Bir kapalı oturum ya
pılıyor. Bütçe Komisyonu azalarından gayrisi 
da dışarı çıkarılıyor. Orada bir defa şöyle ha
tıra kabilinden okunuyor, aalbıtlara da geçmi
yor ve bitiyor. Teklifimizde diyoruz ki, kad
rolar yine Genelkurmay Başkanlığınca teklif 
edilsin, genel olaralk ne kadar Silâhlı Kuvvet 
besliyeeek bu millet, Devlet ve Parlâmento bu
nu kontrol altında tutacak, genel olarak okun
sun, astsubaylar için toptan okunsun, subay
lar için mahrut kontrolünü temin nıaksadiyle 
rütlbe rütbe meclislerin bilgisine sunulsun. Büt
çe kanunlarında olsun yine bu iş, başka bir ka
nunla değil. Bütçe kanunları geçerken sunulsun, 
icabederse gizli oturum yapılsın. Burada Par-
lömanter ve neticede Parlâmento kontrol altın
da tutsun genel hatlariyle. Evet derse, kadro
lar kesinleşmiş sayılır. Geriye ne kalıyor'? Ge
riye çok daıha büyülk şeyler kalıyor. Bu kadro
ların kuvvetler arasında bölümü, kuvvetler ara
sında bölünmüş kadrolarla yeni teşkiller kur
mak veya lağvetmek.. Bütün bunlar Bakanlar 
Kurulu ile Genelkurmay Başkanlığına kalan 
çok büyük yetkiler zaten. Basit bir mekaniz
mayla Parlâmento kontrol altında tutsun, bu
nun zararı yok, faydası çok. Bu olmadığı için 
şimdiye kadar çok aksamıştır meseleler.. Eğer 
biz. kadroları kanunla kabul edeceksek Parlâ
mento olarak, mesele yok tekli timizden o za
man vazgeçeriz. Veya tatbikat böyle düşünü
yorsa o zaman vazgeçeriz. Tatbikatını kontrol 
altına alırız, çok önemli bir konudur. Doğrudan 
doğruya Silâhlı Kuvvetlerin bünyesiyle ilgili 
değil, ama millî meselelerle ilgilidir, Parlâmen
to yetkisiyle ilgilidir, miletim mümessilleriyle 
doğrudan doğruya ilgilidir. Yetkili kimselerin 
asla elinden yetkiyi alacak bir hedef de taşı
mamaktadır. Dünyanın her yerinde böyle ol-
maiktadır. Bizde de faydalı olur kanaatindeyim, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Millî 
Savunma Bakam Aıhmet Topal oğlu, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALO&LU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bu madde üzerin

de söz alan arkadaşlarımız, tahmin ediyorum 
ki, maddeyi iyi etüdetmemişlerdir. Maddeyi 
okuduğumuz takdirde, bu maddenin Silâhlı 
Kuvvetlerin fiilî kadrosunu istihdaf etmediği 
anlaşılır. Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve 
Jandarma Genel Komutanlıklarına ait kadrolar 
her yılın Mayıs ayında sınıf ve rütbe belirtilerek 
Genelkurmay Başkanlığınca Değerlendirme Ku
rullarına tevdi edilmek üzere Kuvvet Komutan-
lıklariyle Jandarma Genel Komutanlığına bil
dirir «Yani bu kanunun 51 nci maddesine göre 
teşkil edilen değerlendirme gruplarına Mayıs 
ayında bu değerlendirmeye gireeelk kadrolar 
Genelkurmayca ilgili kuvvetlere bildirilir. Bu, 
Silâhlı Kuvvetlerin fiilî kadrosunun tes'biti ma
hiyetinde olan bir madde değildir. Tatbikat, Si
lâhlı Kuvvetlerin fiilî kadroları her yıl bütçe 
ile birlikte Bütçe Komisyonuna gelmekte ve 
Bütçe Komisyonunun tetkik ye tasvibinden son
ra Silâhlı Kuvvetlerin fiilî kadrosu teşekkül et
mektedir. Bu madde ile bir fiilî kadro tes'biti 
istihdaf edilmemektedir. Arz ederim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir sorum 
vardır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Ba

kanın izahatı doğrudur. Nitekim ben de öner
gemde bu maddenin sonuna aynen bağladım. 
Sunu soruyorum. Kadrolar nasıl tesbit edil
miştir? Onu arz ettim. Bu kâfi değildir, bu 
nasıl yapılaealktır ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOÖ-LU (Devamla) — Bütçede Parlâmen
tolar adına yetkili Bütçe Karma Komisyonu 
kadrolar üzerinde istediği tetkikatı yapar, 
azaltmayı yapabilir ve sizin adınızda tasarruf
ta bulunmaya fiilî kadro hakkında yetkilidir. 
Binaenaleyth; orada Parlâmentonun iradesi yer 
bulmaktadır. Yoksa Silâhlı Kuvvetlerin fiilî kad
roları Parlâmentonun murakabesi dışındadır, 
denemez. Orada aranızdan seçilen karma komisyon 
üyesi bulunan arkadaşlar enine boyuna Parlâ-
mntomuz adına, Parlâmentolar adına Silâhlı 
Kuvvetlerin fiilî kadrosunu tetkik edip lüzum 
ve ihtiyaçlara göre tegbitini yapabilirler. Yani 
bu Parlâmentonun tetkikinden geçmiyor dene
mez. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Söz 
mü efendim; peki buyurun. 
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KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan. değerli senatörler; Sayın Bakanın izahat 
doğrudur. Mesele açıklığa kavuştu, ama şöyle 
kavuştu; bir mesele meydana çıkmış oldu. Türk 
Parlâmentosu yasama faaliyeti yaptığı anda ve 
yaptığı usullere uygun iradesi nasıl tezahür edi
yorsa kadrolarda böyle tezahür etmiyor, bu 
meydana çıktı. Evet, Bütçe Komisyonu bizim 
adımıza çalışır, ama çalışma neticesini meclis
lerin iradesine sunar, meclislerin iradesinden 
geçmeden olur mu, bir. İkincisi; Bütçe Komis
yonunun yaptığı her madde buraya kelimesiyle, 
virgülü ile gelir, ama kadrolar gelir mi? İçi
mizde Parlâmento hayatı çok uzun olan arka
daşlarımız var, bilen söylesin, şimdiye kadar 
bir tane geldi mi? Zaten usulde yok, gelmez. 
İşte ben bu yanlış diyorum. Doğrudur Sayın 
Bakanın dediği; 41 nci maddenin hedefi o. Ben 
de maddeyi şümulleııdirmek istedim. Yani yan
lış anlama değil, maddeyi doğru anladım. Şü-
mullendirmeik için diyorum ki, Parlâmentonun 
iradesiyle kadrolar kesinleşsin, böylelikle mah-
rut ıstırabından da kurtuluruz. Efendim, iti-
madetmiyoruz, ediyoruz başka. Parlâmento iti
mat esasına göre idare ile arasındaki münase
betlerini tanzim etmez. Parlâmento vakıaları 
olduğu gibi kabul ederek kendi iradesi tezahür 
eder. Ama, madde giderse kanun, gecikir, mese
lesi var. Bütün bunlar düşünülecek şeyler. Ama, 
takdir Yüce Kurulundur. Çok önemli bir nok
tadır, fevkalâde önemli bir noktadır. Bütçe 
kanunlariyle gelip Parlömanterlcrc okunmalı, 
balkmalı onlar, ne besliyorum, ne kadar besliyo
rum, ne durumdadır, maihrut ne âleme gelmiş
tir, diye burada bir münakaşası olmalı ki, ar
tık bundan sonra ıstıraplar elinsin. Basit bir me
kanizmadır ama, çok iş görecektir. Takdir Yü
ce Heyetindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

yen başka üye? Yok. Takrirleri tekrar okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(Tabiî Üye Selâhattin Özgür'ün önergesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON' BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Hayır efendim. 
Madde ile alâkalı olduğuna kaani değiliz, onun 
için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükümet 
le kürsüden izahat vermek 'Suretiyle katılmadık-
" arını beyan .ettiler. Takririn dikkate alınıp 
•ummaması hususunu oylarınıza arz edeceğini. 
Dikkate alınmasını arzu edenler... Kabul etmi-
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

Sayın Kaplan'm takririni okutuyorum. 
(Tabiî Üye Kadri Kapl an'm önergesi tek

rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor; takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Alınmasını arzu 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Çok sınıflı kadrolar 
Madde 42. —• Çeşitli sınıflarca yürütülebilen 

(çok sınıflı) kadrolar, (bu kadrolarda gösterilen 
sınıflara; sınıfların kadro mevcutları oranında 
dağıtılır. 

BAŞKAN — Sayın Özgür tarafından veril
miş bir takrir var. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetler Personel tasarımının 

42 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 

Madde 42. Çeşitli sınıflarla yürütülebilen 
Cçok sınıflı) kadrolar? Ya kilit mevkiler Ka
ra - Deniz - Hava sınıflarına müsavi şekilde da-
ğıtılıaraık ve icabı hailinde rotasyon suretiyle kul
lanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye Buyurun Sayın Özgür. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Rotasyon ne 
demek? 

BAŞKAN — Sayın Batur, Sayın Özgür izah 
etmek için geliyor efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Riyaset Diva
nının bu gibi kelimeleri Türkçeleştirmesi lâzım. 
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BAŞKAN — Efendim, Riyaset Divanının 
takrirler üzerinde tashih, etme yetkisi yoktur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Çince takrir 
gelse okur musunuz. 

BAŞKAN — Okuyamıyacağım için oya ko
yamam ta/biî. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa
yın, Başkan, sayın üyeler; bu takririm müşte
rek kaarrgâhlarda, akademilerde, Millî Savun
ma Bakanlığında her üç kuvvete mensup sınıf
ların vazifelerine aittir. Burada ki, müşterek 
kadroların taksimi için kemiyet esas alınmış, 
ancak müşterelk işlerin mahiyeti kemiyetten zi
yade keyfiyeti göz önünde bulundurmayı ica
betti rdiğinden, maddenin bu hali ile halen mev
cut karışıklığı devam ettirecek ve müşterek 
karargâhların kurulmasında müştereklik vasfını 
yok edecek durumlar meydana getirecektir. Bu
günkü Genelkurmay Başkanlığı, Harb Akade
mileri Kumandanlığı. müşterek olan Silâhlı 
Kuvvetler, Millî Güvenlik Akademileri teşki
lâtı, Millî Güvenlik Kurulu sekreteryası, Millî 
Savunma Bakanlığı Teşkilâtı bu .karışıklığın 
en güzel misalleri olup tamamen Kara Kuvvet
lerince donatılmış ve onun bir parçası veya ben
zeri gibi çalışmaları dolayısiyle üçlü işlbirliğinin 
tam anlamiyle gerçekleşmesine engel teşkil et
mektedir. Böyle müşterek görevlerdeki kilit 
mevkiler keyfiyetine göre taksim edilmiş veya 
muayyen müddetle kuvvetler arasında rotas
yona tabi tutulmuş, bulunmalıdır. Burada ro
tasyondan kastımız devri daim yani nöbetleşe 
olarak bu vazifelerin yapılmasıdır. Eğer takrir 
takdire mazhar olursa bu giıbi aksaklıklar gide
rilmiş olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. 

Komisyon ve Hükümet takrire katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. Takririn dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını arzu eden

ler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Rütbe terfii şartları 
Madde 43. — Rütbe terfiinin esas ve şartları 

şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus beikleme süresini ta

mamlamış olmak, 
b) Rütlbeye mahsus bekleme süresinin bin

başıya 'kadar (Binbaşı dâhil) üçte ikisi, yarbay 
ve albaylar için yarısı nisibetinde yıllık sicili 
bulunmak, 

c) Teğmen - yüzbaşılar için her rütbede 
meslek programları yönetmeliğinde gösterilen 
kıta hizmetlerini yapmış olmak, 

d) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeter-
, lik grupuna dâhil bulunmak, 

e) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
f) General ve amiralliğe yükselecek albay

lar için üst rütbe kadrosunda 49 ncu maddede 
yazılı oranlar içinde açık bulunmak. 

Yukarıdaki a, b, e, d, e ve f bendlerindeki 
şartları taşıyan subaylar kadro açığı oranında 
bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terliler ye
terlik gruplarına ve yeterlik grupları içerisin
deki yeterlik derecelerine göre, bu kanundaki 
esaslar dâhilinde yapılır. 

BAŞKAN — Maddenin tadili hakkında Sa
yın Aksoyoğlu ve Sayın Özgüneş'in takrirleri 
vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetler kanun tasarısının 

43 ııcü maddesinin (c) fıkrasının; 

Yüzbaşı rütbesinden sonra kıta komutanlığı 
mecburiyetinin konmaması, ordunun esasını 
teşkil eden kıtalarda komutanlık yapmadan 
•bir üst kıta komutanlıklarında istihdam edil
me ve kıtalarda çalışmadan bâzı subayların 
karargâh hizmetlerinde kıtalara faydalı olamı-
yaeakları sebebiyle, aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Refet Aksoyoğlu 

e) Her rütbede meslek programları yö
netmeliğinde gösterilen kıta hizmetlerini yap
mış olmak, 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
43 ncü maddenin (c) fıkrasındalki «Teğmen, 

yüzbaşılar için» ifadesinin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

• BAŞKAN — Sayın Aksoyoğlu, buyurunuz. 
KEFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — Muh

terem arkadaşlarım, 43 ncü maddenin (c) fıkra
sında «teğmen, yüzbaşılar için her rütbede mes
lek grupları yönetmeliğinde gösterilen kıta hiz
metlerini yapmış olmak,» kaydı vardır. Yani 
teğmen ve yüzbaşı rütbesinden sonraki subayla
rın kıta hizmetleri mecburiyeti kaldırılmıştır. Bu 
hale ıgıöre bölük kumandanlığımdan sonra binba
şılığa terfi. etmiş olan bir subay tabur kuman
danlığı yapmadan, alay kumandanlığı, hattâ 
alay kumandanlığı da yapmadan tümen kuman
danı olabilecek, generalliğe kadar terfi edebile
cek Malûmdur ki, askerlik kumandanlık mesle
kidir. Bir subay bulunduğu kıtada basarı ile 
kumandanlık yapmamışsa bir üst kumandanlığa 
tâyin edilmesi mümkün değildir, o kumandanlı
ğı yapamaz. Bu bir. 

ikincisi; kıta hizmeti mecburiyeti kaldırıldı
ğına göre, bir subay uzun müddet kıtalardan ay
rı kalacak. Askerlik her gün gelişen bir meslek
tir. Bu kıtalarda gerek teknik bilgiyi, gerekse 
şevki idaredeki ilerlemeyi yerinde takibedeme-
yecek, uzun seneler sonra bu kıtaya gelip kuman
da edecek. Bu da mümkün değil, onun yapaca
ğı o kumandanlıkta çekeceği müşküller çoktur. 

Üçüncüsü; kıtalarda kumandanlık yapmamış,. 
kıtalardan uzun müddet uzakta kalmış subay
lar, karargâh subayları kıtalara asla faydalı ola
maz. Kıtaların halini bilmiyen, periyodik olarak 
bu kıtalarda hizmet etmemiş subayların karar
gâhtaki hizmetlerini kıtaların menfaatine ola
rak yapabilmeleri güçtür. Bu üç sebebe istinaden 
ve ordumuzda şimdiye kadar tatbik edilen ge
leneğe göre bu (c) fıkrasından «teğmen, yüzba
şılar için» ibaresini çıkarıp, «her rütbede meslek 
grupları yönetmeliğinde gösterilen kıta hizmet
lerini yapmış olmak» kaydının bırakılmasını arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, C. Senatosunun sayın üyeleri; kanaa-
tımca tasarının en önemli maddelerinden birisi 

de bu 43 ncü maddedir. Harp tarihi incelenirse 
görülür ki, tarih boyunca silâh ve vasıtalarda 
büyük tekâmüller meydana gelmiştir. Oktan, 
yontulmuş taştan atom bombasına, hidrojen bom
basına kadar büyük değişiklikler meydana 
gelmesine rağmen silâhlarda, harpte yalnız bir 
unsurun kıymeti hiçbir zaıman değişmemiştir. 
Bu unsur insan unsurudur. Hangi millet insan 
unsurunu iyi yetiştirmişse, subayını, erini iyi ye-
tiştirmişse o elindeki silâhlar şöyle veya böyle 
de olsa yurdunu çiğnetmemiş, buna mukabil in
san unsurunu iyi yetiştirmemiş milletler ne ka
dar kuvvetli silâhlara sahibolurlarsa olsunlar 
sonunda hezimete uğramışlardır. Acaba insan 
unsuru nasıl yetiştirilir? Biz burada bunun tefer
ruatına girecek değiliz. Yalnız bir hususu açık 
lamakta fayda görürüz; orduda birbirinden iyice 
farklı iki hizmet vardır; birisi kıta hizmeti, öte
kisi geri hizmetidir. Nasıl deniz suyu yutmadan 
yüzme öğrenmek mümkün değilse, karada yüz
me eksersizleri yaparak yüzme öğrenmek müm
kün değilse, fiilen kıtaya gidip terlemeden, toz 
yutmadan subay olmaya, kumandan olmaya da 
imkân ye ihtimal yoktur. Arkadaşlarım, burada 
tecrübeli askerler benden çok daha iyi bilirler, 
bir subayın bilgisi ne kadar üstün olursa olsun, 
karargâhtaki hizmetleri ne kadar üstün olursa 
olsun, eğer o subay kıtada fiilen bildiklerini tat
bik etme ve ettirme imkânı bulamıyorsa, karar 
vftrme ve o kararı icra ettirme demek olan şevki 
idare kabiliyeti noksan ise, melekesi noksan ise 
0 subay aslında hiçbir zaman kıta kumandanı 
olamaz ve karargâhta da hiçbir zaman kuman
danlık öğrenilmez. Çünkü karargâh hizmeti 
bir başka subaya yardım hizmetidir. Hiç bir za
man karargâh görevlerinde bir karar meselesi 
mevzuu bahis değildir. Sadece bir başkasının ka
rar vermesine yardım meselesi mevzuuıbahistir. 
Şimdi biz bu mevzuda .tarih balkımmdan çok bü
yük tecrübeler kazanmışızdır. Balkan Harbinde, 
1 nci Cihan Harbinde kıta yüzü görmeden, pa
dişahın ımuhitinde yeitişmiş subayların anası! 
birlik başında acze düştüğünü o zamanın kuman
danları fiilen görmüştür. Evvelâ padişahın ev
lâtları şehzadeler, sonra mabeyin elemanları hiç 
kıta yüz "i görmeden terfi etmeye başlamışlar ve 
bunun sonunda Birinci Dünya Harbinden evvel 
Türk Ordusunda kıtaya 'kumanda veremden bâ
zı subaylar meydana çıkmıştır. Atatürk bunlara, 
fiilen kumanda ederek harp sahasında bunları 
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görmüş, ondan sonra İstiklâl Harbini kazanan 
kumandanlar ayaklarının tozu ile orduya kıta 
hizmeti mecburiyetini getirmişlerdir. Arkadaşla
rım, bu c derece şiddetle tatbik edilmiş, o dere
ce kıskançlıkla tatbik edilmiştir ki, bir zaman
lar bir cumhurbaşkanının yaveri, acaba kıta hiz
metine çıkmadan da terfi ettirilemez mi, şu mu
dur bu mudur... Silâhlı Kuvvetler bütün güe" 
ile direnmiştir, hayır demiştir, kıtaya çıkmadan 
terfi etmeye imkân ve ihtimal yoktur... Ve kana-
atımca bu taassup, son derece lüzumlu, son der? 
ce önemli bir taassuptu, direnişti. Çünkü bir 
Balkan Harbinde ve 1 nci Dünya Harbinde bu 
nun acı neticelerim görmüşüzdür. Aldığımı" 
derslerden çıkardığımız netice, yani kıta hizmet' 
meselesi bugüne kadar tatbik edilmiştir. Ve 
Türk Ordusu bundan fayda görmüştür. 

Şimdi, 43 ncü madde diyor ki, yüzbaşıdar 
yukarısının kıtaya çıkması mutlaka zaruri de 
ğildir, çıkmasa da olabilir. Çıkmasa da gerckl' 
notu aldı mı terfi edebilir. Yani bunun mâna.0, 

şu olacaktır; her hangi bir subay tabur kuman
danlığı yapmadan, alay kumandanlığı yapma
dan terfi edebilecek, demektir. 

Şimdi sayın arkadaşlar, bu yanlıştır. Sim-
dive kadar olduğu gibi. mutlaka her rütbed" 
subay kıtaya çıkmalı, fiilen tabur kumandan
lığı, alay kumandanlığı yapmalıdır. 

Tasamda bir diğer hata, zannediyorum ki. ry 
bir maddi hatadır; teğmenle yüzbaşı araşır? 
bir virgül konmuştur. Teğmen ilâ yüzbaşı dese 
üsteğmenler de dâhil olacak, ama «teğmen, yüz
başı» deyince bu takdirde üsteğmen işin için
den çıkmıştır. Yani tasarı, kendi getirirken mad
di bir hata ile, bir yazma hatasından dolayı tut
muş üsteğmeni işe dâhil etmemiştir. Zannediyo
rum ki, teğmen ile yüzbaşının arasına bir tire 
koyarak bunu düzeltebiliriz. Birincisi bunun dü
zeltilmesi gerekir. 

İkinci husus; eğer baştaki teğmen ilâ yüz
başı için, lâfları kaldırılırsa, ondan sonra her 
rütbede ne zaman, nasıl çıkacağı ordu tarafın
dan tanzim edilir ve böylelikle geri hizmetler
de terfi etmek, kıta yüzü görmeden terfi etmek. 
kışlada terlemeden, toz yutmadan terfi etmek 
imkânı ortadan kalkar, Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlar; ben biraz farklı bir açı

dan konuya bakmak istiyorum, o da şudur : 
"lakikaten tasarıda teğmenden yüzbaşılara ka-
lar, maddi hata bir tarafa, bir kıta hizmeti ko
nulmuş fakat bunun üzerinde olan rütbeler için 
böyle bir mecburiyet buraya getirilmemiştir. 
Yalnız, şöyle bir açıdan baktığımız zaman haki
katen bugünün gerçekleriyle daha yakından 
karşılaşmış oluyoruz, o da şudur ; Her insan 
•ütbesi ilerledikten sonra kıtaların başına, bir 
mecburiyet olarak tâyin olduğu zaman, maale
sef o kıtalar için faydalı olamamaktadırlar. 
Bâzı insanlar da karargâhlarda verimli olama
maktadırlar. Hem kıtada, hem karargâhta ve
himli olan insanlar ise azdır, bunlar müstesna 
kabiliyetlerdir. Hakikaten zaten esasta ordunun 
üst kademelerinde böyle kişilere ihtiyacımız 
^ardır. Şimdi eğer herkese bir mecburiyet 
miklersek, kıta mecburiyeti, yüksek rütbeli
lere; bu sefer ae oluyor? Orada görünüyor, 
"-sasında başka yerde çalıştırılıyor. Yahut 
da o kıtanın başına veriliyor, onun zaten 
kapasitesinin dışında o kıtayı idare etmek. Şu 
halde ne yapıyor, kıta perişan bir duruma geli-
vor. Bir zorluk daha var arkadaşlar, kıta mec
buriyetini sıraya bindirmek zorunda kalıyorsu
nuz. Ne yapıyorsunuz? Herkese birer sene se
kizer ay, yahut bir sene geliyor kıtaya, merha
ba diyor, öbür kapısından allahaısmarladık di
ve hiç kimseyi tanımadan çıkıp gidiyor. Bunda 
zarar eden kimdir? Zarar eden kim? Zarar eden 
kıtanın kendisi. O zat sicilini alıp, terfi ediyor, 
o zat kârlı, rütbesinde ilerliyor. Ama kıtayı bi
liyor mu, öğrendi mi? Biraz evvel arkadaşla
rım çok güzel belirttikleri mecburiyetleri, vazi
feleri yerine getirip de. hakikaten kıtada piş
miş olarak, tecrübe sahibi olarak bir üst rütbe
ye mi çıkıyor? Asla arkadaşlar. Bir senelik kıta 
hizmeti, kıtadan sayılmaz. Şu halde ne yapmak 
lâzım ? Şu halde kıtada bulunanlara terfide ön
celik tanınmalıdır. Kıta hizmetini yapmış olan
ları, diğerlerine nazaran terfide bir hak kazan
malıdır, bir üstünlük, bir öncelik alması lâzım
dır. Aksi takdirde bunu idare etmeye imkân 
yoktur. Herkese kıta mecburiyeti tanıdığımız 
takdirde, bu kıta mecburiyetleri suiistimale 

\ ve kıtanın hic yapılmamasına kadar gidebiliyor 
] ve bundan da Silâhlı Kuvvetlerin zararı büyük 
| olacaktır arkadaşlarım. Bu bakımdan ben bu 
| maddenin komisyon tarafından geri alınarak, 
] üzerinde biraz daha durulmasını ve daha iyi bir 
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şekilde, bilhassa arakdaşlarımm ve benim belirt
tiğim açılardan bakılmak suretiyle bunların bir
leştirilmiş bir şekli olarak tasarının yeniden He
yeti Umumiyeye getirilmesini teklif ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, söylemek istedi
ğim hususu, benden evvel konuşan arkadaşımız 
kısmen izah buyurdular. Kıta hizmetinin fay
dası gayrikabili münakaşadır. O kadar büyük 
faydalı ve şarttır ki, memlekete içinde, Silâhlı 
Kuvvetler için de gayrikabili münakaşadır, kıta 
mecburiyeti. Fakat hakikaten aldığımız tecrü
beler, çektiğimiz bâzı ıstıraplar vardır. Asker
lik hayatımızda. Öyle bir durum oldu ki, kıta 
hizmetleri ine ine aylarla sayılmaya başladı, ki- , 
talarda bir sene içinde âdeta iki tane kumandan 
değişir oldu. Bu, çok büyük bir mahzurdur, ha
kikaten büyük bir mahzurdur. İkisini birden 
telâfi etmek nasıl olur? Bu mecburiyet ve bir 
de bu mahzur. Başka memleketlerde bunun 
bâzı misalleri vardır İmkânlar bulmuşlar. Ma
demki, biz şimdi bir yeni usul getiriyorum, bir 
nevi reform oluyor rütbelerde. Bu yüzde beş 
kısmına dâhil olan arkadaşların kumandan sını
fında, kumandanlık, yani kumanda makamların
da alacakları olan noktaları ayrıca bir kıymet
len dirilmeye tâbi tutmak, yüksek bir kıymet
lendirmeye tâbi tutmak icabeder. Kumandan
lık, aynı zamanda Tanrının verdiği bir hasleti
dir, bunlar yavaş yavaş sivrilmeyidirler. Bu 
suretle kıtaları tecrübe tahtası olmaktan kur
tarmış olabiliriz. Bu, hakikaten derin düşün
meye ve müessir bir tedbir bulmaya, yeterli bir 
tedbir bulmaya dayanan bir iştir, çok eherami-
yelidir. Gerek Vekâlet, gerekse Erkânı Harbi
ye başbaşa versinler, tecrübesi olan, kumandan 
olan arkadaşlarla beraber, bu kanun çıksa da. 
talimatlarda bu kayıtları koymak suretiyle bu 
değişikliği yapmaları icabeder, yapmaları lâ-
zımgelir. 

Sayın arkadaşlarım, huzurunuzu terk etme
den evvel iki tarihi vaka anlatacağım. Bir ta
nesi 1896 ela Türk - Yunan Harbi olmuştu. İki 
cephesi vardı, Doğu cephesi, Batı cephesi; yani 
Yanya cephesiyle, Yenişehir cephesi.. Yenişehir 
cephesinde ilk günden itibaren Ordumuz muzaf
fer oldu. Yanya cephesinde ikinci günü büyük 
bir mağlubiyete uğradık. Araştırıldı, birçok şey

ler yapıldı. Sayın arkadaşlarım, Akademidey
ken almış olduğum bir tez vazifesiydi bu konu 
aynı zamanda. Batıdaki kumandan, Yanya cep
hesindeki kumandan levazım, sınıflarında ömrü
nü orada geçirmiş olan, saraya mensup büyük 
rütbeli bir general idi. Bütün ric'atin sebebi, 
diğer muzafferiyetimizi az kalsın gölgelendir-
nıeye yetecek olan bir husustu. 

İkinci misal; Enver Paşa, Mustafa Kemal Pa
şa küçük rütbelerde iken kıtalarda dinamik ze
vat idiler. Enver Paşa birden bire binbaşılıktan 
büyük rütbelere atladı, hiç kıta hizmeti yapma
dan. Siyasi rütbelerle. Mustafa Kemal Paşa 
küçük rütbelerden itibaren her türlü kademede 
kumandanlık yapa yapa yetişti. Birinin âkibe-
tini Sarıkamış'ta gördük, yüzbinlcrce şehit ver
dik orada. Biri de memleketi kurtardı. Kıta 
hizmeti bu kadar yüksek, bu kadar ehemmiyet
lidir arkadaşlarım. 

Saym Genelkurmay Başkanlığının bu işin 
üzerinde hassaten durmalarını ve buna bir çare 
bulmalarını bilhassa istirham ederim. Saygıla
rımla, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Özdilek. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Saym 

Başkan, saym arkadaşlarım; kanunun müzake
resi sırasında muhtelif maddelere temas eden 
arkadaşlarımız işin ehemmiyetini izah sadedinde 
bâzı vak'alardan bahsettiler. Saym Arıburun iki 
vak'a zikretti. Ben bu muharebeyi değil, geçmiş 
bir hâdiseyi zikredeceğim. Ve bununla işin ma
hiyetini takdirlerinize arza çalışacağım. 

Malûmunuz olduğu gibi, Enver Paşa Balkan 
Harbini takiben orduda bir tasfiye yaptı. En 
büyük rütbeli olarak albay bıraktı ve onun dışm-
dakinin hepsini orduyla münasebetlerini kes
mek suretiyle uzaklaştırdı. Bu geri kalan albay
ların arasında betahsis hocalık yapmış ve isim 
yapmış insanlar vardı. Bunlardan birisi Hamdi 
Bey isminde bir zat idi. Birinci öihan Harbinin 
birinci .senesinin akabinde muhtelif yerlerden 
trenle nakledilmiş, Halep'ten sonra zemine, yere 
döşenmiş traversler üzerinde ferşedilmiş olan de
mir yolu ile nakledilen süvari birlikleri Mardin'
de bir tümen olarak toplanmış idi. Hamdi Bey 
süvari sınıfının tanınmış süvari tabiyesi hocası
dır. Hamdi Bey tümen kumandanlığına geldi, 
Mardin'den Diyarbakır'a süvari tümenini gö
türdü. Üç günlük bir yürüyüşte süvari tümeni 
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yüzde 65 nispetinde hayvanı yaralandı ve ken
disi tümeniyle Diyarbakır'ı vasıl olduğu gün 
emekliliği kendine tebliğ edildi. Kıta hizmetinde 
uzun zaman bulunamamış, yalnız hocalık yapmış 
ve süvarileri yetiştirmiş olan bu zat, üç günlük 
kumanda hizmetinden sonra orduya veda ettiril
miştir. 

Muhtelif vesilelerle arkadaşlarımız muhtelif 
mevzulara temas ettiler. Kumandanlık hizmetinin 
bir vasıf olduğunu; bunun küçümsenmemesi lâ
zım geldiğini beyana çalıştılar. Ben de geçmiş, 
bize kumandanlık etmiş, aynı kıtada bulunmuş 
Ibir insan olarak bu vak'ayı yüksek takdirlerinize 
arz etmekten kendimi alamadım. Kumandanlığı 
küçümsemiyelim. Arkadaşlarımızın temas ettiği 
mevzuu; yüzde beşlerle alâkalı not aldıysa bu 
gibileri karargâhlarda hizmetten daha fazla ku
manda mevkilerinin namzetleri pozisyonunda 
kıymetlendirilip, bunları daha yüksek mevkilere. 
kumanda yerlerine geçecek insanlar diye yetiş
tirme çarelerini asla gözden uzak tutmamalıyız. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş

mek isteyen sayın üye... 
Buyurun Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, her rütbede ve her sınıfta askerlik
te ihtisas yapmış arkadaşlarımız bu madde n a 
rinde görüştüler. Ama bendeniz maksatlarını biı* 
türlü anlıyamadım. Kanunu okuduğumuz vakit 
de başka bir mânaya doğru kendimize göre tef
sir edebiliyoruz, anlayabiliyoruz, ama rütbe1; 

arkadaşlarımızı dinlediğimiz vakit de ka.nunur> 
maddesi başka istikamet alıyor. Şimdi 43 ne1" 
maddenin (c) bendi: «Teğmen, yüzbaşılar iei^ 
her rütbede meslek programları yönetmeliğin^ 
gösterilen kıta hizmetlerini yapmış olmak...» De
mek ki. ondan sonra - eğeryanlış anlamadım^a. 
generaller ve amirallerin terfiine kadar geli
yor, 47 noi madde. Orada da (e) fıkrasında «bek
leme süresinin üçte biri kadar kıta hizmeti yap
mış olmak...» diyor . 

öyle zannediyorum ki, maddeler arasında bir 
irtibat yok, bir tenakuz hâsıl oluyor. Arkadaşla
rımı da dinledikten sonra; niçin acaba yüzbaşı
dan sonra generale kadar kıta hizmetini öngör
memiş? Buna cevap verme imkânı hasıl o^muvcr 
Acaba diyorum; bittabi takdir edersiniz ki, mü
tehassıs değilim, ama kanun üzerinde, madde 
üzerinde reyimi kullanacağım için birşeyler bil

mem icabediyor. Sayın Özgüneş'i dinliyorum, 
haklı, Sayın Tunçkanat'ı dinliyorum o da haklı, 
Sayın Arıburun'da haklı, Fahri özdilek Paşa da 
haklı. Ama ayrı ayrı istikametlerde dört insanın 
bir dâva üzerinde birden haklı olmalarına da 
imkân yok. Böyle bir imkân yök. Gerekçeyi aç
tım, okudum gerekçede de buna dair birşey yok. 
Maatteessüf kanunlar gerekçelerinde çok zayıf 
geliyor. Ben diyemem ki şimdi; mürekkep yala
dık, biz de askerliği biliriz. Buna imkân yok Ama 
bana öyle geliyor ki, bu kanunu hazırlayanlar 
bugünkü tekniğe göre bugünkü harp anlayışına 
göre, bir muharip sınıf, kumanda sınıfı vücuda 
getiriyorlar kanatı benim anlayışımda temerküz 
ediyor, öyle görülüyor. Yani bir muharip sınıf 
ayıracak, kıta hizmetleri verilecek, öyle yetiştiri
lecek. Ama bir kısmı da geri hizmetlerde kullanı
lacak. Eğer böyle ise, o zaman kıta hizmeti zaru
ri olmaz. Mehmet Beye iltihak edemem o zaman. 
Fikrini çok beğendim. Komisyon Başkanı da ye
rinden bağırıyor 26 ncı madde diye. Doğru bun
lar Cavit Bey, doğru ama esas kanunları kanun 
yapan gerekçeleridir. Gerekçelerdir. Kanunları 
kanun yapan. Yoksa maddeleri okuyarak nüfuz 
edilmez kolay kolay. Maddeleri okuyup nüfuz 
etmek için yazıhaneniz olacak, büronuz olacak 
avukatlar gibi. Ona imkânı yok Senatomun. Se
natomuz Amerikan Senatosu gibi mi? Hadi size 
işte cevap verdim size buradan, çıkın zatıâliniz 
de verin. Üç bin lira ile gelip senatörlük yapa
caksınız, kâtibiniz yok, daktilonuz yok. Yukarı 
aldığınız daktilolar da belli; verirsiniz 10 sayfa, 
Hidayet Aydmer'e sorun, her sayfada 100 keli
me yanlış. Ondan sonra takiibedemezsiniz Mecli
si. Orada Hükümet ne söylemiş, ne söylemiş ora
da üyeler? Matbaamız yok çünkü. Gelmez bize, 
alamayız zabıtları. Kaç kere şikâyet ettim bun
dan. Alamayınca okuyamazsınız Meclisin müta
lâası nedir? Ondan sonra mücerret, başka bir 
meclis gibi, ona katılmıyarak kanunu okur müta
lâa beyan edersiniz, olmaz Cavit Bey, olmaz. Bun
ları asıl telâfi etmek lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Haklısınız. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Zatıâlinize 
teşekkür ederim beyefendi. Her zaman hak ve
receksiniz bana, ama aradan müddet geçtikten 
sonra. Ya 10 dakika geçer, ya bir gün geçer, ya 
beş gün geçer, hak vereceksiniz daima. Bekçi Ka-
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nununda, Anayasaya aykırı, dedim. Hayır dedi
niz, siz. Anayasaya aykırı çıktı. (Gülüşmeler) 

Şimdi bendeniz rey vereceğim için, çok istir
ham ediyorum, bu işin mütehassısı kimse, aca
ba sayın bakan mı çıkacak, yoksa başka bir mü
tehassıs general mi çıkacak, çıksın bunun hak
kında biraz malûmat versin. Yeni bir muharip 
sınıf vücuda getirilmekmi isteniyor? Onun için-
mi yapılmış? Diğer arkadaşların kanaatma hür
met ederim. Ama bu hususu gayelt iyi buluyorum; 
demek ki, vurucu bir kuvvet çıkacak orduda. 
Herkes artık kıta hizmetine gidecekde ben kıta 
subayıyım deyemiyecek, gibi geliyor bana. Doğ
rusu işin .tekniğini bilmiyorum. Ama bir keli
meyi daha arz edeyim, vaktiyle biz Mecliste min-
gayrihattin bulunduk; ordu motorize olduğu nis-
bette masraflar artar, dedik. Eski, şimdi içimiz
de bulunmayan bir orgeneral de sordu, hakika
ten büyük bir kumandandı, izmir'in istilâsında 
büyük bir rol oynamıştı, o da dedi ki, ben büt
çeyi indiririm aşağıya. İnmedi kaç senedir. Or
dunun motorize olduğu nisbette, fezaya çıkıl
dığı nisbette masraflar arttı. Biz de bunu söyle
dik. Biz haklı çıktık. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Topaloğ-

lu, buyurunuz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞ-LU (Adana) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 43 ncü maddedeki kıta hizmeti hak
kında beyanatta bulunan arkadaşlarımız, kıta 
hizmetinin önemi üzerinde durdular. Bu tasar] 
diğer hükümleriyle tetkik edilirse, bu tasarıda 
da hakikaten kıta hizmetine önem verilmiş ve 
birçok maddelerde kıta hizmetinin ehemmiyeti 
üzerinde durulmuştur. Ancak, bu maddedeki bir 
(c) fıkrası ele alınarak kıta hizmeti üzerinde 
durulmadığı hükmüne varmak yanlış olur. Ev
velâ, 43 ncü maddeyi iyi anlamak için veya 43 
ncü maddenin (c) fıkrasının tahdidi bir hüküm 
tutup tutmadığını tesbit etmek için 26 ncı mad
deyi okumakta zaruret vardır. 

26 ncı maddeyi okuyorum : Subayların ye
tiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde 
yeterliklerinin geliştirilmesi ve sınıf ayrılıkları
na göre kıta ve diğer görevlerde kullanma süre 
ve sırası yeterlik gruplarına göre meslek prog
ramları yönetmeliği tanzim ve tesbit olunur. 

işte bu 2»6 ncı madde ile ehliyet esasına, da
yanan ve ehil kumandan yetiştirme hedefini gü
den bu kanun ile kıta hizmetlerinin mecburi
yeti kaldırılmış, ama artık yüzbaşılıktan sonra 
binbaşı rütbesine gelmiş, şahsiyeti tebellür et
meye başlamış bir subaya kıta hizmetinin ne şe
kilde ve nasıl yapılacağı ve kumandan yetiştir
mek için kıta hizmetinin ehemmiyeti üzerinde 
durularak Sayın Tunçkanat'm da biraz evvel 
konuşmalarında bahsettikleri gibi kıtada mu
vaffak olamıyacağı yüzde yüz beliren, o zama
na kadar artık bir kimseyi ısrarla kıtaya gön
dermek ve onun karargâhtaki çok faydalı me
saisinden mahrum olmamak için bu kanun bir 
sıralama, bir tertipleme, bir yetiştirme hedefi 
tuttuğu için kıta hizmeti mecburiyeti kaldırıl
mış, her rütbede kıta hizmeti mecburiyeti yok, 
ama kıta hizmeti öneminden vazgeçilmemiş, 
önemle durmuş. Evvelâ 26 ncı madde ile bir sı
raya koymuş. Diğer taraftan 54 ncü maddenin 
üçüncü fıkrasıyla kıta hizmeti yapmış olmayı 
terfide tercih sebebi olarak tadadetmiş. Yani 
kıta hizmetine önem vermiş. Yine diğer taraftan 
47 nci maddenin (e) fıkrasiyle, generallerin 
terfi sürelerinin 1/3 ünü kıtada geçirmelerini 
esas olarak kabul etmiştir. O halde bu kanun kı
ta hizmetine önem vermiyor değil, kıta hizme
tinde bir lider yetiştirme, ehliyetli personel ye
tiştirme sistemini gittiği için, arkadaşlarım ka
nunu tümüyle tetkik ederlerse bu maddenin ye
rinde olduğunu görürler. 

Bu mâruzâtımdan sonra kıta hizmetinin öne
mi gerekçede belirtilmemiş dediler. Buna ait de 
cevap arz edeyim. Hükümet gerekçesin
de, Hükümet sevk ettiği gerekçede kıta 
hizmeti meslekin kuruluş maksadının te
mel unsurudur. Bunun ihmali mümkün 
değildir. Fakat kanun ile de böyle sıkı sıkıya 
kayıt altına almış, yukarda arz edilen mahzur
ları doğurmaktadır. Yani kıta hizmetinin öne
mi belirtilmiş, ancak kanuni takyitlerin biraz 
evvel arz ettiğim, Sayın Haydar Tunçkanat'ın 
da beyanlarında belirttiği gibi şeylerin faydalı 
olmıyacağı da gerekçede belirtilmiş bulunmak
tadır. Madde bu tertibiyle Askerî Şûraca fay
dalı mütalâa edilmiş, tertiplenmiştir. Aynen ka
bulünü istirham ediyorum. 

Bir de (c) fıkrasında arkadaşlarım, teğmen, 
yüzbaşı diyor. Arada virgül vardır. Bu, teğmen-
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le yüzbaşı demek manasınadır. Bunun da zabıt
lara bu şekilde geçmesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Esas metinde tire vardır. 
Sayın Küçük, özgüneş, Refet Aksoyoğlu gö

rüşmek istiyorlar mı!.. Soru mu soracaksınız 
efendim. Buyurun. 

REFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — Efen
dim, binbaşı rütbesinde bir subayın kıta kuman
danlığı yapmadan yarbaylığa ve albaylığa ter
fi ve ondan sonra da alay kumandanlığına tâyi
ni bu kanunla mümkün müdür, değil midir? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Şunu arz edeyim, 26 
ncı madde bunun esaslarını koymuştur. Bir de
fa yüzbaşıya kadar kıta hizmeti vardır. Kanun 
tasarısı sarih, yüzbaşıdan sonra, binbaşı iken 
kıtaya; kıtada yetiştirilmesi hedef alınırsa ar
tık o kıtada yetiştirilerek götürülecektir. Ama 
kıtada yetiştirilmesinde fayda mülâhaza edilmi-
yen, karangâhta çalıştırılması ve yetiştirilmesi 
düşünülen subayın da kıtaya gönderilmesi mec
buriyeti olmıyacaktır. Binaenaleyh o bir karar

gâh hizmetinde yetiştirilecek, ama kıtada yetiş
tirilen tabur kumandanı, alay kumandanı kıta 
hizmetleriyle birlikte yetiştirilecektir. 

MUCÎP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kanım, bu maddeyi Sayın Bakan izah ederler
ken Askerî Şûra bunu taşvibetmiştir, dediler. 
Askerî Şûra ittifakla mı kabul etmiştir bunu, 
yoksa itirazı kayıtlar var mıdır? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Askerî Şûradan geç
tikten sonra bize nihai şekil Şûradan geçmiş 
olarak gelir. Filân veya falan kumandanın bu
nun hakkındaki beyanı Hükümete gelmez Sa
yın Paşam. Şûradan geçmiştir, Şûranın tasvi
binden geçmiş bir hükümdür. 

BAŞKAN — Sorular •cevaplandırılmıştır. Sa
yın Küçük ve Sayın Özgüneş görüşecekler mi 
efendim ? 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Ben söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Birleşime saat 15,00 te devam 
etmek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

- .««üjjdfc * -^nrj^rja^B.,..,—*r»~».» 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Birleşime, ! 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasa
rısı üzerinde (görüşmelerle devam ediyoruz. 
43 ncü madde üzerinde (görüşmek üzere buyu
run, Sayın Küçük. ! 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; kıta hizmetinin öne
mini benden evvel konuşan arkadaşlarım kesin 
şekilde ve ayrıntısız şekilde belirttiler. Bu iti
barla ben subayın kıtada yetişmesinin zarureti 
üzerinde fazlaca konuşmıyacağım. Yalnız ordu
da ibugoin hemen hemen herkes tarafından bi

linen iki Atasözünü belirtmekle iktifa edeceğim. 
Orduda bugün derler ki, kıta subayın ayna
sıdır. Şu halde aynayı bulabilmek için subayı 
muhakkak surette kıtadan geçirmek zarureti 
vardır. İkinci bir deyim, de karargâhlar kıta 
içindir, kıta karargâh için değil. Şu halde bü
yük ölçüde kıta, az ölçüde karargâhtır. 

Bunları arz ettikten sonra 43 nci maddede
ki bilhassa (c) fıkrasındaki teğmen ve yüzba
şılara değineceğim. Muhterem arkadaşlarım, 
her ne kadar 26 ncı madde bütün subayların 
yeterlik gruplarını ve meslek programlaırmın 
ne şekilde uygulanacağını tesbit etmişse de 
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bunun bir de 27 nci maddesi vardır. 27 nci 
madde der ki : «Teğmen veya yüzbaşı rütbesin
deki subayların bu rütbedeki kıta hizmet top
lamı sekiz seneden az olamaz.» Şu halde 43 ncü 
maddede adı geçen teğmen ve yüzbaşılar esa
sen 27 nci maddede kıta (hizmetleri en az 8 se
ne olmakla belirtilmiştir. Biz 43 ncü maddede 
teğmen ve yüzbaşıları tadadedersek bunun dı
şında kalanlar kıta hizmeti yapmıyabilirler an
lamına 'gelir. Bu itibarla eğer biz bütün su
bayları 26 ncı maddenin şümulüne, yani ha
zırlanacak ycınetmelikle durumlarını orada tes-
bit etmeyi hedef tutuyorsak, bu takdirde teğ
men ve yüzbaşılar için tâbirini buradan çıkar
maya zaruret vardır. Muhterem arkadaşlarım, 
bir defa subay, arkadaşlarımın da çok iyi şe
kilde belirttikleri üzere, kıtada yetişir ve en 
küçük muharebe birliği de taJburdur. Gene
ral Lüdendorf der ki; «Savaş alanına en taze 
taburu sevk eden meydan muharebesini kaza
nır.» Şu halde tahur kumandanlığı yapmamış 
bir subayı terfi ettirmek mümkün değildir. 
Diğer bir maddede bakıyoruz yüzbaşılık 6 se
nedir, binbaşılık 6 senedir, vesaire... Acaba, bin
başı ve yarbay rütbesindeki subayların sene
de 1/6 sini dahi çıkaracak kıta bulamaz mı
yız? Buluruz. Şu halde bu hususu, yani teğ
menlik ve yüzbaşılıklar için buradan kaldırır. 

26 ncı madde esaslarını sabit kılarsak Millî 
Savunma Bakanlığı çıkaracağı yönetmelikle lü
zum gördüğü rütbelerde, lüzum gördüğü subay
lara, lüzum gördüğü miktarda kıta hizmeti yap
tırmış olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, yeterlik grupları 
içerisinde, biliyoruz, yüzde 25 ini ihraz eden
ler bir defa teğmenlik ve üstteğmenlikte yal
nız sicille terfi ediyorlar. Yüzbaşılıktan sonra 
da yüzde 25 yeterlik grupunu haiz olanlar bin
başı olacaklar. Eğer biz Hart) Okulundan 100 
subay çıkarırsak bunun 75 i binbaşı olacaktır. 
Onlara belki kıta bulabiliriz, ama bin subay 
çıkarırsak bunların 750 sine kıta bulmamız 
mümkün değildir. Şu halde asıl kaynak üze
rinde durmak: lâzım ve kaynağı da Türk Or
dusunun, yani Harıb Okulu kaynağını dıa Türk 
Ordusu takım kumandanlığı ve hölük kuman
danlığı için değil fakat en azından tabur ku
mandanlığı ve muadili hizmetlere yetecek ka
dar imnııvazzaf subay yetiştirmek üzere tertip 

edilmesinde zaruret vardır. Aksi halde kıtaya 
çıkacak subaylar için, büyük ölçüde Harb Oku
lundan mezun verirsek, kıta yeri bulmakta 
bugün olduğu gibi müşkülât çekeriz. Benim 
de teklifim arkadaşlarımın teklifi gibidir. Yani 
teğmen ve yüzbaşılar tâbirinin kaldırılmasına 
iltifat etmenizdir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan,, sayın arkadaşlarım, Sayın Bakanın ko
nuşmasından sonra huzurunuzu ikinci defa iş
gal etımelk zorunda kaldım. Sayın Bakanın or
aya getirdikleri gerekçeyi üç anakolda topla
mak mümkün. Birincisi; diyorlar ki, bu tasarı 
Askerî Şûradan geçmiştir. Doğru daha evvel de 
,eçmişti. Senato da üzerinde bir hayli değişik-
i k yaptı, Millet Meclisinde de değiştirilımiiştir. 
Demek ki, Askerî Şûradan geçmiş olması bir 
;asarınm mükemmel olması ve üzerinde değişik-
i k yapılamayacağı mânasına hiçbir zaman gel
mez. Askerî Şûradan geçebilir, fakat buna rağ
men gözden kaçmış noktaları olabilir, hatalar 
olabilir. Burada Türk Ordusunun muharebe 
meydanlarında kazandığı tecrübeleri bir ham
lede yok eden maddeleri Askerî Şûraya karşı 
duyduğumuz saygının gerisine çekmek yanlış
tır. Askerî Şûranın muhterem üyelerine karşı 
duyduğumuz saygı bir süt re gibi kullanılma
malıdır. Askerî Şûranın adı değil, buraya gerek
çesi getirilmelidir. Ne demiş Askerî Şûra aca
ba? Şu kıta hizmeti sevkü idarenin en küçük 
kademesi olan, sevkü idarenin başladığı birlik 
oi an tabur kademesinde kıta hizmetini kaldıran 
bir madde hakkında acaba Askerî Şûra ne de
miş, hangi gerekçeyi ortaya sürmüş? İşte As
kerî Şûranın adı değil, buraya gerekçesi getiril
melidir. Sayın Bakan buraya çıkmalıdırlar ve 
Askerî Şûranın gerekçesini ifade etmelidirler. 
Bu birinci nokta. 

Binaenaleyh, Askerî Şûradan geçmiş olması 
asla bu tasarının mükemmel olduğunu, değiş
memesi lâzımgeldiğini ifade etmez. Öyle olsa 
Meclise lüzum yok, Talim - Terbiye Dairesinden 
geçmişse Millî Eğitim Bakanlığı kanunlarının 
değişmesine lüzum yok. Askerî Şûradan geçmiş
se askerî kanunların değişmesine lüzum yok. 
Hayır arkadaşlar burada nereden geçmiş olursa 
olsun mutlaka üzerinde inceleme yapılmalıdır 
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ve en küçük' bir hata varsa düzeltilmelidir. İş
te bu ımadde mutlaka düzeltilmesi lâzımgelen 
maddelerden 'birisidir. Sayın Bakanın ikinci ge
rekçesi; diyorlar ki, 26 ncı (maddede bu ımesele 
ele alınmıştır. Ele alınımaımıştır arkadaşlar, eğer 
konuştuğumuz dil Türkçe ise ele alınmamıştır. 
Okuyalım bakalım 26 ncı maddeyi: «Subayla
rın yetiştirilmeleri her rütbe ve 'kendi sınıfı 
içinde yeterliklerinin geliştirilmesi ve sınıf ay
rılıklarına göre kıta ve diğer görevlerde kullan
ma süre ve sırası yeterlik igruplarına göre mes
lek programları yönetmeliği ile tanzim ve tes-
•bit olunur.» 

Evvelâ burada kıta mecburiyeti yoktur. 
Eğer kıta mecburiyeti olsa idi ben o zaman 
Sayın Bakandan soranım; niye getirdiniz de 
teğmeni ve yüzbaşıyı oraya koyuyorsunuz? Bı
rakınız da o da 26 ncı ımaldenin şümulü içine 
girsin. İki defa hem 27 nci maddede, hem 43 ncü 
maddede illâ da teğmen ile yüzbaşının kıta mec
buriyetini getiriyoruz. 43 ncü madde gayet 
açık olarak binbaşı ve albay rütbesindeki kim
seleri kıta mecburiyetinden muaf .tutmaktadır. 
Bir subay binbaşılığa bir defa terfi etti imi bir 
gün dahi kıta yüzü görmeden albay olabilecek
tir. 43 ncü maddenin getirdiği husus budur. 

Arkadaşlarım, bunun üzerinde tekrar dur
mak zorundayız. Benden evvel bir hayli tec
rübe kazanmış sayın generaller muharebe mey
danlarından misal verdiler. Anlattılar nasıl 
böyle hiç kıta yüzü görmeden, toz yutmadan 
terfi etmiş subayların «muharebe meydanların
la kıtaları nasıl bertaraf ettiklerini gördüler. 
Sayın Tunçkanat derler ki, Sayın Bakan için 
büyük bir gerekçe oldu bu; efendim bâzı su
baylar var ki, bunlar kıtada muvaffak olamaz
lar, bunları kıtaya çıkarıp kıtayı berhat etme
nin 'mânası var ımı? Aman arkadaşlarımı bu be
nim için birinci sınıf bir gerekçe, eğer bir su
bay kıtaya çıktığı zaman kıtayı berbat ediyor
sa, bırakın muharebe edeceğine hazarde et
sin de hemen anlıyalım, tutalım bunu terfi et-
tirmiyelim, hemen onu yardımcı sınıflara gö
türelim. Kıtada muvaffak oimıyaea'k bir suba
yın muharip subay olmasına imkân yoktur. 
Muharip subay demek kıtada muvaffak olan 
subay demektir. Kıtada muvaffak olmıyan ka
rargâh subayı olmaz. Arkadaşlarım, muharebe 
meydanından çok misal verildi, biz de verelim. 

Sarıkamış harekâtı plân bakımımdan dahi
yane bir plândır, kâğıt üzerinde gayet güzel 
çizilmiştir. Fakat Erzuruımun dağlarına intikal 
ettiği zaman Türk Milleti için bir facia olmuş
tur. Sebep? Sebebini bir ıgeneral arkadaşımı çok 
güzel anlattı. Binbaşı iken değil Türk Ordusu
nun, Dünya orduları içinde mümtaz bir subay 
olan, Türk Milletinin yetiştirdiği ımüımtaz bir 
evlâdı olan Enver Paşa eğer bundan sonra 
kıta yüzü görmeden rütbeleri bir bir tırman-
masa, Atatürk gibi normal yolları takibede-
rek kıtada pise pise general olsa idi bugün 
dünyanın da çehresi, Türkiye'nin de çehresi 
çok farklı olurdu. Fakat çok söylenmiş bir 
sözdür; «General Enver, Binbaşı Enver'i öl
dürmüştür». Çünkü General Enver kıta gör
meden, pişmeden, sadece rütbeleri tırmanmış, 
gitmiştir ve onun o tecrübesizliğinin, o bilgisiz
liğinin neticesini Türk Ordusu çok ağır çek
miştir. Bir arkadaşım şimdi dışarıda anlat
tı, ben bilmiyordum. Sarıkamış harekâtından 

evvel bir askerî divan toplanmış, demişler ki, 
Enver Paşa'ya, «Ahmet Muhtar Paşa bu böl
geyi çok iyi bilir, çağıralım onu da, onun fik
rini de alalım. Bırakın şu bunağı demiş, iste

mem». Fakat zorlamışlar, sonunda Ahmet Muh
tar Paşa gelmiş. Sorduğu ilk soru şu: «Yakı
tınız var mı demiş? O zaman Enver Paşa de
miş ki ; «demedim mi ben bu bunak gelip işleri 
karıştıracak» diye. Biz oraya gidip dağlarda 
ateş mi yakacağız? Paşa, paşa, demiş biz düş
mana kurşun sıkacağız, dağlarda ateş yaka
cak değiliz». Ama arkadaşlarım, çok fecidir 
ki binlerce Türk evlâdı dağa, Allahıekber dağ
larına gömülmüştür, mezarsız yatmaktadır, 
onlar. Onların kemikleri bugün sızlamakta
dır. Neden? İşte kıta yüzü görmiyen, sadece 
kâğıt üzerinde karargâhta yetişen bir suba
yın hatasından dolayı. 

Şimdi efendim bir nokta daha, Sayın Ba
kan bunu belirttiler, dediler ki : «Efendim bir 
kısmı karargâhta yetişecek, bir kısmı kıtada 
yetişecek». Arkadaşlarım, ben Sayın Bakanı 
bu sözünden dolayı mazur görürüm. Çünkü 
profesyonel asker değildir. Bir profesyonel as
ker bunu duyduğu zaman arkadaşlarım titrer. 
Kıta ve karargâh diye ayrı ayrı iki şey yok
tur. Karargâh plân yapar, kıta bunu tatbik eder, 
Karargâhla kıta arasında dil bakımından, dav 
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ranış bakımından gayet büyük bir yakınlık lâ
zım. Bir milletin karargâh subayı ile, kıta su
bayının arasında irtibat koptuğu gün o ordu 
harbedemez. Çıkar da bir tek asker buraya 
şunun aksini söyliyebilir mi? Sayın Millî Sa
vunma Bakanı söyliyebilir, ben kendilerini it
ham etmem. Bir başka sivil arkadaş da söyliye
bilir. Ama bir tek asker çıkıp da buraya söyli
yebilir mi, kıta başka, karargâh başka. Müm
kün değil arkadaşlarım. Bir subay çıkıp eğer 
kıtada muvaffak olamıyorsa muharip subay 
değildir. Mutlaka karargâhtaki subay zaman 
zaman kıtaya gitmelidir, kıtanın dilinden, ha
linden, davranışından anlamalıdır. Arkadaşla
rım, bizim kıtada çalışan subayların dâhiya
ne bir istisnası vardır, bir alayı vardır. Bu
nu ben burada belirtmek istiyorum. Bâzı ka
rargâhlarda çok kalmış, şu veya burada hu
lûs çakarak uzun zaman karargâhta kalmış 
subaylarla alay etmek için kıta subayları bu 
subayları şöyle tarif ederler. «Haritaya arazi
den çok inanan, basidi mürekkepleştiren su
bay» bunu istisnasız Türk Ordusunda herkes 
bilir. Cidden de karargâhta uzun zaman kalmış 
olan subay haritaya araziden daha çok ina
nır. Hattâ bir de rivayet anlatırlar. Bunlardan 
birisi kıtaya çıkmış bir topçu gözetleme yeri 
aranıyor, yahu demişler şurada gayet güzel 
bir yer var. Bakmış haritaya, haritada yok 
demiş. Aman efendim var, işte karşıda 'görü
lüyor demişler. Mademki haritada yok olma
ması lâzımdır, demiş. İşte arkadaşlarım bu 
şüphesiz ki bir istisnadır. Ama daiyane bir bu
luştur, bir kıta subayının dahiyane bir bulu
şudur. Haritaya araziden çok inanan subay 
yetiştirirsiniz eğer binbaşılıkta, yarbaylıkta, 
albaylıkta kıta hizmetini kaldırırsanız. Mut
laka subay şu veya bu yoldan, şu veya bu şe
kilde yolunu bulup kalır, orada terfi ederse 
bunun sonu fena olur. Efendim, ya subayın 
kıtaya çıkıp da muvaffak olması mümkün de
ğilse? öyle ise muhariplikten ayrılmalıdır, mu
harip sınıftan ayrılmalı, yardımcı sınıfa geç
melidir. Bir futbolcu var; diyor ki, ben saha
da oynayamam. Ben soruyorum Beşiktaş Ku
lübünden veya başka kulüplerden, acaba 
transfer ederler mi bu futbolcuyu? Futbolcu sa
hada oynamak için çıkar ortaya. Subay muha-
rehe meydanlarında harbetmek için çıkar. Yok
sa karargâhda harita üzerine plân çizmek 

için değil. Siz isterseniz dünyanın en güzel 
nlânını çizin bu tatbik edilmiyorsa, tatbik edi-
^miyecek bir plân ise bunun nasıl tatbik edi
leceğini bilmiyen kimseler bunu yapmışsa ne 
faydası var bunun? Bunun için arkadaşlarım, 
Prusya Ordusunun bir darbı meseli vardır ki 
Amerikalıların karargâh talimatnamelerine 
geçmiştir. «Karargâh, kıta içindir, kıta karar
gâh için değildir». Şu halde biz bütün kanun
lar] mızı, plânlarımızı yaparken evvelâ kıta
yı hesaba katmak zorundayız, çünkü esas olan 
kıtadır, karargâh sadece onun bir yardımcı-
sıclır. 

Arkadaşlarım, 43 ncü madde üzerinde ne
den bu kadar duruyoruz? Birinci konuşmam 
da belirttim, bizim muharebe meydanlarında 
aldığımız tecrübe var. Türk Ordusunun Bal
kan, Harbinde, Birinci Dünya Harbinde kıta 
görmemiş subaylardan çektikleri var, uğradığı
mız mağlûbiyetler var. Ondan dolayıdır ki, 
Çankaya havası Türk Ordusuna kıta hizmeti 
mecburiyetini getirmiştir. Benim kanaatim 
odur ki, Çankaya havasından ayrılmamak lâ
zımdır. Şimdi ben komisyonun çok muhterem 
Başkanından, sayın sözcüsünden rica ederim. 
Lütfetsinler şu maddeyi geri alsınlar, şu kar
şı odaya çekilelim, oraya profesyonel asker
ler de gelsinler, biz de gidelim; burada daha 
söylemediğimiz bâzı mevzuları ortaya 'getire
lim. Asker askere bir münakaşa edelim, mese
leyi bütün teferruatiyle ortaya koyalım, eğer 
buna rağmen yok binbaşılıkta, yarbaylıkta, al
baylıkta kıta hizmetine lüzum yoktur kanaati
ne varırlarsa bizim üzerimizden bu günah 
kalksın. Ben şu tasarıya sırf bu madde için 
kırmızı oy vermek niyetindeyim ve kırmızı oy 
vermem zaruridir. Çünkü bu madde askerlik
teki kıta hizmeti ruhunu tahribeder. Bu mad
de hiç kıta yüzü görmeden albay olan, gene
ral olması muhtemel subaylar getirir ortaya. Bu 
yazıktır, Türk Ordusuna günahtır arkadaşlarım. 
Yıllar yılı biz bunu Cumhuriyet devrinde tat
bik etmişiz, direnmişiz kıta hizmeti olmadan 
olmaz diye. Bugün getirmişiz kıta hizmeti ol
madan da olur. Kıtaya çıkarsa, e bâzı insan
lar var ki kıtada muvaffak olur, bâzıları var 
karargâhta muvaffak olur. Bu münkün değil, 
bu lâf askerce bir lâf değildir arkadaşlar. Bir 

j insan eğer karargâhta muvaffak oluyor, kıta-
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da muvaffak olamıyorsa bu zaten muharip 
subay değildir. Muharip olmıyan bir subaya 
plân yaptırılamaz. Resim yapmıyoruz, asker
liğin lâboratuvarı yok arkadaşlar, muharebe 
meydanıdır lâboratuvar. Ama muharebe mey
danında bir defa hezimet 'geldi mi, bu defa va
tan toprakları çiğnenmeye başladı mı ondan 
sonra oturup ağlamanın, acaba neden mağlûbol-
duk diye oturup sebep aramanın faydası yok
tur. Ben sözlerimi tarihten bir misalle bitire
ceğim. Endülüste İslâm memleketleri İspanyol
lar tarafından çiğnenirken Endülüs'ün Devlet 
Başkanı oturmuş anasının yanında ağlıyor. 
Annesi diyor ki, «Ağla oğlum ağla. Erkekçe sa
vaşamadın, bari şimdi kadınca ağla». Hazarda 
daha orduları sefer için sert, demir gibi yetiş
tirmesini bilmiyen milletler muharebenin so
nunda ağlarlar, Ama ağlamanın faydası olmaz, 
ağlamanın ne faydası gelir ondan sonra? öyle 
ise daha şimdiden mutlaka ve mutlaka har
bin şartlarına uygun kıtada pişmiş subay ye
tiştirmek zorundayız. Bunu yapmazsak imkân 
yok, bunu yapmazsak bu yürümez. 

Arkadaşlarım, niye saklıyalım, açık söyli-
yeyim, karargâh subayı ruhan ve bedenen yu
muşaktır. Aksini söyliyecek subay varsa gelsin 
buraya, bu kürsüden söylesin. Karargâh suba
yı ruhan ve bedenen yumuşaktır. Kaloriferli sa
lonlarda 5 - 6 sene çalıştınız mı, sadece otu
rup sabahleyin saat 9 da mesaiye başlayıp plân 
çizdiniz mi kıtanın sert şartlarına alışamazsı-
nız. İki defa kulağım donmuştur arkadaşla
rım benim kıtada. Bir defa sağ elim donmuştur 
benim. Ben Karaköse'nin - 41 soğuğunda atış 
yaptırmışımdır. Ben kıtanın ne olduğunu bili
rim. İki defa gece talimine çıkmak zorunda
sınız, bir tanesi sabaha kadardır. Senede as
gari 25 gün manevraya çıkmak zorundasınız. 
öyle olmazsa, manevra yok, gece tatbikatı yok, 
şu yok, bu yok, karargâhta bir subay 5 - 6 
sene çalıştı mı ruhan ve bedenen yumuşar. İ-:-
te burada generaller var, hem de Adalet Par
tisinin grupunun içerisinde generaller var. Söy
lesinler öyle olur mu olmaz mı? Şimdi biz ne 
yapıyoruz yüzbaşılıktan sonra kıta yok. Sev
kü idare binbaşılıkta başlar, yüzbaşının, üs
teğmenin, teğmenin askerliği teknik askerlik
tir. Sevkü idare taburda başlar arkadaşlarım. 
Biz tam sevkü idareye geçeceği sırada gel 

evlâdım otur diyoruz ve ruhan ve bedenen yu
muşatıyoruz. Ruhan ve bedenen yumuşıyan su
bay harbetmez arkadaşlarım. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Tekin. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; geçen devre bu kanun üzerin
de çalıştığım için bâzı açıklamalar yapmak üze
re bu madde üzerine huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Şimdi bâzı tarifler yapmak zarureti 
de bu meyanda husule gelmiş bulunuyor. Sa
yın arkadaşlarım, kıta demek şudur : Takımla 
alaya kadar olan seviyeye kıta denir. Takım 
kumandanı, bölük kumandanı, tabur kuman
danı, alay kumandanı kıta subayıdır. Bu kıta 
sevkü idaresini veren tahsil, Harb Okuludur. 
Muhtelif kurslarla bu Harb Okulu tahsili üze
rine subay yetiştirilir bu kıtaları sevkü idare 
edecek seviyede tutulur. İkincisi, karargâh var
dır. Karargâh da ikiye ayrılır ki, burası mühim 
efendim, birisi özel karargâhtır, birisi genel 
karargâhtır. Genel karargâhı kurmay subaylar 
idare eder; tümen seviyesinde başlar. G- - 1 , 
G- - 2, G - 3, G - 4 tâbir edilir. Personel plânla-
vıcısı, istihbarat planlayıcısı, harekât planlayı
cısı lojistik planlayıcısı. Şimdi iş burada dü
ğümleniyor. Yüzbaşılığa kadar kıta hizmetini 
şart koşuyor kanun; iyi, teğmen, üsteğmen, 
vüzbaşı kıtada çalışacak ve bütün kabiliyetleri 
meydana çıkacak. Buradan sonra ikiye ayrılı-
vor, bu kurmay olmıyan subay, kıta subayı, iki 
branşta çalışmakla karşı karşıya geliyor. Birisi 
+abur, alay kumandanı olarak kıtada kalacak, 
'kincisi demin de izah ettim özel karargâhta ça
lışacaktır. Bakıyoruz kabiliyetlerine, baktık bu 
kıtada subay muvaffak oluyor, tabur kuman
danlığı yapar yarbaylık yapar, alay kumandan-
hgı yapar. Bu kıtacıdır diyoruz. Bakıyoruz si
cillerine yüzbaşılıktan sonra bu kıta kumandan
lığı yapamaz, ama özel karargâhta karargâh 
Tiibaylığı yapar. Bilfarz topçudur, topçu bin
başısı olmuştur, özel karargâhta topçu olarak 
varbay, binbaşı, albay olarak karargâh subay
lığı yapar, o çerçeve içinde terfi eder, kıta yüzü 
görmez. Kıt acı olarak seçilenler tabur kuman-
ianlığı, alay kumandan muavinliği, alay ku
mandanlığı yapar ve çerçeve içinde terfi eder
ler, alay kumandanlığına kadar. 
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Şimdi kurmay subaylara gelelim. Harb Aka
demisini bitirdi, kurmay subay oldu. Bu kur
may subaylar içinde de hem kıta, hem karar
gâh hizmeti diye hizmet ikiye ayrılır, içinde 
hem kıtayı, hem karargâh subaylığını en iyi 
idare edecekler birinci sınıf kurmay subay olur. 
Bunlar kumandanlık için yetiştirilir, muhtelif 
seminerlere iştirak ettirilir, inkişaf ettirilir ve 
tümen ve yüksek kumandanlığa namzet olur. 

Yine kurmay subaylar içinde hem kıt'a, hem 
de kurmaylığı yapamıyacak durumda olanlar 
ancak karargâhlarda çalıştırılır. Bu izahatımıza 
göre yüzbaşılıktan sonra ya kıtada muvaffak 
olacaktır kıta subayı olarak alay kumandanı 
yetiştirilecektir, muhtelif kurslarda teçhiz edi
lerek, orada kalacaktır. Yahut geri hizmet su
bayı dediğimiz özel karargâhta çalışacaktır. O çer
çeve içinde terfi edip gidecektir. Albaylığa kadar 
kıta yüzü görmiyeeektir. Kurmaylar da demin 
izah ettiğim gibi hem kıtada hem de karargâhta 
çalışacaktır. Kabiliyetleri iyi olan kurmay subay
lar kıtacı ve karargâ'hçı olarak yetişecektir. Ka
biliyeti iyi olan kurmay subaylar kendi aralarında 
sırf karargâhçı kalacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, karargâh hiz
metine biraz fazlaca hücum edildi gibi geliyor ba
na, Karargâh çalışmadan, kıta hiç çalışmaz. Ya
ni dediğim dört plânlama, personel, istihbarat, 
harekât ve lojistik plânlaması olmadıktan sonra 
kıta ne yapacağını bilmez. Bu dimağ teşekkül ede
cek, bu dimağ en iyi şekilde teşekkül edecektir. 
Eğer biz sayın arkadaşlarım, şurasını belirtmek 
isterim ki, ben Sarıkamış 'bozgununu plânlama 
hatası olarak ve kurmay hatası olarak bilirim. Kı
ta hizmeti hatası olarak kaltiyen bilinmez. Çünkü 
Enver Paşa dört taraftan çevireceğim diye, aynı 
AnibaPin Karta ca Meydan Muhare'besi gibi, bir 
plân tahakkukuna koştu ve bu plânı tahakkuk et
tiremedi. Bizde Osmanlı İmparatorluğundan 
sonra ilk plânlama devri Cihan Harbinde ismail 
Hakkı Paşa ile başlar. Ondan evvel müspet bir 
kurmay plânlaması yoktur harekâtımızda. Bu 
plânlamanın acısını da biz ilk müptedi plânlama 
olarak Sarıkamışîta çekmişizdir. Tamamen kur
may ve plânlama hatasıdır. Personel durumunu 
düşünememiştir. Demin dediğim gibi kurmay ara
zi kıymetlendirmesini, istihbaratı yapamamıştır, 
harekâtı plânlıyamamıştır, lojistiğini plânlıyama-
mıştır. Kıtalar da dağların başında hezimete uğ
ramış, perişan olmuş gitmiştir. 

[ Şimdi netice olarak şuna geliyoruz. Bir kıta 
I hizmeti esas olmakla beraber, kıtacı subayların 
I ayrılışı kıtanın selâmeti bakımından çok iyidir. 
I Özel karargâha ayrılan subayların özel karargâh-
I ta çalışması ve kıtaya çıkmaması yerindedir. Kur-
I may subayların hem kıtacı subay olarak, hem de 
1 karargâhçı subay olarak yetiştirilmeleri çok ye-
I rindedir. Bu bakımdan madde gayet sarihtir. Bu 
I maddenin bu şekilde kabulü Türk Ordusunun 
I istikbali bakımından çok yerindedir, böyle tedvin 
I edildiği takdirde çok yerindedir. 

I Onun için maddeye iltifat buyurulmasmı he-
I pinizden istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (izmir) — Sayın Başkan, 

j sayın senatörler, konu benim mevzuum değil, ama 
I umumi bâzı mülâhazalar arz etmeye lüzum gör

düm. 
I Yüksek tahsile dayanan meslekte herkes o vas-
I fi, o dereceyi kazanmış, herkes her türlü hizmete 
I ehil olma ehliyetini ispat etmiş demektir. Yani 
I yüksek hizmet verilecek bütün kişiler yüksek ya-
I ratılış vasıflarını haiz olmalıdırlar. Bu bir temel 
I olarak kabul edilmiş prensiptir. 

I İkinci husus; hiejbir nazari bilgi, ne kadar 
I ince ve teferruatlı ve mümkün izahlı olursa olsun, 
I fiilî olan yaşayışın tabiatını, mahiyetini tanıtmak 
I kudretinde olamaz. Binaenaleyh, bir idarecinin, 
I bir müteşebbisin, bir kumandanın kendi tasarru-
I funda olacak mevzuları realiteleriyle tanıması 
I muvaffak olmak için bir zarurettir. Bunun üst 
I tarafı yüksek tecrübe, yüksek düşünüş ve nihayet 
I derin irtibatlarla fikir oluşturulup hâdisenin de-
j veiope edilmesi ayrı konulardır. Mâruzâtım bu 

BAŞKAN — Sayın Koça§. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

I — Muhterem arkadaşlarım, çok açık bir mevzu, 
I arkadaşlarımız tarafından çok güzel izah.edildi, 

fazla üzerinde söyliyeeek birç ey yoktur. Fakat 
I bir tek noktayı sadece açıklamakta fayda gördüm, 
I onun için bir iki dakikanızı işgal etmek üzere sıöz 
I aldım. 
I Sarıkamış harekâtı iki başka arkadaşımız ta-
I rafından iki başka şekilde takdim edildi. Sayın 

Özgüneş dediler ki, ideal bir plândı, tatbik ediie-
I medi. Sayın Tekin arkadaşımız da dediler ki, 
I plân bozuktu tatbik edilemedi. 
I Mıihterem arkadaşlarım, ikisinin aynı yerde 
I 'birleştiğini belirtmek istiyorum. Sarıkamış hare-
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kâtı ideal bir plândı harita üzerinde, hiç işe ya
ramaz bir plândı arazi üzerinde. Akif Tekin ar
kadaşım çok güzel ifade ettiler. Bir plân yapıl
mıştı, personel plânlaması tatbik kabiliyeti ol-
mıyan bir plân idi. Lojistik plânlaması tatbik ka
biliyeti olmıyan bir plân idi. O bölgede, o mu
harebenin cereyan ettiği arazide 5,5 sene hizmet 
vermiş bir arkadaşınızım, meselâ plânı yapan ka
rargâhta Ocak ayında bilirsiniz, harekât Aralığın 
sonu ve Ocağm başında cereyan etmiştir, yıl başı 
gecesine de gelmiştir, o tarihte Allahüekber dağ-̂  
larmdan, Babür Yaylasından yaya erin gecemi-, 
yeceğini bilmiyen karargâh subayları hazırlamış
tır, bu yüzden plân berbat olmuştur. Eğer o ha
rekâtı plânlıyan karargâh ve başkomutan; erin, 
topun, hayvanın hangi arazide, hangi şartlar al
tında harekât kabiliyeti olduğunu bilfiil yaşamış 
ve tatbik etmiş olsa idi, o plânı yapmazlardı. 
Bu o kadar açık bir gerçektir ki, harb tarahinden 
her hususta faydalanmak, kanun yaparken bile 
faydalanmak sadece bu noktada mühimdir. Önü
müzde bir misal var. Ben bir de barış zamanın
dan misal vereceğim. Birçok arkadaşlarımız bu
rada, hâdiseyi bilirler, şahsan Ankara'da tabur 
kumandanlığı yaptığım bir sırada bir emir aldım; 
filân bölgeye gidecek ve ordugâh kuracaksınız, 
bir harekâtın ar efesinde. Keşif kolumuzu gönder
dik, keşfe giden yüzbaşı geldi dedi ki; «Kuman
danım, bir köprü var yolda, bizim toplarımız 
bu köprüden geçmez.» Otomobilimizi sürdük, git
tik, baktık ki, hakikaten geçmez ve o civarda bir 
başka yerde konakladık. Emri veren makamın 
başındaki zat geldi; pür hiddet «Biz size şuradaki 
ordugâha girin dedik, niye siz buradaki ordugâha 
girdiniz?..» Efendim bir köprü vardır, köprüden 
sonra şöyle bir yol vardır. Bizim 15 lik topları
mız bu köprüden geçmez ve o ordu tırmanıp ora
ya gidemez. Nasıl olur efendim, hep beraber git
tik baktık ki, hakikaten geçmeye imkân yok. Bi
dayette biz biraz haşlandık, arkasından özür di
lendi. Bu da arkadaşlarım 15 lik topun hangi esas
ta köprüden, hangi esasta yoldan geçeceğini bile-
miyen bir karargâhın verdiği emir idi. Bu hâ
dise o kadar açıktır ki, arkadaşlarım bunun mü
nakaşa edilecek tarafı yoktur. Arkadaşlarımızın 
izahlarını göz önünde bulundurarak değiştirge 
önergelerine iltifat etmenizi istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; bu madde hakkında ikinci 
defa söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Sayın Mehmet Özgüneş arkadaşımız, benim 
biraz evvel, öğleden evvel yaptığını konuşmada 
bu madde Askerî Şûradan geçmiştir, dememe ta
kılarak; o halde Askerî Şûradan geçmiş olan hük
mü aynen mi kanuni aştırmalıdır, dediler. Bende
niz bunu şunun için söyledim; burada konuşan 
rütbeli asker arkadaşlarım, eski asker arkadaşla
rım, kendilerinin mütalâalarının doğruluğu, sıh
hati üzerinde durdular, birbirlerine atıfta bulu
narak konuşmalarında ve bu maddenin tetkiksiz 
bir madde olarak buraya geldiğini söylediler ve 
ben de kendilerine; bu maddenin Askerî Şûranın 
tetkikinden geçmiş, kendileri gibi rütbeli ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin idaresinden mesul kuman
danların tetkikinden geçmiş bir madde olduğunu 
ifade etmiştim. Yoksa Askerî Şûradan geçmiş 
olan bir hüküm mutlaka burada kanunlaşması 
gibi bir hükümde veya bir beyanda bulunmamış
tım. 

Yine Sayın Mehmet Özgüneş beyanlarında de
diler ki; bu madde o kadar sakattır ki, hiçbir 
asker şahıs bu maddenin doğruluğu hakkında bir 
esbabı mucibe beyanında bulunamazlar ve Bakan 
da bana bu esbabı mucibeyi gösteremez. Ben 
kendilerine Askerî Şûranın bu kanunun bu mad
desi hakkındaki esbabı muclbesini aynen okuyo
rum : 

«4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununda kıta hizmetleri ve sicil süreleri her 
rütbede muayyen yıllar olarak tesbit edilerek don
durulmuştur. Elastikiyetten mahrum olan bu hü
küm yıllardan beri idareyi ve personeli tazyik 
altında bulundurmakta ve kıta ile hiç münasebeti 
olmryan hizmet yerlerinin kıtadan sayılması gibi 
anormal bir yola idareyi sürüklemektedir. 

Yine bu kati hükmün bir neticesi olarak de ken
disinden kıtada faydalanılmıyacağı peşinen bilinen 
subayları kıtaya çıkarmaya idareyi mecbur bırak
maktadır. Bu yüzden de kıtalar bir tecrübe tah
tası olmaktan kurtulamamakta ve bunun neticesi 
olarak da kıtaların disiplini, eğitimi ve savaşa ha
zırlık standartları düşmektedir. Kıta hizmeti mes
lekin kuruluş maksadının temel unsurudur. Bunun 
ihmali mümkün değildir. Fakat kanun ile de böy-
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le bir sıkı kayıtlama altına alınması yukarda arz 
edilen mahzurları doğurmaktadır. Diğer millet
lerin ordularında bu husus sınıfların özelliğine 
göre subay meslek programları yönetmeliği ile 
düzenlemekte ve büyük bir elastikiyet içerisinde 
hizmetin aksamasına meydan verilmeden kıta hiz
meti subaylar arasında münavebe ile yapılmakta
dır.» denmektedir. İşte Yüksek Askerî Şûranın 
şu esbabı mucibeye dayanarak yaptığı tetkikler 
üzerine bu kanunda sevk edilen 26 ncı madde tan
zim edilmiş ve 26 ncı maddeye göre kıta hizmeti 
yasaklanmamış, kıta hizmeti yüzbaşıya kadar 
mecburi; yüzbaşıdan yukarı binbaşı, yarbay ve 
albay da 26 ncı maddenin tanzim edeceği esas
lar dâhilinde yapılması derpiş edilmiş ve yine 
generallerde de bu mecburiyet hükmü 47 nci mad
de ile konulmuştur. Bu durumda kıta hizmeti
ne önem verilmediği veya kıta hizmetinin binbaşı
ya, yarbaya, albaya tatbik edilmiyeceği gibi bir 
görüşü bu kanun getirmemektedir. Ancak mo
dern ordularda kıta hizmetinin tanzimi hakkında
ki hükümlerine göre, yönetmelik esasları ile daha 
elastikiyetti bir kıta hizmeti tanzim edilmektedir, 
bu kanunla. Bu bakımdan kanunun maddesi ye
terlidir. Yüksek Senatonun kabul göstermesini is
tirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde 11 sayın 
üye konuşmuş bulunmaktadır. Takrirleri tek
rar okutup dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Tabiî Üye Refet Aksoylu'nun önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet beyanı ile katılmadı
ğını ifade etti. Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Dikkate alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
(Ayakta sayalım, anlaşılmadı sesleri) Sağ tara
fım kabul edilmesi hakkında reyini kullanıyor, 
sol tarafım kabul edilmemesi hakkında reyini 
kullanıyor. Tekrar sayacağız. Ziller çalmıyor, 
zillerde arıza var; oylamalar aralıksız devam 
edecektir. 44 - 45 - 49 - 50 - 51 - 54, aşağı - yu
karı bütün maddeler üzerinde tâdil teklifi var
dır Tâdil teklifinin dikkate alınması. hususunu 
oylarınıza arz ediyorum Kabul edenler lütfen 

ayağa kalksınlar Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

İkinci takriri okutuyorum. 
(Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş'in takririnin dik

kate alınmasını kabul edenler lütfen işaret et
sinler... Dikkate alınmasını kabul etmiyenler 
lütfen işaret etsinler efendim... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Kadrosuzluktan terfi edememe 
Madde 44. — Rütbe terfii için gerekli yeter

lik grupuna girip de,, kadroda açık bulunmadı
ğından terfi edemiyen yüzbaşı - yarbaylar, müta-
akıp yıllarda yeniden değerlendirilirler. 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna gi
rip de açık kadro bulunmadığından terfi edemi
yen albaylar, mütaakıp iki yıl için yeniden de
ğerlendirilirler. 

Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerindeki 
bekleme sürelerinin başlangıcı, rütbeye nasıp 
tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbe-
1 erinin bekleme sürelerine tabidirler. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde iki takrir var
dır okutuyorum. Sayın idareci üyelerden zille
rin yapılması hususunda delâletlerini rica ede
ceğiz 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
44 ncü maddeye (f) fıkrası olarak : 
(Bütün vasıfları haiz oldukları halde, sırf 

kadro mülâhazası ile general olamıyan albaylar
dan emekli oluncaya kadar aynı evsaf ve şart
ları muhafaza edenler tuğgeneral rütbesiyle 
emekli olurlar. Bunların her yıl miktarı kendi 
kuvvetlerindeki subay miktarının binde beşini 
seçemez.) Hükmünün ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Tabiî Üye 
Sadi Koçaş 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasarısı 
(44) ncü maddesinin ikinci satırındaki (yüz
başı...) kelimesinin çıkartılmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 
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BAŞKAN — Sayın Arıburun, takririnizde 
şifahen arz edeceğim demişsiniz, buyurun. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; zannediyorum 
k i takririmin yüzbaşı kelimesi üzerinde temer
küz etmiş olduğunu anlamakla neden dolayı bu
nun çıkarılması icabettiğini de kolaylıkla anlı-
yabilirsiniz. Yüzbaşı için Türk Silâhlı Kuvvet
lerinde kadrosuzluk olmaz sayın arkadaşlarım, 
olamaz. Ama, ondan sonrası için olabilir. Onun 
için yüzbaşı kelimesinin çıkarılmasını istirham 
ediyorum. Yüzbaşı kadrosuzluktan dolayı, yani 
bu Silâhlı Kuvvetlerin ne çapına, ne geleneğine, 
ne de istikbaline sığmıyor. Bunda olsa, olsa bir 
zühul vardır. Yüzbaşı ile kadrosuzluk tev'em 
değil birbirine. Bundan dolayı çıkarılmasını 
arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar biz 
de tatbik edilmemiş bir sistemin teklifi ile huzu
runuza çıkıyoruz. Yüzde yüz dediğimiz husus
lar refüze edildikten sonra, belki bu maddede 
bu önergemi geri almam icabederdi ama biz vic
dani vazifemizi yerine getirelim diye maru
zatta bulunacağım. Her okula giren, her mesle-
ke intisap eden inşam o meslekin en yüksek 
kademesine çıkmak arzusu ile çalışır. Orada bu. 
bilhassa sorun, herkes general olmak arzusuyla 
mesleke girerler. Hattâ bizim örf ve âdetlerimize 
bakarsak analar çocuklarının beşiğini sallarken 
oğlum paşa olsun diye sallarmış. Belki oradan 
gelen bir itiyattır. Fakat kadro mülâhazası hiç
bir meslekte olmıyacak şekil de askerlerin gene
ral olmasına imkân bırakmamaktadır. Bütün 
arkadaşlarımız tanıdığımız için yetkililerin elle
rindeki siciller, vesikalar, şahsi dosyalar müspet 
olduğu için su, şu insanların her sene general 
evsafında olduklarını ortaya koyarlar ama. 
öbür tarafta da bir kadro vardır, içleri sızlıya. 
sızlıya içinden o seneki kadro imkânına göre se
çer, üst tarafını bırakırlar. Bu bir zarurettir. 
aksini iddia etmeye imkân yoktur. Hattâ biz 
bunun biraz daha az olmasının dahi belki fay
dalı olacağı görüşündeyiz. Ama, bir taraftan da 
hakikaten çalışmış, hakikaten 25 - 30 sene hiz
met etmiş ve bütün evsafı haiz olduğu halde 
mağdur olan insanların durumu vardır ve bu 
nisbet hiçbir meslekte olmıyacak kadar kapalı
dır. Meselâ; kabul ettiğiniz 39 ncu maddeye bir 

göz atalım. Subayların yüzbaşı ile yarbay rüt-
besindeki subayların % 75 i müspet sicil aldık
ları, evsafa haiz oldukları takdirde üst rütbeye 
çıkabilecek. Bu büyük bir rakamdır, tatmin 
edicidir. Fakat albaylardan general olabilmek 
için yüzde 25 tir. Yani yüzde 25 den fazlasına 
general olabilir sicili, şartı ve evsafı tanmmı-
yaeaktır. Ancak yüzde 25 ine tanınacaktır. Bu 
da büyük bir rakamdır, bunu da kabul ediyoruz. 
Ama bunların içinden kaç tanesi general ola
caktır? İşte bu bir problemdir. Tahmin ediyo
rum ben hiçbir zaman Askerî Şûrada bulunma
dım, ama zannediyorum ki, Askerî Şûrada buna 
karar veren orgenerallerimiz en büyük sıkıntıyı, 
üzüntüyü bundan çekmektedirler. Bir tarafta 
vicdan muhasebesi var, bu arkadaşın general ol
ması lâzımdır. Otuz senelik hayatı bunun temi
natıdır. Ama, beri tarafta da bir kadro vardır, 
imkân yok. Bu kanuna göre de göz göre göre bu 
geııç arkadaşlarımız iki sene sonra tekaüt ola
caklardır. İşin maddi cihetinin tatminine gidi
yor bu kanun. Bu bir teminattır, mahzurları 
karşılayıcı bir maddedir. Ama, muhterem arka
daşlarım ; imkânlarımızı son haddine kadar kul
lanarak sadece para ile, sadece mevki ile tat
min edilemiyecek hususları da vermek lâzımdır. 
Bizim uzun boylu yaptığımız etüt sonunda bir
çok ilgili, yetkili ile de'görüşerek bir çözüm yolu 
getirdiğimize kaaniiz. O da şudur: Yani mik
tarı binde üç olur, binde dört olur, binde beş 
dur; komisyon bunu tezekkür edebilir, oturup 
çalışabiliriz. Bir miktar dâhilinde bütün evsafı 
haiz olan, fakat sırası geldiği zaman terfi edemi-
yen albaylardan bu kanuna göre ondan sonra 
devam edecek iki sene zarfında da aynı şartları 
muhafaza edenlerin tuğgeneral rütbesiyle emek
liye sevk edilmesini teklif ediyoruz. Bunun ne 
mahzuru vardır, ne faydası vardır? Hiçbir mah
zuru yoktur, ne para ne pul bakımından Devlete 
bir yük teşikl etmez, yüklemez. Ordunun gene
ral kadrolarını şişirmez. Buna mukabil şu fay
daları vardır: 1. İstihkak sahibine 30 sene
lik hizmetinin karşılığını kısmen, o da ta
mamen gene veremiyoruz, çünkü onu da tah-
didetmek durumu vardır. Bir de barış kad
rolarında fazla general olamadığı için, sefer 
için belki azalması ihtimali olan general rezerv
lerini sağlamış oluyoruz. Zaten her sene emekli 
olan generallerden bir kısmı da Allah'ın rahme
tine kavuşur, bu eksilir, her sene buna 25 - 30 -
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40 tespit edeceğimiz bir nisbette ilâve yapmak da 
zannediyorum ki ordunun morali bakımından ve 
kadro yüzünden general olamryacağı için bir 
burukluk gelip vazifesine karşı acaba diye bir 
tereddüt geçirecek insanları da teşvik edici bir 
unsur olacaktır. Bir kadirşinaslık kanunu, bir 
kadirşinaslık maddesi olacaktır. İltifat buyur
manızı istirham eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Yeşilyurt. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYUET (Yozgat) — İhtiyat kadrolarında 
general olarak kaldıkları takdirde bir daha hiz
mete alınmaları mümkün olmıyacaktır. Şu se
beple : General kadrosu azdır. Albay olarak 
kaldıkları takdirde yine hizmete alınabilecekler 
ve kendilerinin hizmet etmek imkânı olabilecek
t ir : 45 nci maddenin son fıkrasına göre. Ayrıca 
kendileri için 2 ilâ 8 ikramiye vermek de müm
kündür, rıza gösterdikleri takdirde. Bu şekilde 
emekliye sevk edileceklerdir. 49 - F ye göre ise... 

BAŞKAN —• Tuğgeneral olarak emekliye sevk 
edildikleri takdirde her hangi bir seferi halde 
orduya almamıyacaklardır, halbuki albay ola
rak tekaüte sevk edildikleri takdirde orduya alı
nacaklardır. Ayrıca maddi bakımdan da 45 nci 
madde gereğince tatmin edilmektedirler, buyu-
rulur, 49 ncu madde gereğince. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Bu sebeple işti
rak etmiyoruz efendim. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim, müsaade buyurulursa bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Acaba niçin Orduya almamıyacaklar, emekli ola
rak ayrıldıklarından dolayı? Yaş haddine göre 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — İhtiyat general 
kadrosunun az olması sebebi ile. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. 

Takrirleri tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Koçaş'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor, Hü
kümet?.... Katılmıyor. Komisyon ve Hükümet 
bir fıkra ilâvesine katılmıyorlar. Takririn 
dikkate alınması hususunu oylarınıza arz edece
ğim... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

(İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALO&LU (Adana Milletvekili) — Zaten ora
daki hüküm yüzbaşıdan sonra binbaşı kadrosu. 
Sayın Generalim tatmin olacaktır zannediyorum, 
maddeyi yanlış anlamışlardır. Binbaşı emekli 
oluyor, ondan müsterih olsunlar. 

BAŞKAN — Hükümet adına Millî Savunma 
Bakanı, yüzbaşı için kadro meselesi bahis konusu 
değildir, binbaşılıktan sonradır, derler. Bunu 
zapta geçmesi için söylüyorum efendim. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, maddeler yazılırken (yüzbaşı - yarbay) 
denilince binbaşı dâhildir. 

BAŞKAN — Hükümet adına açıkladılar 
efendim, zapta geçti. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Efendim, 
oradaki yüzbaşı binbaşılığa terfi edecek yüzbaşı 
demektir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor takrire. 

Sayın Arıburun'un takririni oya sunuyorum; 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - Kademe terfii şartları 
Madde 45. — Subaylar aşağıda yazılı esasla

ra göre her yıl kademe terfii yapabilirler. 
1. Kademe terfii şartları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir tefi yılını dol

durmuş olmak, 
b) Bulunduğu rütbede terfi edebileceği bir 

ileri kademe derecesi bulunmak, 
c) Sicil notu müsait bulunmak, (Rütbe ter

fii için o yıl yapılan yeterlik gruplamasmda, ken-
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di kuvvetindeki snıflarm eşidi rütbelerdeki 
emekliye ayrılacak yeterlik gruplarının üstün
deki grupların 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 kademele
rin üst rütbe maaş kademelerine sirayeti Ek - 1 
sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe terfii su
retiyle üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbe
ye terfii gerektirmez. 

3. Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye ter
fi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kade
mesine de terfi etmiş olurlar. 

4. Bekleme süreleri sonunda rütbe terfi ede-
miyenlerle, 38 ve 44 ncü maddeler gereğince ta
nınan munzam değerlendirme süreleri sonunda 
rütbe terfi edemiyenler Ek - 1 sayılı çizelgede 
gösterilen kademeler dâhilinde kademe terfii 
edebilirler. 

5. Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden 
subaylar da yeni rütbbelerinin birinci kademesi
ne terfi etmiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe ka
deme aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu 
takdirde aradaki fark kademe terfii suretiyle 
giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte 
devam olunur. 

6. Bu kanunda yazılı erken bekleme müd
detleri ve kıdemlerden faydalananların bulun
dukları rütbelere ait kademe maaşları bu müd
detler kadar ilerletilir. 

7. 38 nci maddenin (e) fıkrası gereğince 
rütbe terfii edemeyip kademe terfiine sapan yüz
başı - yarbaylar, mütaakıp senelerde kademe ter
fii yapamadıkları takdirde fiilî hizmetleri 25 yıl 
ve daha fazla olanlar emekliye sevk edilirler. 
Fiilî hizmetleri 25 yıldan az olanlar kademe ter
fii etmeksizin 25 fiilî hizmet yılını tamamlayın
caya kadar hizmete devam ederler. 

8. 38 ve 44 ncü maddeler gereğince yapılan 
değerlendirmeler sonunda rütbe terfi imkânı kal
mayan ve kademe terfii şartlarını haiz olmaları 
sebebiyle rütbesine ait son kademe aylığına ka
dar terfi eden yüzbaşı - yarbaylardan her yıl al
dıkları sicil notları o yıl normal bekleme süreleri 
sonunda değerlendirmeye tabi tutulan yüzbaşı -
yarbayların 4 ncü yeterlik grupuna girenlerin 
en düşük notundan daha aşağı olanlar, emekli

ye sevk edilirler. Diğerleri yaş haddine kadar 
hizmete devam ettirelebilirler. Ancak, bu su
retle yaş haddine kadar hizmete devam edebile
cek yüzbaşı - yarbayların miktarı, üst rütbeye 
yükselecek subayların kadro yönünden yüksel
melerine engel olduğu takdirde, bunların en dü
şük sicil notu alanlarından başlamak üzere ye
teri kaçları emekliye sevk edilir. 

9. 38 ve 44 ncü maddeler gereğince yapılan 
değerlendirmeler sonunda rütbe terfii imkânı 
kalmıyan albaylardan her yıl aldıkları sicil not
ları, o yıl normal bekleme süreleri sonunda de-
ğerendirmeye tabi tutulan albayların 3 ncü ye
terlik grupuna girenlerin en düşük notundan 
daha aşağı olanlar, emekliye sevk edilirler. Di
ğerleri yaş haddine kadar hizmete devam ettiri
lebilirler. Ancak, bu suretle yaş haddine kadar 
hizmete devam edebilecek albayların miktarı, 
albaylığa yükselecek yarbayların kadro yönün
den yükselmelerine engel olduğu takdirde, bun
ların en düşük sicil notu alanlarından başlamak 
üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir. 

BAŞKAN — Bir tadil teklifi vardır, Saym ' 
Kadri Kaplan tarafından verilmiştir, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 45 ile ilgili; 
Ek - 1 cetvelinin yaş hadleri bakımından ye

niden düzenlenmesi için komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaplan. 
KADRt KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler, bu yek nazarda pek 
önemli bir şey değil. Yalnız bir nokta var ki, 
onun açığa çıkması lâzım. Ek - 1 cetveli var bu 
maddede, geçen tümü üzerindeki açıklamalarda 
teferruatla üzerinde durdum. Kadrosuzluktan 
terfi edemiyen, albaylarla, kadrosuzluktan terfi 
edemiyen generaller ayrıbrken, yaş haddine ka
dar zaman hesaplanıyor, iki ilâ sekiz maaş ara
sında kendisine ayrıca bir ek ödenek veriliyor, 
tazminat veriliyor ve emekliye öyle ayrılıyor. 
Bu d^ğru bir sistem, genel hatları ile doğru. 
Tatbikatı ile geçen dokunmuştum yanlış taraf
ları var. Ama onun üzerinde durmıyacağım. 
Ek -1 cetvelini açtığımız zaman, bakıyoruz; eğer 
tuğgeneral kadrosuzluk yüzünden terfi edemez, 

156 — 
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emekliye ayrılırsa 3 maaş alıyor. Tümgeneral 
emekliye ayrılırsa 3 maaş, korgeneral emekliye 
ayrılırsa 5 maaş konmuş. Bunun sebebi şu: Kor
general için böyle olsun denmiş, tarzı yok. Emek
li Sandığı Kanununda yaş hadleri var ve bu yaş 
hadleri bu cetvelin sağ tarafını işgal etmiş. Bu
rada korgeneralle, orgeneral yaşı 65 olduğu için 
fonksiyonel ifadesi, geometrik dizisi, duruşu 
cetvelin bu şekilde çıkmıştır. Yani hata budur. 
Geçen sefer tümü üzerinde konuşmalara cevap 
verilirken dendi ki, ya komisyon, yahut Hükü
met, aklımda iyi kalmadı şu anda, dendi ki, 
Emekli Sandığı Kanununun hükmü açıktır. Ne
dir o açık olan? Bu kanunda yapılacak düzelt
meler ancak bu kanuna ek olarak yapılır. Bu 
fevkalâde güzel bir maddedir, doğru bir madde
dir. Disiplin altına almak için Parlâmentonun 
çok güzel üzerinde durduğu, tesbit ettiği bir 
maddedir. Buna bir itirazım yok, ve yine bir 
şey demiyorum, Emekli Sandığı Kanununda ya
pılacaksa böyle, yani şu maddi hata, buna karşı 
bir itirazım yok. Yalnız şunu da açıkça ifade 
etmeli ki, yalnız bu nokta değil, Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesinin son fıkrası 
sicil yolu ile, ahlâk yolu ile, yetersizlik yolu 
ile dahi bir kimseyi ayırsan, sivil teşkilâttan, 
yahut askerî teşkilâttan 25 sene hizmetten ev
vel ayıramazsınız diyor, emekliye. Bu âmir bir 
hüküm. Halbuki bizim kanunlarımıza şimdi 
önümüzdeki kanuna 25 sene evvelden ayırma hü
kümleri koymuşuzdur. Diyorum ki, işte kanun
larda beraberliği sağlamak için itiraz olarak bu 
madde öne sürülmemeli idi burada. Emekli San
dığı Kanununun hükmü böyledir, bundaki de
ğişiklikler ancak o kanunda yapılır. Çok doğ
ru, keşke öyle yapsak. Ama öyle ise biz niye bu 
kanunda yaptık? Emekli Sandığı Kanununun 
hükümlerine aykırı hükümler getirmişiz. Demek 
ki, gerçek sebep bu değil. Yalnız istirham edi
yorum Sayın Bakandan bu hakikaten maddi bir 
hatadır. Tatbikatta dikkat edilip düzeltilmesi 
yoluna gidilmelidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOÖLU (Adana Milletvekili) — Yeni perso
nel rejimimize göre emekli mevzuuatımız ile 
hükümetimiz büyük çapta ilgilenmektedir. Buna 
göre tashih imkânı kanunu içinde yapılacaktır. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan Sayın Bakanın 
izahatı karşısında takririni geri aldı. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi ek - 1 sayılı cet veliyle birlikte tek
rar oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Askerî hâkim ve yardımcıları 
Madde 46. — Askerî hâkim ve yardımcıları, 

askerî savcı ve yardımcıları, adlî müşavirler, 
Askerî Adalet İşleri Başkanlığı, Askerî Adalet 
Teftiş Kurulu kadrolarında ve askerî yargı ile 
ilgili idari görevlerde bulunan, askerî hâkim su
bayların sicil işleri ve yükselmeleri aşağıdaki is
tisnalar dışında bu kanun hükümlerine göre ya
pılır : 

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

b) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıların meslekî si

cil notları, Askerî Yargıtay dairelerince ve dai
reler kurulunca, 

2. Askerî savcı ve yardımcılarının meslekî 
sicil notları, Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve 
Askerî Adalet müfettişlerince verilir ve bu iki 
notun ortalaması meslekî sicil notu olur. 

3. Adlî müşavirlik görevinde bulunanların 
meslekî sicil notları, Askerî Adalet müfettişle
rince verilir. 

c) Askerî niteliklere ait sicil notları ile mes
lekî sicil notları eşittir. Bu iki not toplamı di
ğer subayların sicil notuna eşittir. 

d) Askerî Adalet işleri Başkanlığı ile Aske
rî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında 
ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulu
nanların sicilleri, diğer subaylar gibi idari üstle
rince düzenlenir. 

e) Meslekî sicil notlarının nasıl ve hangi 
esaslara göre verileceği, kuvvet personel başkan
lıklarında ne zaman bulundurulacağı, askeri 
nitelilkerin neler olduğu, idari sicil üstlerinin 
kimler olacağı ve silcille ilgili diğer hususlar 
Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

f) Askerî Yargıtay Başkanı, II nci Başkan, 
daire başkanları ve üyeleri ile Başsavcısının yük
sek mahkeme hâkimleri olarak Anayasa ile bi-
lirtilen hakları saklıdır. Ancak, bunlardan yük-
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selme sırasına gelenlerin general ve amiralliğe 
yükselmeleri bu kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok i . Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
General ve amiral terfileri 

I - Rütbe terfii 
Madde 47. — Rütbe terfii şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini ta

mamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte 

ikisi kadar yıllık sicili bulunmak, 
c) Yüksek Değerlendirme Kurulunca 54 ncü 

madde esaslarına göre terfi için seçilmiş ol
mak, 

d) Üst rütbe kadrosunda ve 49 ncu madde
deki oranlar içinde açık bulunmak, 

e) Bekleme süresinin üçte biri kadar kıta 
hizmeti yapmış olmak, 

(a), (b), (c), (d) ve (e) bendlerindeki şart
ları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye 
terfi ettirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok?.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Kademe terfii 
Madde 48. — General ve amirallerin kademe 

terfileri yapılmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
•ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olu -
nur. Ancak, her iki kadro ile tesbit edilecek 
general ve amiral toplamı muvazzaf subay 
mevcudunun yüzde bir buçuğunu geçemez. Jan
darma sınıfına ait kadrolar aynı esaslar dâhi
linde İçişleri Bakanlığınca tesbit olunur. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve mik
tarlar aşılamaz. 

Kuvvet komutanlıklarınca ve Jandarma Ge
nel Komutanlığınca ancak teşkilât değişikliği 
ve hizmet zaruretleri dolayısiyle bu kadrolarda 
değişiklik teklif olunabilir. 

Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın müta
lâası da alınmak suretiyle Genelkurmay Baş
kanlığının teklifi üzerine Millî Savunma Bakan
lığınca, jandarma mensupları için Jandarma 
Genel Komutanlığının teklifi üzerine -İçişleri 
Bakanlığınca sonuçlandırılır. 

b) (a) bendine göre tesbit 'edilen general 
ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere da
ğılış oranları üç kuvvet (Jandrama 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 
•c£ 50 % % 57 Tuğamiral 

c) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi 
edecekleri rütbenin birinci yılına ait konten
janlar verilmek suretiyle bir üst rütbeye terfi
leri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o 
rütbeye ait kontenjanın tamamlanmadığı hal
lerde, birinci yıl kontenjanı artırılabilir. 

Ancak, kontenjanı artırılıp grup en geç ikin
ci sene sonunda kendi mevcutlarına indirilir. 
Bu indirme işlemi Yüksek Değerlendirme Ku
rulunca, iki sene içinde alınan sicil ve değerlen
dirme notlarına göre yeterlik derecesi düşük 
olanların emekliye sevk 'edilmeleri suretiyle ya
pılır. 

d) Yardımcı sınıfı general ve amiral mik
tarları (b) bendi gereğince her üç kuvvet için 
(Jandarma dâhil) düzcnlecek kadrolardaki ge
neral ve amiral toplamının altıda birini geçe
mez. 

e) (d) bendi gereğince tesbit edilen yar
dımcı sınıf general ve -amiral miktarı, mevcut
ları elliden aşağı olan yardımcı sınıflar hariç 
tutularak hizmetin gerektirdiği ihtiyaca kuv
vetler ve sınıflar arasında dağıtılır. 

f) Bekleme süreleri sonunda terfi edemi-
yen general ve amiraller emekliye sevk 'edi
lir. 
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Bunlardan kadrosuzluk sebebiyle terfi etti-
rilemiyerek emekliye sevk edilen general ve 
amirallere, emekliye sevk edildikleri tarih ile 
bulundukları rütbenin yaş haddine ikadar olan 
sürenin her yıl için, 'rütbesi maaşının bir aylığı 
tazminat olarak verilir ve bundan vergi kesil
mez. Bu suretle verilecek tazminat iki aylık
tan az olmıyacağı gibi sekiz aylıktan da fazla 
olamaz. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ural, 
Sayın Küçük ve Sayın Ataklı'nın takrirleri 
vardır. Onları okutuyorum. 

Başkanlığa 
G-eneral ve amiral miktarları başlıklı 49 ncu 

maddedeki, % 1,5 olarak tesbit edilen general 
ve amiral oranının yüzde bir olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
49 ncu maddenin (a) bendi birinci pa

ragrafının sondan bir evvelki cümlenin sonun
daki (yüzde birbuçuğunu geçemez) deyimi
nin (yüzdebirini geçemez) şeklinde düzeltilme
sini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeli kanunu ta

sarısının 49 ncu maddesi (a) bendinde «yüzde 
birbuçuğunu geçmez» ibaresinin «yüzde bir on
da ikisini geçemez» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Saffet Ural 

BAŞKAN — Madde üzeninde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Buyurunuz Sayın Ural. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; bu kanunun tümünün gö
rüşülmesi sırasında arz etiğim veçhile, ordumu
zun bugünkü general ıkadrosu, başka memleket
lerin general kadrolarına nazaran çok geniş tu
tulmuş bulunmaktadır. Bugünkü tatbikata gö
re, kara ordumuzun bütün komutanlar ve ko

mutanlık yardımcıları, daire başkanlıkları için 
mevcut yüzde 1 oranına .göre kadro vardır. 
Fiilî kadronun bugün yüzde 1, 2, ile 1, 3 oldu
ğu komisyonda yapılan görüşmelerde de ifade 
edilmiştir. Buna mukabil yine geçen gün be
lirttiğim gibi, Hava Kuvvetlerimizde de bir 
filoya üç general düşecek kadar fiilî kadroda 
general mevcuttur. Bu, Silâhlı Kuvvetlerimi
zin vazife görme gücünü ve etkililiğini artıran 
bir husus değildir. Şimdi % 1,!5 a yükseltilme
si suretiyle esasen mevcudolan general enflâs
yonu daha da büyüyecektir. 'Tatbikatta Bakan
lığın güçlüklene uğramaması bakımından fiilî 
olarak mevcudolduğu bildirilen % 1,2 ye iti
bar edilmesini, takririmle bu sebepten istemiş 
bulunuyorum ve getirilen kanunla artık albay
ların eskisi kadar bol olarak terfi etmesi de 
mümkün değildir, muteber değildir. Çünkü, bu
gün 4 sene bekleme süresine tabi olan bir kı
sım albayların artık bu kanunun neşri tarihin
den itibaren 6 senelik bir bekleme süresine gi
recekleri bir vakıadır. Bu sebeple gerçekte 
yüzde 1 e indirilınesi bugünün bütün dünya 
ordularında uygulanan en ileri hadde uygun 
olmasına rağmen tatbikata bir güçlük ile kar
şılaşmasını önlemek üzere değiştirilmesini arzu 
-etiğimiz yüzde 1,2 oranına -getirecek şekildeki 
önergeme itibar edilmesini saygılarımla dilerim. 
sağ olun. 

BAŞKAN — Sayn Karaman, buyurun. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Muhte
rem arkadaşlarım, tasarının bu maddesinde ben 
de generaller için % 1,5 olarak konulan nis-
betin çok fazla olduğu kanaatiyle söz almış bu
lunuyorum. Bugün ciddî ordularda generallik 
ve mareşallik enflâsyonu yoktur. Daha 3 - 5 
gün evvel vukubıılan Orta doğudaki savaşı göz 
önüne alırsanız; bir tarafın feltmareşalleri var
dır, feltmareşal Amr'ı vardır, bir tarafın mü-
tevazi bir tuğgenerali vardır; Hava Kuvvetle
rini sevk ve idare eden bir tuğgeneral, başka 
kimsesi yok. Hiçbir zaman böyle büyük rüt-
belerdeki enflâsyon, rütbe tevcihleri o orduya 
'güç ve kuvvet vermez. Bilâkis yaşanılan orta
mın, askerî ve özellikle sivil ortamın başkalığını or
taya koyar. Bundan 70 - 80 sene evvel padişah
lık devrinde Beşiktaş muhafızı müşirdi, Üs
küdar muhafızı müşirdi ve böyle bir ordu ile 
1908 hürriyeti idrak edildi. Süratle tasfiyeler 

IRC 
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falan yapılan rütbeler küçültüldü. Ama yine 
de tam yapılamadı, nihayet Balkan Savaşma 
böyle bir ordu ile girildi. Balkan savaşında 
Türk Osmanlı Ordu'sunun pekeok generali var
dı. Ama savaşın neticesine bir tesir yapmadı. 
Aynen Mısır'ın feltmareşallerinin savaşın ne
ticesine bir tesir yapmadıkları gibi. Halbuki 
Birinci Cihan Savaşma, Balkan Harbinin so
nunda yapılan bir tasfiyeden sonra birkaç gene
ralle girildi. Albaylar ve yarbaylar tümenlerde 
ve kolordularda kumandan olarak bulundular 
ve Birinci Cihan Savaşı siyasi tarihte Osmanlı 
İmparatorluğunun bir hezimeti ise de, askerî 
tarihte büyük zaferler vardır, Osmanlılar için. 
Doğu cephesinde Ahmet Muhtar Paşa belki 50 
senedir, 100 senedir yapılmamış muharebe] er 
verdi, leh at muharebelerinde, tümenlerin başm-
daiki yarbaylar, kolorduların başındaki albay
larla bu muharebelerin en parlakları gösteril
di. Çanakkale'de destanlar yaratıldı. Demek is
tiyorum ki, generallik rütbelerini bol ölçüde 
tevcihlerle ordunun sevk ve idaresine, moral 
gücüne kuvvet derlenemez, 1,5 oram, halen or
dumuzda bulunan muvazzaf subay mevcuduna 
gö^e 315 generali ieabettirir. Mümkün değildir 
belki Sayın Bakanın ce^ap vermesi. Xe Ame
rikan ordusunda, ne İngiliz ordusunda, ne Batı 
Almanya, Fransa, İngiliz ordusunda bu kaçlar 
general yoktur. Yanlış bir tutumdur. Yanlış 
tevcihler yapılmıştır. Birkaç sene evvel Hava 
Kuvvetlerinde 32 general olmuştur. Olmaz böyle 
birşe-y. Gay.riciddî bir tutumdur. Binaenaleyh. 
ben bu maddenin bu şeikilde çok yanlış olduğu 
kanısındayım. % 1 bile çok fazla bir rakamdır. 
c/o 1 kanunlarla verilir ama, kumandanlar, sevk 
ve idarenin başında bulunan insanlar bunu kıs
kançlıktan kullanamazlar. % 1 i bile kullan
mazlar ve kullanmamaları lâzımdır bu bir. 

İkincisi maddenin zannediyorum, '(A) fıkra
sının bir yerinde «barışta ve savaşta general 
ve amiral toplamı yüzde 1,5 u geçemez diye 
madde vardır. Bu toplam kelimesi, redaksiyon 
olarak yanlış konmuştur. Yani buna toplam 
derseniz, benim savunduğum fikre göre, mem
nun bile olmam lâzmı. Barış ordusundaki fiilî 
general miktariyle savaş ordusundaki nazari 
general miktarı toplamı bu mânayı veriyor, 
redaksiyon olarak, gramatikai olarak bu mâna
yı veriyor; toplamı % 1,5 u geçemez.. O zaman 
iyidir yani yüzde 75 den fazla olamıyacak de

mektir. Halbuki bu maksatla konmamıştır. Şu 
halde toplam yerine sayısı olması lâzımdır. 
Barıştaki ve seferdeki kadrolarda bulunan ge
nerallerin sayısı yüzde 1,5 u geçemez. Bu şe
kilde olması lâzımdır. Mâruzâtını bundan iba
rettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; ben de bu maddenin 
iki hususuna değinmek işetiyorum. Birincisi; 
yüzde 1,5 olan kısımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, nedret esastır, bir 
şeyin kıymetli olabilmesi için, nadir olması, az 
olması lâzımdır. Kaldı ki, hizmetlerde bu ka
dar çok general ve amiral olmamasını âmir du
rumdadır. Gözlerimizi şöyle geçmişe, maziye 
doğru bir kaldırırsak. 1948 lerde Genelkurmayda 
dört general varıdır. O günkü Harekât Şubesi 
Müdürü Yarbay Cemal Tural, bugün Harekât 
Dairesi başına, korgeneral bilmem kim. O 
zaman ordunun mevcudu, o günkü şartlar içe
risinde, yani Kars ve Ardahan'ın istendiği, 
Boğazlarda üs talebedildiği devirde mevcut 
bir milyona yakın, Türkiye, her hangi bir it
tifaka ve camiaya dâhil değil. Bütün plânları
nı kendi yapmak mecburiyetinde. Ama Hare
kât Dairesinin başında bir yarbay. Bugün 
büyük ölçüde plân yardımı görürüz. NATO'-
dan. Ama Harekât Dairesinin başında bir kor
general; fazladır. Muhterem arkadaşlar, bir 
küçük misalle bu fazlalığı belirtmek isterim. 
Bana verilen bilgiye göre, ki yanlış olabilir, 
Amerika Donanması, ki Pas f k "en Ok a-
nus'a, Arkitik'ten Antiarkitik'e kadar bütün 
dünya denizlerini kontrol eder. Donanmasında 
30 dan fazla amiral yoktur. Halbuki bizim do
nanmamızda daha fazla amiral vardır. Sayın 
arkadaşım Karaman da ifade etti, İsra 1 O 'du
şunda iki tane hava tuğgenerali vardır. Birisi 
Hava Kuvvetleri Kumandanı, bir de Genel
kurmay Harekât Dairesi Başkanı. Bizde zan
nedersem 40 ı aştı; fazladır. Biz üçsenelik al
baylara zaten tavan olarak tesbit edilen 1 000 
lirayı vermiş vaziyetteyiz. Şu halde, generali 
asgari hadde tutmak mecburiyeti vardır. 

Bunun için de bir takrir verdim, yüzde 1 
olsun diye. Geçen sene bunun müzakerelerinde 
Yüksek Heyetiniz yüzde 1 e iltifat etmişlerdi. 
Bu sene de iltifatınızı esirgemiyeceğmizi ümi-
dederim. 
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İkinci husus; "bu sene eklenen bir kısımdır, 
yerindedir. Terfi sırası gelmiş albaylarla, ge
nerallerden kadrosuzluk sebebiyle terfi edemi-
yenlere maaşlarının, kesintisiz olaırak iki veya 
sekiz katının verilmesi; çok iyi. Yalnız muh
terem arkadaşlarım, mazide çok acı tecrübe
ler gördük. Bu gibi maddeler evlâdı ıyal mad
desi oluyor. Evlâdı ıyal vardır. İki ilâ sekiz 
maaş alamıyacak, eğer ben sicil veya yeteri ka
dar not vermezsem. Onun için vereyim de kad
ro bulunmadığından dolayı emekliliğe ayrılsın, 
bu parayı alsın. 

Muhterem arkadaşlar, temennim, bu hükmün 
bu şekilde yürütülmemesidir. Saygılarımla. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kana bir sorum var, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ataklı. 
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Arkadaşla

rın sözlerine iştirak ediyorum. Yalnız sayın 
komisyondan veya sayın Hükümetten şu husus
ların açıklanmasını rica ederim, şayet bilgileri 
varsa : 

NATO ve Doğu Blokuna dâhil modern or
dulardaki general oranları hakkında bizi tenvir 
ederlerse memnun olurum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Benim de sorum var. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, bu 49 ncu madde ile, kadrosuzluk yü
zünden terfi edemiyecek olan albay ve general
lere verilecek iki ilâ sekiz maaş tutarındaki 
tazminat, bütçede bu hususta para olmadığına 
ve bir fasılda da mevcudolmadığma göre, 
Emekli Sandığı Kanununda da her hangi bir 
değişiklik yapılmadığına göre nereden ve nasıl 
bu para verilecektir? Bu hususu Sayın Bakan
dan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, NATO ve diğer 
ordulardaki general oranını sormaktadır, mo
dern ordulardaki. Bir bilginiz varsa bu hususta 
izahat istiyorlar. 

İkincisi; 2 ilâ 8 maaş nispetindeki tazminat 
hangi imkânla verilecektir hususu Sayın Tunç
kanat tarafından sorulmaktadır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, NATO'-

ya üye diğer memleketlerin general nispetleri 
hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. 

49 ncu maddeye göre, iki ilâ sekiz maaş ik
ramiye mahiyetinde ödenekler Millî Savunma 
bütçesinden idare edilecektir. 

Sayın konuşmacılar yüzde 1,5 üzerinde ya
pılan hususun 1 e indirilmesini söylediler. Sa
yın Ural 1,2 olmasını istedi. Halen tatbikat 1,3 
tür. Ancak, seferde 1,5 a çıkacaktır. Bugün 
Şûra kararı ile tatbik etmekte olduğumuz nis
pet 1,3 tür. Ancak seferde 1,5 a çıkacaktır, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutuyorum : 
Sayın Ataklı ile Sayın Küçük'ün takrirleri 

aynıdır. İkisi de % 1 nispetine indirilmelerini 
teklif ediyorlar. Sayın UraPmki, % 1,2 dir. 

(Tabiî Üye Sami Küçük'ün önergesi tekrar 
okundu.) 

(Tabiî Üye Mucip Ataklı'nm önergesi tek
rar okundu.) 

(Bursa Üyesi Saffet Ural'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı ve Sayın Küçük'
ün, orana değinen takrirleri yüzde bire indiril
mesini istemektedir. Hükümet bunun yüzde 1,5 
olarak seferde mütalâa edildiğini, halen tatbi
katın yüzde 1,3 oranında olduğunu beyan et
mektedir. Sayın Hükümet katılıyor musunuz 
bu yüzde bire indirilmesi teklifine? 

HÜKÜMET ADTNA MÎLLÎ SAVUNMA 
BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana Mil
letvekili) —• Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisvonl. 
CrECÎCl KOMİSYON BAŞKANI CAVÎT 

TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —- Sayın komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmıyor. Sayın Küçük ve Sayın Atak
lımın takrirlerinin dikkate alınması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler lütfen 
işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir, efendim. 

Sayın Ural'm takriri % 1,2 dir. Bu takri
bin dikkate alınması hususunu oylarınıza arz 
^diyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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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. — Rütbe terfii için gerekli ye
terlik grupuna giremiyen subaylar hakkında 
aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Yüzbaşı - Binbaşı rütbelerindeki subay
lardan rütbe terfii için yapılan son değerlendir
me sonunda beşinci yeterlik grupuna giren ve 
fiilî hizmet toplamı 25 yıl ve daha fazla olan
lar emekliye sevk olunurlar. 

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

c) Terfi hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet 
yılını tamamlayıncaya kadar hizmete devam 
edecek subaylardan Subay Sicil Yönetmeliğin
de gösterilen esaslara göre, kendisinden istifa
de edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında, hizmet 
sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapı
lır. 

d) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları se
bebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun 
görülmiyen subayların hizmet sürelerine bakıl
maksızın haklarında T. C. Emekli Sandığı Ka
nunu hükümleri uygulanır. Bunlar hakkındaki 
lüzumlu sicil raporlarının ne suretle ve ne za
man tanzim edileceği Subay Sicil Yönetmeli
ğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kaplan, 
Sayın Tunçkanat ve Sayın Ural'm takrirleri 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 

tasarısının 50 nci maddesi (d) bendi başlangı
cındaki «Disiplinsizlik veya ahlâki durumları 
sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun 
görülmiyen» ibaresinin «Disiplinsizlik veya ah
lâki durumları sebebiyle uygun görülmiyen» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Saffet Ural 

Başkanlığa 
50 nci maddenin (d) bendinin tasarıdan çı

karılmasını arz ederim. 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
50 nci maddenin (c) ve özellikle (d) fıkra

ları, tümü üzerindeki konuşmalarda teferrua-
tiyle arz ettiğim şekilde, kanuniliğe ve hukuka 
aykırı tatbikatlara yol açacaktır. 

Bu yönlerden olduğu kadar, özellikle Ana
yasamızın tabiî hâkim hakkına aykırılığı yö
nünden de, görüş alınmak üzere, maddenin 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Öztürk-
çine, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNB (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, rütbe terfii 
için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler kıs
mında Hükümet ve Komisyondan şunu sormak 
istiyorum. Dış memleketlere giden bâzı askerî 
öğrenciler, subaylar ve memurlar mevcuttur. 
Bunlar 6422 sayılı Kanun gereğince oradaki ge
çen hizmetlerinin iki misli hizmet yapmak zo
rundadırlar. Meselâ altı sene okuyan bir talebe 
veya subay 12 sene hizmet yapmak zorundadır. 
Bu 12 yıl 25 yılın üzerine ekledikten som'a, an
cak 37 sene sonra emekli olabilmektedirler. 
Fiilî durum bu olunca acaba yeterlik durumunu 
haiz olamıyan, bu gibi hizmeti mecburiyesi 
olan subay, askerî memur ve talebelerin duru
mu karşısında bu madde nasıl işliyecektir? İza
hat verirlerse teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Ural, buyurunuz. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; 50 nci maddenin «d» bendi 
için bir değişiklik önergesi takdim etmiş bulunu
yorum. Bu önergenin baş tarafında «disiplin
sizlik veya ahlâkî durumları sebebiyle Silâhlı 
Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyen» tâbiri 
tatbikatta haksızlıklara, indî tefsir ve tatbikatı
na sebebiyet verecek bir şekilde tedvin edilmek
tedir. Bunun geçmiş tatbikat içerisinde pek çok 
idari dâvaların açılmasına sebebiyet veren tat
bikatını görmüş ve şahsında yaşamış bir arka-
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daşmız olarak disiplinsizliğin ve ahlâkî durumun 
tarifinin yapılmamış olmaması dolayısiyle disip
linsizlik Areya ahlâkî durumları dolayısiyle ordu
da kalmaları makeme karariyle uygun görül-
miyenlere bu bendin tatbik edilmesi için önerge 
•takdim ettim. Kabulünü istirham ederken böy
le kaldığı takdirde bu yüzden haksız ve yanlış 
tatbikat neticesinde mağdur olacak insanların 
ve onların yavrularının ahlarını üzerinize çeke
ceğinizi hatırlatırım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, siz Anayasaya 
aykırılık iddiasındasınız, değil mi efendim? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Evet tek
rar bir incelensin diyorum. Komisyon bu fikir
de ise konuşmama lüzum yok. 

BAŞKAN — Komisyon o fikirde olsayd1 mü
talâa alırdı Anayasa Komisyonundan o madde 
hakkında, tetkikatını ona göre indirirdi 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, tümü üzerindeki görüşmelerde Komis
yonda mevzuubasolmıyan birçok meseleler bu
rada daha çok düşüncenin işe karışmasından 
dolayı açıklığa çıkıyor. Onun için de usulü
müz icabı, her seferinde Komisyona önergelere 
iştirak edip etmediğini soruyoruz. Bu balrmclar 
eski mütalâasının burada aynen devam edece-
ğ-ini, kabul etmemek gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, bu madde ilk görünüşte 
müesses otorite nizamı için doğru bir madde
dir ilk görünüşte, tahlil etmeden önce. Şimd; 

bu maddeyi tahlil edersek şöyle; iki fıkra kon
muş. Birinde diyor ki; terfi hakları olmaksızın 
yani (e) fıkrasında 25 fiilî hizmet yılını tamam
layıncaya kadar hizmete devam edecek olanlar, 
diyor, eğer orduda kalmalarına lüzum olma
dığı kanaatine varılırsa, ki bu yetersizliktir, 
hizmet süresine bakılmadan emekliye sevk edi
lir. Evet, bu subay terfi hakkını kaybetmiştir. 
yetersizdir, 25 hizmet yılma kadar devam et
mesi lüzumsuzdur, diye gözüküyor ve hizme
tine son verelim deniyor. Yalnız zaman zaman 
bahsettiğimiz, bu bakımlardan referans verdi
ğimiz Emekli Sandığı Kanununda, 25 hizmet 
yılından önce bu türlü emekliye sevk edemez
siniz. Buna rağmen askerliğin icabıdır diye bir 
yere koyalım bunu. 

Emekli Sandığı Kanununa göre yapılamaz. 
Askerliğin özelliği icabettiriyor diye bir kenara 
koyalım yetersizlik. O halde bunu ayardık. 

Geriye kalır, disiplinsizlik ve ahlâksızlık Ah
lâksızlık nedir? Ahlâksızlık hükümle tesis olu
nur; sosyal ahlâk ve kanunların suç olarak ka
bul ettiği ahlâksızlık. Sosyal ahlâk, toplum 
ahlâkı ayrı bir meseledir. Ama burada tesbit 
edilecek olan ahlâksızlık hükümle tesis edilmiş 
olması lâzımgelen ahlâksızlıktır. Emeldi San
dığı Kanununda, 39 ncu maddesinin (E) fık
rasında böyle der : «Ahlâksızlık yönünden hü
kümle yetersizlik ve disiplinsizlik yönünden 
usule göre sicille veyahut mahkemelerin tesis 
ettiği kararlarla» der. Şimdi, disiplinsizlik nedir? 
Gayet tabiî, açık. Bunun kanunda yeri var. îç-
hizmet Kanunumuz şöyle diyor : «Disiplin ka
nunlara, nizamlara ve âmirlere mutlak bir itaat, 
astın ve üstün hukukuna riayettir». Kanun
lara mutlak bir itaat, İtaat etmezse bunun 
mânası nedir? Disiplinsizliktir. Kanunlara 
itaat etmezse ne olur? Askerî Ceza Hukukunun 
psasları ve usulleri içinde kendisine ceza veri
lir. Bu mesele Askerî Ceza Hukukunda halle
dilmiş. Bu bitti. Sonra nizamlara... Nizam ne
dir? Tüzükler, kararnameler, yönetmelikler, ta
limatnameler talimat hükümleridir. Asker
lik, bunlarda da mutlak itaat istiyor. Bunlara 
itaat etmezse?.. . Disiplinsizlik. Nedir cezası? 
Askerî Ceza Hukukunda var. «Ve âmirlere» di-
vor. «Âmir nedir? Makam ve memuriyet itiba
riyle emretmek yetkisini haiz olan kimsedir. 
Emir nedir o halde? Hizmete ait bir taler» ve 
vaşağın bildirilmesidir. Hizmet nedir? Kanun 
ve nizamların emrettiği, yasaklamış olduğu şe
vi yapmak veya yapmamaktır. Bütün bunlar
dan geldiğimiz zaman, bir subayın disiplinsiz
liği kanunlara temas eder, cezası vardır Ni
zamlara temas eder, cezası vardır. Âmirle
rine, emirlerine itaatsizlik tarzında cezası var
dır. Bunun dışında bir hal tasavvur edemez
siniz. Gecen sefer uzun uzun Askerî Ceza Ka
nunumuzdan ve Disiplin Mahkemeleri kanunla
rından yasak şeyi okumaya kadar dikkate alın
mış ve kanunlara konmuş maddeler. Söylediğim 
kanunilik budur, hukukîlik budur. Hattâ as
lında hukuk devleti ile kanun devletinin farkı 
budur. Biz kanun devleti miyiz? Hayır yal
nız kanun devleti değiliz. Aslında hukuk dev
leti olmak istiyoruz. Kanun yaparsınız, herke
sin buna itaat etmesini istersiniz. Kanunlar 
hukuka aykırı ise kanun devletisiniz. Her 
türlü diktalar kanun devletidir. Ama hukuk 
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devleti değildir. Madem ki, bu kanuni arımızda 
var. Bu kanunların dışına çıkamayız. Bir 
küçük misal göstereyim deseniz, mümkün de
ğil, bulamazsınız. Subay ahlâksızlığa disip
linsizliğe mütaallik bir suç işlerse yani mütaal-
lik bir suç işlerse kanunlara nizamlara ve 
âmirlerine mutlak itaattan yoksun ise bımun 
cezası vardır. Hukuk devletinin mânası bunu o 
yolla tecziye etmektir. 

Suç nasıl tekevvün eder? Ya yavaş yavaş si
cil yoliyle var, not veriyorsunuz not vereceğiniz 
yerlerde haneleri var. Alamazsa yeterlik notu 
aşağı düşer, allamazsa açığa çıkarılır, hizmet sü
relerinden, kısa hapis cezaları hariç, şahsi hürri
yeti bağlayıcı cezalar ve para cezalarına bu sü
ratle çevrilmiş olanlar bekleme sürelerinden dü
şer. Ziaten tecziye 'edilir o subay. 

Bir küçük misal hatırıma geldi ve sizlere mad
deyi bu misalle arz etmeye çalışacağım. 

Efendim, vazifeye geç geliyor; beş dakika, 
on dakika geç (geliyor. Yani disiplinsiz bir adam. 
Mahkemeye de veremiyorsunuz. Değil öyle muh
terem arkdaşlıarım, hiç öyle değil. Bu aıskerlik, 
balka bir meslek değil. Beş dalkika geç geliyorsa, 
birincisinde disipHn tecavüzü işliyor demektir. 
Disiplin tecavüzü hiçbir kanunda suç olarak tes-
bit edilip müeyyidesi konulmamış olan nizama 
•aykırı hareketlerin tâ kendisidir. Hiçbir meslek
te olmasa askerlikte disiplin tecavüzü işliyenlere 
karşı disiplin âmirlerinin hapis yetkisi vaırdır, 
para cezası yetkisi vardır. İkincisi her gün geç ge
liyor. Görevi savsaklamak var. Disiplin Mahkeme
leri Kanununda veriyorsunuz bir tip mahkeme
nin önüne, cezasını alıyor. Ona göre siciline iş
leniyor, tecziye oluyor. Âmirsiniz. Nedir âmir?. 
Hizmete müteallik bir .emri vermeye yetkisi olan 
kimsedir, âmir. Ben emir veriyorum; üsteğmen, 
varın tam zamanında geleceksin. Hizmete müteal
lik mi bu emir? Evet. Âmir miyim? Evet, âmi
rim. Yarın da geç geliyor. Emre itaatsizlik. Der
hal disiplin mahkemeleri Kanununun 18 nci 
maddesinin (,a) fıkrasından çıkar, Askerî Ceza 
Kanununun hükümleri içerisine girer, 86 neı 
madde tatbik edilir. Ertesi 'gün yine geç geldi, 
disiplinsizlikte ıısrar... Doğru Askerî Ceza Kanu
nunun 87 inci maddesine girer. Oraya bir girdi 
mi bir yıldan az hapis olursa ya 29 ve 28 nci 
maddesine göre Askerî Ceza Kanununun ihraç 
cezası hükmedebilirsiniz, hıükmolumabilir diyor. 
Yani ihraç demde askerlikten yolcu ediyorsunuz. 

Daha ne bulunur İki, bu madde tatbik olsun isti
yorsunuz? Bu madde kanuniliğin dışına çıkar, bu 
madde hukukiliğin dışına çıkar. Yanlış tatbikat
lara yol açar. Tatbik 'edenlerim de başını ağrıtır. 
Efendim, Danıştay yolu açık. Danıştay yolu açık 
ama insaf edelim, Danıştay dairelerinde de böy
le yüzbinlerce dâva dosyası yığılıyor böyle. Ko
lay değil bir halkikı aramak. Birçok kademelerden 
geçeceksiniz. Kanun yaparken dikkate almaya 
mecburuz. Hukuk Devletiyiz. Yalnız kamun Dev
leti değiliz. Askerî Ceza Hukukunun esasların
dan ve usullerinden başka bir şey tatbik edeıme-
yiz ısuibaya. Böyle zannediyoruz diye yapamayız. 
zannettiğimiz belki sebeptir, belki vesiledir, hu
kukla bunlar hep ayrı şeyler. Bunu ancak yetki
li taibiî hâkimler önlüne çıkardığınız zaman o hâ
kimler halledebilir. Bu maddeye hiç lüzum yak 
tur. Yetersizlik konmuş kâfi derecede zaten. Ge
cen sefer de dendi ki, efendim Emekli Sandığı 
Kanununda bu hüküm vardır. Şimdi biz yeni bir 
kanun yapıyoruz, bir. Emekli Sandığı Kanunu 
dahi hükmü 'aynen buraya getirme mecburiyeti 
olm)«dıS-ını ona aykırı hükümleri buraya koy
makla ispat ettir, iki. Emekli Sandığı Kanunun
da hüküm var; ama şöyle var. Subay ve Astsu-
b?.v ahlâk moktasımdan hükümlü ise, diyor. Biz 
burada nasıl koymuşuz. Hükümle değil, yönelt-
melikle koymuşuz. Bir hüküm tesisi lâzım onun 
Yıkkında. Büküm tesisi Askerî Ceza Hukuku 
'cinde var. kim1 er tesis edebilir? Sonra, yetersiz
lik veya disiplinsizlik sebeplerimden dolayı sicil
ler üzerine, yetersizlik İçin çok maddeler koymu
şuz. Gruplara 'ayırıyoruz, ötekilere bakıyoruz, 
hizmet yıllarına bakıyoruz. O da gitti. Geriye 
kalıyor disiplin sebepleri. Disiplin sebeplerinden 
Askerî Ceza Hukukunun icabına bakacaksınız 
ond^m sonra veyahut mahkemelerce verilecek ka
darlar üzerine, zaten böyle olacak, Emekli San
dığının 39 ncu maddesinin bir (E) fıkrası var 
ki, askerî personeli yukarı .almış, bir aşağı fıkra
sına da onların dışındaki personeli koymuş. Bakın 
ne diyor orada? «(E) fıkrasında yazılı olanlar 
dışardakiler subay, astsubay». Onun dışındakiler 
laihlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı tüzüğü
me göre, ısicilleri üzerimden kurumlarınca re isen 
emekliye ayrılır. Burada çok mühim bir nokta 
var sayın arkadaşlarım. Tüzüğüne göre, diyor. 
Bu tüzüğüne göre terimi Mecliste konmuştur. Hü
kümet tasarısında yoktur, Emekli Sandığının. 
Meclise geldiği vakit yanlış ve hukuk dışı bir 
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tatibikata ısebebolmasın diye, hiç değilse hukuk 
kaynağı bakımından kanunlardan sonra gelen tü
zük Mecliste ilâve olmuştur. Bu çok mühim bir 
ipucudur, bizim için. Çünkü tüzük, Danıştay 
murakabesine tâbidir. Danıştay bunu murakabe 
ederken, kanunlara uygun olup olmadığını bir 
yüksek organ olarak, kaza organı olarak tetkik 
•edecektir. Meclis bumu düşünüp koymuştur. 

Biz ne koymuşuz? Yönetmeliğe göre diyo
ruz. Yönetmelik resmî gazeteyle birlikte meri
yete girer. Bu maddeye lüzum yok. Hattâ ha
şiv diyeceğim geliyor, mevcut mevzuat muva
cehesinde zaten lüzum yok. Emekli Sandığı 
Kanunundan almış bunu. Daha bununla da bit
miyor, bununla bitse bir diyeceğim yok. Ay
nı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesi
nin son fıkrası, yukarıdaki sebeplerle dahi olsa, 
25 yıldan evvel hizmetine son verilemez, diyor. 
Peki, Emekli Sandığı Kanununun bu fıkrası
nı alıyoruz da niye son fıkrasını almıyoruz? 
Görüyorsunuz ki, hukuk dışı tatibikata sebebo-
lur. Faydası yok, zararı var. Tatbik eden in
sanların başını ağrıtır, haksızlıklara sebebolur, 
mahkemelere yol açtırır, hiç de lüzum yoktur. 
Askerler ve âmirler, emirlerinde birçok mevzu
at var; disiplin mevzuatı var, yetkileri var, 
disiplin mahkemeleri var, askerî mahkemeler 
var. Hepsi enine boyuna tâcladedilmiş bunların. 
Bunlar işlesin. Bu aynı zamanda yöneticinin, 
yargının ve yasamanın ayrılığı prensibine de 
uygundur. Bırakın, birleştirmiyelim bunları. 
Bol mikyasta teçhiz edilmiştir, askerî makamlar 
ve müesseseler. Hukuk müesseseleriyle, ceza 
müesseseleriyle ve teşkilleriyle teçhiz edilmiştir. 
Onlara iş görelim. Son defa arz ediyorum, hiç 
lüzum yoktur. Beş dakika geç gelen subaya ev
velâ disiplin tecavüzüdür, ceza verilir. Tekrar 
ederse, emre itaatsizlik, derim, mahkemeye ve
ririm. Bir daha yaparsa, itaatsizlikte İsrar, ede
rim, 87 nci maddeye g'6,ve ihraç cezası alır ve 
gider. Bu kadar, eğer tatbik edilirse doğru iş
lerse, ama bizim toplumdan gelen bir şeyimiz 
vardır. Aman benden bulmasın, çoluğu çocuğu 
var. yok böyle şey, askerlikte olmaz. Mahke
meler vardır, hukuk vardır, tatbik edilir, bi
ter. Onun için hiç değilse diyorum ki, Anayasa 
ve Adalet Komisyonumuz bu noktalardan tet
kik etsin şunu bir kere, ondan sonra gelsin. 
•Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçinenin de bir 
takriri vardır, konuşmasını teyideden takriri
ni vermiştir, onu da okutuyorum. 

Madde üzerinde başkaca söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Sayın Başkanlığa 
50 nci maddenin (d) fıkrasından sonra (e) 

fıkrası eklenmesini saygiyle arz ederim. 
İstanbul 

Kifat Öztiürkçine 

e) 6422 sayılı Kanımla değiştirilen 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunun 39/6 fık
rası uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Ye
şilyurt, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Başkan, sev
gili arkadaşlarım, Kadri Kaplan Bey kardeşimi
zin bu kürsüden 50 nci maddenin (d) bendinin 
çıkarılmasına mütedair disiplinsizlik ve ahlâk
sızlık sebebiyle orduda tutulması mümkün ol-
mıyan kimselerin emekliye ayrılması hususun
daki bu kanun fıkrasının çıkarılmasına müte
dair ve bunun Anayasaya aykırı olması sebebiy
le Anayasa Komisyonuna gönderilmesine müte
dair beyanını dinledik. Biz komisyon olarak 
muhterem arkadaşlarım, bu fikirde olmadığımı
zı şimdi elimizde bulunan ve mevcut mevzu
ata müsteniden arz ve izaha çalışacağız. 

Sevgili arkadaşlarım, yine Kadri Kaplan 
Bey kardeşimizin bu kürsüden ifade ettikleri 
gibi, hakikaten bu, Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin (f) bendinden aynen alın
mıştır. Muhterem arkadaşlarım, Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin (e) bendini 
okuduktan sonra (f) bendini de (e) bendiyle 
birlikte okursanız, mutlaka birbirinden ayrı 
şeyler olduğu hususunda müştereken aynı nok
taya varacağımız kanısındayım. 

(e) Bendi derki, «Subay ve askerî memur
larla gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlâk 
noktasından hüküm ile yetersizlik ve disiplin
sizlik sebep]erinden dolayı sicilleri üzerine ve
ya askerî mahkemelerce verilecek kararlar üze
rine kurumlarca re'sen..» (f) fıkrası ise, «(e) 
fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler, ahlâk ve 
yetersizlik sebeplerinden dolayı tüzüğüne göre 
sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen..» demek-
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tedir. Biz de burada demişiz ki, bunu aynen yö
netmelikte göstereceğiz. 

Şimdi, muhterem arkadaşım dediler ki, böy
le bir şey olduğu takdirde mahkemeye müra
caat edilir, mahkemeden karar alınır. Sevgili 
arkadaşlarım, ben de askerî hâkimlik yapmış 
bir arkadaşınızım. Bu mevzuda karar vermiş 
bir arkadaşınızım. Bâzı hâdiseler vardır ki, 
bunlar yalnız disiplinsizliktir. Askerî Mahke
menin vereceği karar ikidir; ya tarttır, ya ih
raçtır. Ama disiplinsizliği tesbit edilmiştir, ih
raç ve tart verilmemiştir. Bu kişilerin orduda 
kalması mahzurludur. O halde ne yapması lâ
zım1? Kıta kumandanına disiplinsizlik ve ah
lâksızlık sebebiyle ordudan çıkarına yetkisi ver
mek icabetmektedir. Şimdi tatbikatta b aşıma 
/gelen bir hâdiseyi aynen izah edeceğim: 

Sevgili arkadaşlarım taldbelik hukukunun 
zevalini mucip sebeplerde, madde 154 te ; «Gay-
ritabiî mukarenette bulunduğu veya bu fiilî rı-
•zasiyle kendisi yaptığı takdirde zevali bulan 
ilmilerdendir.» Şimdi bizim ceza hukukumuz
da gayritabiî mukarenet, aleniyet olmadığı 
takdirde suç değildir, tart edemezsin. Ama, şa
hitte vardır, bu işi evinde işlemiştir. Gayritabiî 
mukarrenette bulunmaktadır. Bu bir ahlâksız
lık suçudur. Bunun mutlaka atılması lâzımdır. 
Böyle bir kimsenin de orduda bulunması, tah
min ederim, hiçbir arkadaşımız tarafından şah
san arzu edilmiyen haldir. O halde gayritabiî 
mukarrenetten dolayı ve herkesçe de malûm 
olan bu halden dolayı birincisini ordu içinde bu
lundurmak mümkün olmadığına göre, işte mut
lak ve kanun vazıımn anladığı mânada tam bir 
ahlâksızlıktır. Bu sebeple bu hükmün burada 
kalması ihtiyaçlara cevap verir ve komutanına 
da, kendisini disiplinsizlik sebebiyle ve ahlâki 
durumu dolayısiyle orduda bulunması mahzurlu 
•bulunduğu müddetçe tardetmek imkânını bah
şetmek lâzımdır. Komisyon olarak bu maddenin 
kalmasını arz ve talebediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan sorunuzu 
sorun efendim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Şimdi 
efendim, 154 ncü maddenin (c) fıkrasından 
bahsetti sayın sözcü. Buna göre Askerî Ceza 
Hukukunda, tesbiti nasıl olursa olsun, talebelik 
hukukunun zevalidir. Talöbelikte iktisab ettiği 
müktesep hakları kaybeder. Türk Ceza Kanu

nunun hükümleriyle bunu paralel yürütenleyiz. 
Madde tamamen açıktır. Şimdi, tesbit ettiniz 
mi, böyle midir bir defa. Birinci sorum. 

Bir sorum dalha var, Emekli Sandığı Kanu
nunun (f) fıkrası subay ve astsubaylar için. 
(e) fıkrası bunun dışındakiler diye atıf yap
mış, şahıs olarak ordu içindeki personele ve yö
netmeliğe değil, tüzüğe atıf yapmış. Aynıdır 
eliyor mu, bunun üzerine yine sayın sözcü? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL YE
ŞİLYURT (Devamla) — Emekli Sandığı Ka
nununun (f) fıkrası tüzükle bu işin halledile
ceğini, bizim getirdiğimiz kanun tasarısında 
ise bunun yönetmelikle halledileceği hususunu 
derpiş etmiştir. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Anayasanın 

114 ncü maddesine göre esasen kanuni teminat 
hakkı yok mu? Mahkemeye müracaat edemiye-
cek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Efendim An aya
nın 114 ncü maddesine göre «disiplinsizlik ve 
ahlâksızlık sebebiyle ordudan ihracedilen veya 
atılan arkadaş mutlaka Anayasanın 114 ncü 
maddesine göre, Danış t ay a müracaat edecek
tir, bu tabiî bir hakkıdır. 

BAŞKAN — Sayın takrir sahipleri de zaten 
müracaat edecekler, fakat Danıştaydan karar 
istihsali v.s. uzun zamana mütevakkıftır diye 
beyanda bulundular. Kanun hakkı daima açık
tır. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Danıştay 
denmedi Sayın Başkan, mahkemeler dendi. 

BAŞKAN — Mahkemeler dendi, soru cevap
landırılmıştır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, benim sorduklarım cevaplandırılmadı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Öztürkçine, muhte
rem arkadaşımın burada vermiş bulunduğu tak
rirdeki, görüşünü bu maddeye getirmesi ve 
burada yer alması hukuken de mümkün değil
dir, Askerî Personel Kanununun esprisine dahi 
aykırıdır. 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 



C. Senatosu B : 89 18 . 7 . 1967 O : 2 

(Tabiî Üye Kadri Kaplan'ın önergesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü katılmadı
ğını beyan etti. Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLÜ (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takririn dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar. Etmiyen-
ler... Kaıbul edilmemiştir. 

(Tabiî Üye Haydar Tunç.kanat'm önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALÖĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp alın
mamasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

(Bursa Üyesi Saffet Ural'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET ADINA MİLLÎ SAVUNMA BA

KANI AHMET TOPALOĞLU (Adana Millet
vekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. Takririn dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

(İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin öner
gesi tekrar okundu). 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ede
rim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Değerlendirme kurulları 

I - Değerlendirme kurullarının teşkili 
Madde 51. — Değerlendirme kurullarının 

teşkili : 

a) Yüksek Değerlendirme Kurulu, Yüksek 
Askerî Şûra üyelerinden (Jandarma subayları
nın değerlendirilmelerinde Jandarma Genel Ko
mutanı bu kurula katılır) ; 

b) Değerlendirme kurulları Subay Sicil 
Yönetmeliğinde belirtilen üyelerden, Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlı
ğında yeteri kadar kurulur. 

BAŞKAN'— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Takrir yok efendim. Kabul eden
ler. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Küçük bir 
sorum var komisyondan. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sorulara da sâridir Sayın Küçük. 
II - Terfi işlemi 

Madde 52. — Terfi edecek yüzbaşı - yar
bay rütlbesindeki subayların terfi işlemleri de
ğerlendirme kurullarınca, general ve amiral 
olacak albaylar ile general ve amirallerin terfi 
işlemleri Yüksek Değerlendirme Kurulunca bu 
kanunda yazılı esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

III - Değerlendirme kurulları üyelerinin 
nitelikleri 

Madde 53. — Yüksek Değerlendirme ve de-
ğerelendirme kurulları üyelerinin, terfi edecek 
subaylardan en az bir üst rütbede bulunmaları 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV - Subayların terfi işlemleri 
Madde 54. — Yüksek değerlendirme kurulu 

ve değerlendirme kurulları terfi edecek subay
ların terfi işlemlerini aşağıdaki esaslara göre 
yapar: 

a) Rütibe terfii sırasındaki subayların sicil 
notu ortalamasını tesbit eder. Bu işlemi ya
parken sicillerden birisinin tarafsız verilmedi
ğini tesibit ederse bu sicili iptal eder. 

Sicillerin hangi hallerde tarafsız verilmemiş 
sayılacağı, Subay Sicil Yönetmeliğinde göste
rilir. 
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!b) Kural üyeleri, terfi edecek subayların 
şahsi dosyalarını ve o rütbedeki sicil raporla
rını incelemek suretiyle, Subay Sicil Yönetme
liğinde gösterilecek âzami ve asgari hadler ara
sında, bir değerlendirme notu verirler. 

Kurudunca verilecek değerlendirme notu, 
sicil tam notunun altıda birini aşamaz. Bu mik
tar Yüksek Değerlendirme Kurulu için bir mis
li artırılır. 

Bütün üyelerin verdiği notların ortalaması, 
subayın değerlendirme notunu teşkil eder. De
ğerlendirme notunun tesbitinde, subayın bulun
duğu rütbenin bekleme süresine ait aşağıdaki 
hususlar göz önünde bulundurulur. 

1. Önceki rütbesine normal terfi edip etme
diği, 

2. Sağlık durumu, 
3. Gördüğü kurslar, ek öğrenimler ve bun

lardaki başarı dereceleri, 
4. Kıt'a veya mesMû tecrübesi, 
5. Savaş tecrübesi, 
6. " Atanma sınırlamaları, 
7. Meslekine 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 
subayların yeterlik dereceleri tesbit edilir. Ye
terlik derecelerinin tesibitinde yeterlik notunun 
eşitliği halinde subayların bulundukları rütbe
deki kıdem sıraları esas alınır. 

d) Yeterlik derecelerinin tesıbitinden son
ra hiçbir subayın sırası değiştirilemez. Bunlar 
40 ncı madde esaslarına göre yeterlik grupları
na ayrılırlar. General - amiraller yeterlik grup
larına ayrılmazlar, yeterlik derecelerine göre 
sıralanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Y - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 

Madde 55. — Değerlendirme kurullarının 
çalışmaları gizli yürütülür. Kanunen yetkili 
merciler dışında hiçbir makam ve kişiye bilgi 
verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

VI - Değerlendirme kurul üyelerinin 
bağımsızlığı 

Madde 5G. — Değerlendirme kurul üyeleri 
kararlarında bağımsızdırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

VII - Yönetmelik 
Madde 57. — Değerlendirme kurullarının 

çalışma usulleri, 54 ncü maddenin (b) bendin
deki esasları ne şekilde değerlendireceği, karar
larını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Özel hükümler 

I - Savaş takdirnamesi alanlar 
Madde 58. — Savaş takdirnamesi alan su

baylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl 
kıdem verilir. Savaş takdirnamesine hak ka
zananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu 
kanunda aranan kademe ve rütbe terfii şartla
rına bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni du
ruma göre dul ve yetimlerine emekli maaşı 
bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir var
dır, Sayın Koçaş, Sayın Tekin Arıburun tara
fından... 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
58 nci maddenin 4 ncü kelimesi olan «subay

lara» kelimesinden sonra «bir rütbede» kelime
lerinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
'Sadi Koçaş 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının 
58 nci maddesinden aşağıda arz edilen fıkranın 
çıkarılmasını ve yeni bir fıkra eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

a) Çıkacak fıkra : 
58 nci madde birinci satırı ortasında (bir 

defaya mahsus olmak üzere) 
b) Eklenecek fıkra : 
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58 nci madde sonuna yeni fıkra olarak : 
(Üstünden bir yıl geçmeden ikinci takdirname 
alanlar derhal terfi ettirilirler.) 

BAŞKAN — Sayın Tekin Arıburun, izah et
mek üzere buyurunuz. 

TEKİN ARIBURUN ('İstanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; savaş dâvasına 
gelince beni maalesef kürsüde mütaaddit defa
lar görmek zaruretine katlanacaksınız. Savaşın 
mahiyetini bundan evvel bir, iki defa konuşmam
da arz etmeye çalıştım. Bir kere daha dikkatle
rinize ve takdirlerinize arz edeceğim. Savaş 
anormal bir şeydir. Savaşta fevkalâdeden bir 
takdirname almak her kula müessir olacak du
rum da değildir. Savaşa ait hükümlerde Saym 
Silâhlı Kuvvetlerimizin, âdeta nekesçe diyece
ğim davranmalarının mânasmıp ek anlıyamıyo-
rum. Savaşta insanları ölüme sevk ediyoruz. Bu
rada gösterilecek feragat memlekete, bazan bir 
insanın dahi memlekete büyük zaferler kazan
dırabilmekte âmil olduğu görülür. Bunları firen-
lemeye lüzum yoktur. Keşke buraya hiç savaş 
meselesi girmeseydi de, savaşa ait ayrı bir ka
nun çıkarılsaydı. 

Saym arkadaşlarım, biz son -devirlerde har
be girmedik. Harbe girmediğimiz için emir ve 
kumanda kademesinde subaylarımız ve kuman
danlarımız âdeta her 'şeyi hazardaki normal va
ziyetine göre düşünmekte ve buraya maddeler de 
aşağı - yukarı o halde gelmektedir. Savaş tak
dirnamesi almak İstiklâl Harbi sırasında evve
lâ iki maaş rütbesinde maaş alırdı, ikinci tak
dirnameyi alan otomatikman terfi ederdi. Bunu 
kaldırmış. 

Saym arkadaşlarım; bir defaya mahsus ol
mak üzere fevkalâde kahramanlık göstermiş bir 
insana, takdirnameye mazhar olmuş bir insana 
bir defaya mahsus olmak üzere lütfen iki sene 
kıdem verilmektedir. Başka memleketlerde altı 
ay ile tahdidedilmiştir. Altı aydan sonra bir rüt
be daha derhal terfi edebilir. Hemen, hemen bü
tün Avrupa memleketlerinde, Amerika'da böy
ledir. Bu bizde niçin kısılıyor, iki sene yalnız 
kıdem verilmek suretiyle ve bir defaya mahsus 
olmak üzere konuyor? Bu kadar tahdidin haki
katen psikolojik bakımından da kıymetlendire-
miyorum. Seferde kahraman subaylara takdir
name almak babında açık kapılar bırakılmalı
dır, teşvik edilmelidir. Hele önümüzdeki devir-
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lerde harblerin ne kadar uzun süreceği de belli 
değildir, zaten. Binaenaleyh, saym arkadaşları
mın bir kere daha savaşın ağırlığını, savaşta 
yapılacak feragat ve fedakârlığın kıymetini bi
raz daha geniş ve âlicenap ölçüler içinde takdir 
etmelerini ve arz ettiğim gibi «bir defaya mah
sus olmak üzere» ibaresinin çıkarılması lâzım-
gelir buradan, bunun çıkarılmasına iltifat etme
lerini arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ekledi
ğimiz fıkra da; üstünden bir yıl geçmeden ikin
ci takdirnameyi kazanmış olan fevkalâdeden 
bir insandır. Rica ederim, bunun da hakkını ve
relim, terfi ettirelim, fevkalâdeden olarak. Bu 
kapıları kapamıyalım. Bunlar bizim için şeref 
konusudur. Bu ne mahrutu bozar, ne de her han
gi bir sakmca doğurur ve kaç kişi alabilir. Ama, 
Türk ordusunda kahramanlığın feragat ve fe
dakârlığın fevkalâdeden olmak üzere takdir 
edildiğini ispat etmiş olalım, hiç olmazsa. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen ? Saym Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Müsaade ederseniz komisyondan bir sual sorup 
önergemi geri almak istiyorum. Buradaki «bir 
defaya mahsus olmak üzere» tâbiri bütün öm
ründe mi bir defadır, yoksa her rütbede mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Her rütbede efendim. 

BAŞKAN — Her rütbede bir defa olduğu 
komisyon sözcüsü Sayın Yeşilyurt tarafından 
ifade edilmiştir. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben önergemi geri alıyorum, Saym Arıburun'un 
önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Saym Koçaş önergesini komis
yon sözcüsünün beyanı karşısında geri almıştır. 
Sayın Sözcü, Tekin Arıburun'un beyanı üzerin
de bir beyanda mı bulunacaksınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Saym Başkan, muh
terem arkadaşlarım; çok hürmet ettiğim Saym 
Tekin Arıburun Paşamın önergesine komisyon 
olarak iştirak etmemiz şu esbabı mucibeye müs
teniden mümkün olmamaktadır. 
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Subaylarımız bu kanunun esprisine göre 
teker, teker terfi ettirilnıemektedir. Muayyen 
gruplar içinde bir değerlendirmeye tabi tutul
maktadır. Buna göre de iki yıl kıdem almış bu
lunan subaylarımız kendisinden iki yıl evvelki 
subaylarla birlikte değerlendirilecekler 30 Ağus
tos tarihinde. Bu sebeple bu değerlendirmelerin 
toptan yapılmış bulunmasından dolayı her su
bay için ayrı, ayrı bir terfii mümkün görme
mekteyiz. Kanunun esprisine ve mevcut şimdi
ye kadar Yüce Heyetçe kabul edilmiş bulunan 
maddelerine aykırıdır. Ayrıca savaşta bu hu
susta yine 31 nci maddede de sarahat var. Ba
kanlar Kurulu kararı ile terfi verilebilir, yarıya 
indirilebilir. Bu husus da ayrıca derpiş edilmiş
tir. Bu sebeple komisyon olarak iştirak edeme
diğimizi bildiririz. 

GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan bir sualim var sayın komisyondan. 

BAŞKAN — Sual mi efendim?.. Bir dakika 
Sayın Yeşilyurt. Buyurunuz, Sayın Uçağök. 

GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Sayın Söz
cü hazarın terfi şartlarını izah buyurdular. Se
fer hazara benzemez. Seferde de kahramanlık, 
üstünlük yaratabilmek için mükâfat vermek lâ
zımdır. ıSaym Generalin teklifi o mahiyettedir. 
Seferde 28 Ağustos, 30 Ağustos beklenmez. 

BAŞKAN —• Zaten müzakere ettiğimiz bu 
madde savaş takdirnamesidir hazar takdirna
mesi delildir. 

GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Sayın Ko
misyon Sözcüsü 30 Ağustos ve kıymetlendirme
den bahsediyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Şimdi muhterem pa
şam, bugünkü harblerin ne zaman başlayıp ne 
kadar süreceği hepimizin malûmudur. Bu harb-
ler bugün başlayıp senelerce devam edecek du
rumda da değil. Zaten kanunumuzda ayrı bir 
sistem yok. Sistem aynı; savaşta ve seferde. Bu 
sebeple cevabımızı böyle verdik. 

BAŞKAN — Müzakere ettiğimiz madde sa
vaşta, hali hazırda da takdirname veriyor mu 
efendim? Savaş takdirnamesi diyor çünkü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Savaş takdirname
sini savaş halinde veriyor. 

BAŞKAN — Savaş halinde veriyor. Sayın 
Arıburun'un takririni tekrar okutup dikkate 
alınmasını oylarınıza arz edeceğim. 
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(İstanbul üyesi Tekin Arıburun'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
ettiler. Hükümet katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOİLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz, etlendim. 

BAŞKAN —• Hükümet de katılmıyor, takri
rin dikkate alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Anlaşılmadı efendim. Kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Kabul etmiyenler lütfen.... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Esir subaylar 
Madde 59. — Esir düşen subayların esir düş

tüklerine dair kıta ve kurum amirlerince veya 
bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve 
olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek rapor
lara göre; 

a) Esarette bulundukları sürece suç işledik
leri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli 
veya kıdemli subayın yazılı bildirisi veya esa
rette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapı
lan ve belgeye dayanan ihbarlar üzerine Millî 
Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul ra
poruna göre suçlu görülenler askerî yangı or
ganlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mah
kûm olanlar hakkında 36 ncı madde hükümleri 
uygulanır. 

b) Esaretten dönen subaylardan terfi e en
gel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnadolunan 
suçları sabit olmıyanlardan : 

1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını ka
zanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıplan 
emsal tarihine götürülür. 

2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş 
olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını ka
zanmamış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya ka
dar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları 
ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki 
diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplama-
sma girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Ter-
fie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve 
nasıplan emsal tarihine götürülür. 

3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri 
kalmış olanlar, her rütbede 2 yıllık sicil sağla
nıncaya kadar bekletildikten sonra, sicil notu 
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ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre 
aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla ye
terlik gruplamasma girer ve terfi işlemine tabi 
tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde ter
fileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götü
rülür. 

c) Yukardaki esaslara göre yapılacak ter
filerde kadro münhali aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

III - Harb gaibi subaylar 
Madde 60. — Harb gaibi olup da sonradan 

dönen subaylar 59 ncu maddenin (a) bendi uya
rınca .askerî yargı organlarına sevk edilirler. 
Neticede beraet edenlerin terfileri esir subaylar 
hakkındaki esaslara göre yapılır. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

IV - Enterne edilen subaylar 
Madde 61. — Yabancı devletler tarafından 

enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan 
subaylar hakkında 59 ncu madde hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren 
subaylar 

Madde 62. — Bulundukları rütbelerde terfi 
şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli ye
terlik grupuna girmiş subayların sıhhi izin sü
relerine tabi bulunmaları terfilerine engel teş
kil etmez. 

Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sa
yılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

VI - 'Sınıfı değişen subaylar 
Madde 63. — Çeşitli sebeplerle sınıf değişti

ren subaylarla fakülte ve yüksek okullarda oku
yanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Su
bay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun 
olanların nasbi 

Madde 64. — Fakülte veya yüksek okullar
dan mezun olup askerlik eğitimlerini de başarı 
ile bitirerek subay nasbedilenlerin subaylık na
sıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ve 
üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıp- • 
lan fakülte ve yüksek okullardan mezun olduk
ları takvim yılının (30 Ağustosu) itibar olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

VIII - Açığa alman veya tutuklanan subaylar 
'hakkında yapılacak işlem 

Madde 65. — Açığa alman veya tutuklanan 
subay ve askerî memurlar hakkında aşağıdaki 
esaslara göre işlem yapılır. 

a) iSubay ve askerî memurlardan, hakla
rında; 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, âmirine hakaret ve mukavemet 
suçlarından dolayı kamu dâvası açılanlar, men-
suboldukları bakanlıklarca açığa çıkarılırlar. 

b) Yukardaki fıkra gereğince .açığa çıka
rılanlar yapmakta oldukları görevden alıkonu
lurlar ve kendilerine başka görev verilmez. 

c) Bunlardan yargılama sonunda beraetle-
rine, haklarındaki kamu dâvasının her ne sebep
le olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya du
ruşmanın tatiline veya Türk Silâhlı Kuvvetle
rinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmiyecek 
şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya para 
cezasına mahkûmiyetlerine karar verilenlerin 
açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi bek
lenmeksizin kaldırılır. 

d) Hükmün aleyhine bozulması ve mahke
mece bu bozmaya uyulması veya duruşmanın 
tatiline dair kararın ortadan kalkması hallerin
de de birinci fıkra hükmü uygulanır. 

e) Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları süre
ce aylıklarının yarısı verilir, hizmet ve makam
ları ile ilişkin ödenek veya tazminatları veril
mez. Haklarındaki dâva neticesinde beraet eden
lerle, kamu dâvasının her ne sebeple olursa ol
sun ortadan kaldırılmasına karar verilenlere ke
silen yarım aylıkları ile hizmet veya makamları 
ile ilişkin ödenek ve tazminatları geriverilir. 
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f) Açıkta bulundukları süre zarfında terfi 
sırasına giren subayların yargılama sonucuna 
kadar terfileri yapılmaz. Bunlardan yargılama 
sonucu beraet edenler, nıütaakıp 30 Ağustosta 
terfi edecekler ile birlikte değerlendirmeye tabi 
tutulurlar. Bunlardan terfi edenlerin nasıpları 
emsalleri tarikine götürülür. Kademe terfii şart
larını haiz olanların kademe terfileri, emsalleri 
tarikinden geçerli olmak üzere derhal yapılır. 

g) Tutuklu bulunan subaylardan bu süre 
zarfında terfi sırasına girenlerin tahliyelerine 
kadar terfileri yapılmaz. Bunlardan tahliye edi
lenler nıütaakıp 30 Ağustosta terfi edecekler ile 
birlikte değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bun
lardan terfi edenlerin nasıpları, emsalleri tari
hine götürülür. Kademe terfii şartlarını haiz 
olanların kademe terfileri emsalleri tarihinden 
geçerli olmak üzere derhal yapılır. 

h) Tutuklu bulunan subaylara; tayın be
deli, aile yardım, ödeneği, doğum ve ölüm yar
dımı dışında aylıkları ve hizmet ve makamları 
ile ilişkin ödenek ve tazminatları verilmez. 

Ancak, tutuklandıkları suçlardan hakların
da kovuşturmaya mahal olmadığı, men'i muha
keme, kamu dâvasının ortadan kaldırılması ve
ya beraet kararı verildiği takdirde, kesilen ay
lıklar ile hizmet ve makamları ile ilişkin ödenek 
re tazminatları geriverilir. 

BALKAN — Madde hakkında söz istiyen ?. 
Yok, Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul "dil mistir. 

D o kuzun cu b ö 1 ü m 
Çeşitli hükümler 

I - Genelkurmay Başkanının yaş haddi ve görev 
süresi 

Madde 66. — Genelkurmay Başkanlığına ata
nan orgeneral ve oramillerin yaş haddi altmış 
sekizdir. Bu makama atanan orgeneral ve ora-
mirallerin görevde kalış süresi üç yıldır. Bu süre 
vaş haddini geçmemek üzere Bakanlar Kurulu 
kararı ile birer yıllık sürelerle üç yıl daha uza
tılabilir. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde Sayın Özgür, 
Sayın Ural, Sayın Ataklı, Sayın Küçük tarafın
dan verilmiş takrirleri vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanun ta

sarısının 66 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

ıSelâıhattin Özıgür 

'Madde 06. — Kuvvet komutanı nasb 
ve tâyin edilen general ve amiraller otomatik 
olarak müsavi ve Genelkurmay Başkanı hariç 
diğer bütün general ve amirallerden kıdemli 
duruma geçerler. Bunların hizmet süresi de 
normal olarak üç yıldır. 

Genelkurmay Başkanı nasb ve tâyin edilen 
general veya amiral de kuvvet komutanların
dan daıha kıdemli duruma geçer, 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 

tasarısının beşinci kısım, dokuzuncu bölümü
nün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Saffet Ural 

Dokuzuncu Bölüm 
Çeşitli hükümler1 

1. — Genelkurmay Başkanı ve kuvvet ko
mutanlarının yaş hadleri ve görev süreleri: 

Madde 66. — Genelkurmay Başkanlığına 
veya kuvvet komutanlıklarına atanan Orgene
ral veya oramirallerin yaş hadleri altmışbeştir. 
Bu makamlara atanan orgeneral ve oramiralle
rin bu görevde kalış süreleri üçer yıldır. Bu 
süreler yaş hadlerini geçmemek üzere Bakan
lar Kurulu kararı ile birer yıllık sürelerle en 
çok üçer yıl daha uzatılabilir. 

Bu görevlerdeki hizmet sürelerini tamamlı-
yan veya Bakanlar Kurulu kararı ile bu görev
lerinden alman orgeneral ve oramiraller yaş 
hadlerini dolduruncaya kadar Yüksek Askerî 
Şûra üyeliğine atanırlar. 

Başkanlığa 
•Genelkurmay Başkanının yaş haddi ve gö

rev süresi, başlıklı 66 ncı maddenin; 

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet kuman
danlarının yaş haddi ve görev süresi olarak 
düzeltilmesi ve 66 ncı maddenin, 

Genelkurmay Başkanlığına ve kuvvet ko
mutanlıklarına atanan orgeneral ve oramiral
lerin yaş haddi 65 tir. 
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Bu makamlara atanan orgeneral ve o rami -
railerin görevde kalış süresi üç yıldır. 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Talbiî Üye 
Mucip Ataklı 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
66 ncı maddenin aşağıda gösterildiği şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

ıSamd Küçük 

Madde 66. — Genelkurmay Başkanlığına 
atanan orgeneral ve oramirallerin görevde ka
lış süresi üç yıldır. Bu süre, yaş haddini aşsa 
dahi Bakanlar Kurulu karariyle birer yıllık 
sürelerle üç yıl daha uzatılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, buyurunuz. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kam, muhterem arkadaşlar, önergeme göre mad
denin yazılış şeklinde, yani esasında büyük bir 
değişiklik yok. Yalnız önergem ile bu maddeyi 
Anayasaya uydurmaya çalıştım. Anayasada 
memurlar için bir yaş haddi yo'ktur. Yalnız di
ğer meslek dallarına uygulanması için Anaya
sanın 134 ncü maddesinde şöyle bir hüküm 
vardır: «Hâkimler 65 yaşını bitirinceye kadar 
hizmet görürler» 

Anayasanın 133 ncü madesdnde de «Anaya
sada gösterilen yaştan önce emekliye ayrıla
maz.» hükmü vardır. 

Şu halde, Anayasada hâkimler içim tesbit 
edilen ve kıstas olarak diğer memuriyetlere uy
gulanacak olan yaş 65 yaşıdır, ve evvelki sene 
Devlet Memurları Kanunu burada görüşülür
ken 70 yaşı da »teklif edilmişti Aynı espriye, 
Anayasanın esprisine uyması bakımından onu 
da 65 olarak muhafaza 'ettik. Yaş haddi esasen 
bu kanunda orgeneraller için son cetvelde 66 
olarak ••gösterilmiştir. Ben üç yıldır diyorum, 
yaş haddini aşsa dahi Bakanlar Kurulu kararı 
ile birer yıl daha uzatılır, demekle Anayasanın 
esprisine uydurmaya çalıştım. Takdir Yüce He
yetindir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özgür, buyurunuz. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan,, sayın üyeler, 66 mcı maddedeki 
tadil teklifimin 'gerekçesini arz edeceğim. 

Deniz ve Hava Kuvvetlerinde orgeneral ve 
oramiral rütbesinde birer kişi bulunduğu için 
kuvvet kumandanı olan bu subaylar yerlerin
den ayrıldığı takdirde yerine geçecek en kı
demli subay dahi kor rütbesinde olacağından 
Kara Kuvvetlerinde ordu 'kumanda'nlarından 
dahi daha kıdemsiz durumda bulunacalklardır. 
Bu ise askerî hiyerarşiyi bozan ve Deniz ve 
Hava Kuvvetlerini müşkül duruma sokan bir 
husus olacaktır. Hem bu durumun önlenmesi, 
hem de Kara Kuvvetlerinde de mutlaka en kı
demli orgeneralin kuvvat kumandanı olması 
zaruretini ortadan 'kaldırmak için bu teklifi
ni yapmış bulunuyorum. Takdir Yüce Heyeti
nize aittir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka göüşe-
cek sayın üye yoktur. Takrirleri okutup (ko
misyonun ve Hükümetin mütalâasını alaca
ğım. 

(Tabiî Üye Selâhattin Özgür'ün önergesi 
tcıkrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayım 
Selâhattin Özgür'ün takririne katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Millötve'kili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
•etmiyemıler... Kabul edilmemiştir. 

(Tabiî Üye Sami Küçük'ün önergesi tekrar 
dkıındu) 

BAŞKAN —• Sayın Küçük'ıün önergesine 
komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 
oyunuza arz 'ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyemler... Kabul edilmemiştir. 

(Tabiî Üye Mucip Ataklı'nım önergesi tek
rar okundu) 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı? 

OEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katıılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Bursa Üyesi Saffet Ural'm önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Takrire komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

OEOİGİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEBFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 

Astsubaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 
I - Kaynak 

Madde 67. — Silâhlı Kuvvetler için muvaz
zaf astsubay kaynakları astsubay okullarıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

II - Yetiştirme 
Madde 68. — Muvazzaf astsubay olacaklarda 

aranacak şartlar ile astsubay okulu öğrencile
ri hakkında uygulanacak esaslar aşağıda göste
rilmiştir:. 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek' için en az 
ortaokul veya eşidi bir okulu bitirdikten sonra 
öğrenim süresi en az üç yıl olan astsubay okul
larından birini bitirmek ve onsekiz yaşını tamam
lamış olmak şarttır. 

b) Astsubay okullarına girişte aranacak ni
telikler, okulların öğrenim, eğitim süre ve şe
killeri, öğrencilerin âzami öğrenim süresiyle gö

rev sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar yö
netmelikle düzenlenir. 

c) Astsubay okulu öğrencıileriinin ihtiyaçla
rı Devlet tarafından karşılanır. 

d) Astsubay okulu öğrencileri aşağıdaki 
hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler:. 

1. Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak 
yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notunu kaybe
denler, 

2. Yönetmelikte tesbit edilecek esaslar dâhi
linde askerî öğrencüMk niteliğini kaybettiklerine 
dair disiplin kurullarınca haklarında karar ve
rilenler, 

3. Öğrenimlerini bu kanun gereğince çıka
rılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde ta-
mamlıyamry anlar, 

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

5. Mahkeme kararı ile öğrencilik hukuku
nu kaybedenler, 

e) Bu maddenin (id) bendi gereğince öğren
cilik niteliğini kaybedenlerin ilişkileri kesilir. 

Sağlık sebebi dışında ilişkileri kesilenlere 
Devletçe yapılan masraf faizi ile birlikte ödetti
rilir. Bu borçları askerlik bizmetleri süresince 
tehir edilir. 

Sağlık sebebi dışında ilişkileri kesilenler mu
vazzaf astsubay veya muvazzaf subay olarak 
tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmeitine alınamazlar. 

f) Astsubay okulu öğrencilerinin üişkileri-
nin kesilmesi ve ilişkileri kesilenler ile ilgili di
ğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kadri 
Kaplan tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sözlü olarak açıkladığım gerekçe ile 

Md. 68 (d) fıkrası i2 nci bendinin maddeden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Sayın Kaplan açıkladıklarını 
beyan ediyorlar... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Açıklıya-
cağım veçhile diyorum Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim... 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; bu önergemi ben 
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yanlış verdiğimi tesbit etim. Şöyle yanlış ver
mişim. Benziyordu, bundan evvel kanuniliğe 
ve hukuka aykırı tatbikat yapacaktır diye asla 
inancımı (kaybetmediğim bir konu vardır. Tat
bikatta göreceğiz. Onlara kıyasen bunu verdim. 
Fakat yanılmışım. Şu bakımdan, bu öğrenciler 
İç Hizmet Kanununun 113 ncü maddesine göre 
askerî mükellefiyet altına girmiş değildirler. 
Girmediği için de Askerî Ceza, Hukuk Usulü 
Kanununa ve İç Hizmet Kanununa tabi değil
dirler, birçok meselelerde. Bu öğrenciler mün
hasıran itaatsizlik ve itaatsızlıkta ısrar suçu iş-
liyemeziler. İtaatsizlik yapar çıkar karşınıza, 
fakat itaatsızlıkta ısrar .ediyor, itaatsizlik edi
yor, diye suç asnadedemezsiniz bu öğrencilere. 

2. — Başkanın; 19 Temmuz 1967 Çarşamba 
günü saat 15,00 te Birleşik toplantı yapılacağı-
ne dair beyanı ve Genel Kurulun, Birleşik top
lantının bitiminden sonra toplanması ve birbu-
çuk saat müddetle Millet Meclisinden gelen bir 
kısım kanunların görüşülmesi hususunda teklifi. 

BAŞKAN — Genel Kuruldan bir karar al
mak: mecburiyetindeyiz. Yarın saat 15,00 te Bir
leşik Toplantı vardır. Daha evvel saat 15,00 te 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun toplan
ması karar altına alınmıştı. Yarın, Birleşik 
Toplantının bitiminden sonra tekrar Genel Ku
rulun toplanması hususu ile birlikte; 1,5 saat 
müddetle, gündemimize gelmiş 3 - 4 maddeden 
ibaret kanun tasarılarının müzakeresi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyeüler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Genel Kurulu yarın çalıştırdığımıza 
göre 1,5 saatlik müddeti de Silâhlı Kuvvetler 
Personel Kanununun görüşülmesinden alıp di
ğer bekiiyen küçük kanunlarımız vardır, on
lara tahsis edeceğiz. 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına, 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril-

Çünlkü askerî mükellefiyet altında değillerdir, 
Askerî Ceza hukukuna tabi değillerdir. Böyle 
olunca çolk isabetli olarak bu hüküm getiril
miştir buraya ve doğrudur. İşte bu hükmün 
yeri burasıdır. Bundan evvelki maddelerle bun
dan sonra 94 ncü ımaddede astsubaylar için ge
lecekte kanaatime göre hukuka aykırıdır, bura
da tam hukukun içerisindedir, doğru getiril
miştir. Ben mükellefiyet kısmını unuttuğum 
için bunu vermişim geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kaplan takririni geri 

alıyorlar. Maddeyi oylarınıza arz 'ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

meşine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine 
ve, 

Ereğli Kömüf havzasındaki ocakların Dv-
letce işletilmesi hakkındaki 3867 sayılı Kanuna 
ek bir madde eklenmesine dair kanun tasarıları
nın, Tasarruf bonoları kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyonda görüşülmesi 
hakkında Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Baş
kanlığı önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisince kabul olunarak Malî ve 

İktisadi İşler Komisyonu ile Bütçe ve Plân 
komisyonlarına havale buyurulan aşağıda isim
leri yazılı kanun tasarılarının, Tasarruf bono
larını görüşmek üzere aidi geçen iki komisyon
dan 5 ©r üye seçilerek kurulmuş olan Geçici 
Komisyona havale huyuruilmasmı arz ve teklif 
ederim. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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2. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim. Or
taklığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı. 

3. Ereğli Kömür havzasındaki ocakların 
Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı Ka
nuna ek bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı. 

BAŞKAN — Takrirde bahis konusu olan 
tasarıların, tasarruf bonolarını tetkik etmekte 
bulunan 10 kişilik komisyonda tetkiki sayın 
komisyon Başkanı tarafından talebedilimekte-
dir. Bu hususu oylarınıza arz ediyoırum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Teklifte bahis konusu 
olan tasarılar aynı Karma Komisyonda tetkik 
edile çektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetler 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) (1) 

BAŞKAN — Tasarının maddelerinin görü
şülmesine devam ediyoruz. 

YEDİNCİ KISIM 
Astsubay sınıflandırması 

I - Sınıflar 
Madde 69. — Silâhlı Kuvvetlere mensup 

Kara (Jandarma dâhil), Deniz ve Hava astsu
baylarının sınıfları ve bu sınıf landan hangile
rinin muharip bengilerinin yardımcı sınıflara 
dâhil bulundukları 21 nci madde (esaslarına göre 
Sınıflandırma Yönetmeliğinde (gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

II - Sınıflandırma 
Madde 70. — Astsubayların sınıflandırıl

ması hakkında 22 nci madde esasları uygula
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

a) İlk sınıflandırma 
Madde 71. — Astsubay adayı öğrencilerin 

sınıflara ayrılması hakkında 23 ncü madde esas
ları uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 970 S. Sayılı basmayazı 14 . 7 . 1967 ta
rihli 87 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

b) Yeniden sınıflandırma 
Madde 72. — Astsubayların yeniden sınıf

landırılması hakkında (d) bendi harieolmak üze
re 24 ncü madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Arıiburun'un bir tak
riri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğimi sebeplerden ötürü 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasa
rısı 72 nci maddesi birinci satırındaki [(d) ben
di hariç olmak üzere..] kelimelerinin metinden 
çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, subaylar ve 
astsubaylar arasında bâzı fark gözetilmiş ol
duğu için bu maddeden bu fıkranın çıkarılma
sını arz edeceğim. Bana öyle geliyor ki, subay 
ve astsubaylar ve ondan sonra kıtanın en kü
çük rütbeli olan emri komuta kademeleri ara
sında bir karışma yapılmaktadır bu kanunda. 
Bu zannediyorum ki, bu konsepsiyon mesele
sidir. Sayın arkadaşlarım, astsubayların duru
mu âdeta; ismi de üstünde, zaten astsubay 
denilmiştir; subay kademesinin en küçük ka
demelerini teşkil etmek üzere eklenmiş olan bir 
grup hizmet erbabıdır. Bunlar gördükleri 
vazife itibariyle ihtisas sınıflarını, ihtisas eş
hasını teşkil ederler, Silâhlı Kuvvetlerde. Me
selâ Hava Kuvvetlerinde bir pilot tayyareyi 

j uçurur. Bunun yanında, aşağı -yukarı 12 ba-
I zan, 13 hattâ 15 e kadar çıkar modern tayya-
\ relerde; astsubay vardır o tayyareyi uçurmak 
S için hizmet eden. Eskiden bütün bunlar su-
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baylar vasıtasiyle görülür idi. Şimdi biz eğer 
kalkar da bütün bu hizmetleri eski usul üzere 
subaylardan müteşekkil bir teşkilât kabul eder
sek, işte şimdiki olduğu gibi aşağı - yukarı 
yavaş yavaş o hali almıştır subay durumu, 
subaylardan müteşekkil gayet kalabalık, 
şişkin bir kütle olur. Bunun içinden emri 
kumanda sınıfını ayırıp çıkarmak imkânı kal
maz. İşte bu sırada maddeler üzerinde uğraş
tığımız zaman bu problemlerle karşılaşmış olu
ruz. Şimdi bu hâdise astsubaylara intikal et
mektedir. Sayın arkadaşlarım, (d) bendi1 

şuradaki o fıkra 24 neü maddeye atfediyor, 
24 ncü maddede subaylar için kabul etmiş ol
duğu bir husus var. diyor ki; «İkinci bir tah
sil yapanlar subayken Silâhlı Kuvvetler he
sabına üriiveriste veya yüksek okullardan bi
rini bitirenler tahsilleriyle ilgili sınıflara geçi
rilirler.» Bundan normal bir şey olamaz. Bu 
hakkı niçin astsubaylardan nez'ediyoruz, bu
radan çıkarıyoruz? Bu farkı niçin gözetiyo
ruz? Bunlar da subay sınıfında en küçük 
kademeyi teşkil eden bir kısmı olduğuna göre, 
astsubaylardan bunu kaldırmaya neden ihti
yaç görüyoruz-? Evvelâ psikopojik yönden 
yanlıştır, arkadaşlarını. Subaylarla astsubay
ları birçok hukukî meselelerde beraber tut
malı, beraber götürmeye çalışmalıyız ve yine 
arz ettiğim gibi, artık astsubaylar alelumum, 
umumiyetle belki Kara Kuvvetlerini bâzı bö
lümlerinde öyledir fakat, umumi olarak ast
subayların artık küçük kumanda makamla
rından addedilmemeleri icabeder. Bunlar,, ihti-
sa sınıfında daha küçük rütbeli, teğmenden 
aşağı rütbeli subay olarak ad ve itibar edil
melidir. Biz bu zevatı, Silâhlı Kuvvetlerimi
zin cidden büyük bir yükünü, ihtisas yükünü 
üzerinde taşımakta oldukları için daha ziyade 
tebcil etmeliyiz, daha ziyade taziz etmeliyiz. 
Subaylarla, mümkün mertebe daha çok eşit 
muamele gördürmeliyiz. Sakınca ne olursa 
olsun, bunları bu maddeyi yani bir bendi ha
riç kılmak suretiyle vücuda getirilmekte olan 
psikolojik zararın daha çok zararları var
dır. Daha çok sakıncası vardır, bu fıkrayı 
bu şekilde muhafaza etmekte. Bu düşüncelerle 
sayın arkadaşlarım büyük bir şey de teşkil 
etmez, bu fıkranın, yani 24 ncü madde ile 
72 nci maddeyi aynı seviyeye getirilmesi ka

naatindeyim. Önergeme iltifat edilmesini say
gıyla arz ederim. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde başka 
görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Komisyon 
adına sayın sözcü buyurun. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Başkan sev
gili arkadaşlarım, Muhterem Paşamın bu öner
gesine de yine Komisyon olarak iştirak et
memiz mümkün olmamaktadır. Gerçek sebebi 
şudur : Biz de astsubayların hakikaten terfi 
etmelerini, astsubaylıktan subay olmalarını gö
nülden istemekteyiz. Yalnız bu maddedeki bir 
smıf değişikliğidir. Meselâ piyadeden sıhhi
yeye geçiş. Şimdi, eğer (d) bendini uygula-
mazsak biz, tâbirimizde diyoruz ki, burada ay
nen; tasarının 14 ncü maddesinin ikinci ben
dinde astsubay Tıp Fakültesini; bitirdiği bu
nun subay olmasını temin ediyoruz. (D) bendi
ni tatbik edecek olursak, bunun astsubay 
doktor olarak ve subay olarak terfii müm
kün olmıyacaktır, subaylığa terfii mümkün ol
mayacaktır. Yalnız ve yalnız kendisini astsu
bay olarak orduda kullanacağız. Bu se
beple (D) bendinin uygulanmasına 27 nci mad
denin uygulanması komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. Bu sebebe müstenittir. Bilmem Sa
yın Paşamı tatmin edebildim mi? 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Anla
madım efendim, bir astsubay subay olduktan 
sonra pekâlâ sınıfı değişebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Sınıf değişmesi 
14 ncü maddede tasrih edilmiştir sevgili pa
şam. 14 ncü maddede sınıf değişikliği tesbit 
edildiği için astsubayların subay olma nite
likleri 14 ncü maddenin 2 nci bendinde tesbit 
edilmiş. Biz buna göre ancak Tıp Fakülte
sinden mezun olmuş bulunan bir astsubayı 
subay yapacak ve doktor yapacağız. Ama bu 
maddeyi tatbik ettiğimiz takdirde piyadeden 
ancak sıhhiyeye geçireceğiz, sıhhiye astsu
bayı olarak kalacak. izah edebildim mi bil
miyorum? Yani sıhhiye astsubayı olarak... 

BAŞKAN —- 14 ncü maddeye uygun olarak 
tedvin edilmiştir diyorsunuz, değil mi Sayın 
Sözcü? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — 14 ncü maddede 
bunlar tedvin edilmiştir. Eğer muhterem pa
şamın dediğini bu maddede tatbik edersek 
üniversiteyi bitirmiş bulunan bir astsubayın 
ancak burada astsubay olarak sınıfını değiş
tirmiş olacağız. 

RİFAT ÖZTÜRÇİNE (İstanbul) — Öyle 
değil. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Beyefendi tama
men öyledir. Bu izahatımla tahmin ederim 
muhterem paşamı da tatmin ettim, vuzuha ka
vuştu zannederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine hangi mües
seseyi çalıştırıyoruz efendim? Sorunuz mu var? 
Nedir soru soracağım deyiniz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — 14 ncü 
maddenin birinci fıkrası Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin harb okulundan yetişmediği sınıflar
dan muvazzaf sınıflarına nasbedilmediği... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sorunuzu so
run Sayın Öztürkçine karşılıklı bir tartış
ma açmadık. Sorunuz nedir? Bir astsubay 
doktor olabilir mi, hâkim olabilir mi, dişçi 
olabilir mi, eczacı ola'bilir mi lütfen öyle so
run efendim. 

Muvazzaf subay oluyor zaten, piyade olu
yor, topçu oluyor, her şey oluyor. Bunlar 
olabilir mi diyorlar? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Sayın Başkan, Öz
türkçine kardeşimizin bu sualinin cevabı 
14 rcü maddenin 2 nci bendinde sarahaten 
yazılmıştır, lütfen kardeşim orayı okurlarsa 
sualine cevap bulurlar. 

BAŞKAN — Yani maddeyi okumakla soru
nuza cevap verdi Sayın Sözcü. 

Efendim, takrire komisyon katılmıyor. Hü
kümet ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir, efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Sınıflandırma kuralları ve Sınıflandırma 
Yönetmeliği 

Madde 73. — Astsubay sınıflandırma ku
rulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği hakkında 
25 nci madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Kısım 
Astsubay meslek içi eğitimi 

I - Meslek içi eğitimi 
Madde 74. — Astsubayların meslek içi eği

timleri hakkında 26 nci madde esasları uygu
lanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
II - Muharip sınıf astsubayların karargâhta 

görevlendirilmesi 
Madde 75. — Muharip sınıf astsubaylar 

başçavuş olmadan kurum ve karargâhlarda 
idari işlerde görevlendirilemezler. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Kısım 
Astsubay terfileri 

Birinci Bölüm 
Genel hükümler 

I - Kapsam 
Madde 76. — Silâhlı Kuvvetlere mensup 

astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, 
nasıpları, rütbe ve kademe terfi şartları bu ka
nun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Rütbeler 
Madde 77. — Silâhlı Kuvvetlerdeki astsu

bay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir : 

Astsubay çavuş 
» Kıdemli çavuş 
» Üstçavuş 
» Kıdemli üstçavuş 
» Başçavuş 
» Kıdemli Başçavuş 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Bekleme süreleri 
a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri 

Madde 78. —• Astsubayların normal bek
leme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
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Rütbeler Normal bekleme süreleri 

Astsubay çavuş 3 
» Kıdemli çavuş 3 
» Üstçavuş 3 
,» Kıdemli üstçavuş 3 
» Başçavuş 6 
» Kıdemli başçavuş 6 

BAŞKAN —• Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) En az bekleme süreleri 
Madde 79. — Savaşta ve milletlerarası taah

hütler ica'bı savaşlara katılanlar için Genel
kurmay Başkanının göstereceği lüzum üzeri
ne Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakan
lar Kurulu kararı ile normal bekleme süreleri 
yarısına kadar indiririlebilir. Bu indirme so
nucunda bir yıldan artan miktarlar tam yıla 
çıkarılır. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun'un bir takriri 
vardır. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasa
rısı 79 ncu madde üçüncü satırındaki : 

(yarısına kadar..) kelimesi çıkarılarak yeri
ne (lüzumu kadar..) Kelimeleriyle değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (îstaribul) — Subay

lar hakkındaki maddenin aynıdır. Savaşta, ya
rısı indirilir, diye bir miktar koymamak lâ
zımdır. Burada astsubaylar için 31 nci mad
de ile ilgili zaten daha evvel arz etmiştim.. 

BAŞKAN — Meseleyi daha evvel subaylarla 
ilgili maddeler münasebetiyle arz etmiş ol
duklarını beyan ediyorlar, aynını tekrar edi
yorlar, astsubaylar için. 

Komisyon bu takrire katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVÎT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA Dz. Yrb. AHMET 

KERSE — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alınması hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 12 ye, 12. Bir daha oylıyacağım. 

Takririn dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Ka'bul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler... 15 e, 
15 efendim. 

Efendim, oylama hususunu bilâharaya bı
rakalım arzu ederseniz. Çünkü 12, 12; 15, 15. 
Yürütelim işimizi, bilâhara bu maddeyi oylıya-
lım. 

c) En çök bekleme süreleri 
Madde 80. — Astsubayların 78 nci mad

dede gösterilen normal bekleme süreleri dışın
da, her rütbede kalabilecekleri süre hakkın
da 32 nci maddenin (b) bendi esasları uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

D7 - Terfi zamanı 
Madde 81. — Astsubayların terfi zamanı 

hakkında 33 ncü madde hükmü uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Ka'bul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Nasıp 

I - Astsubaylığa nasıp 
Madde 82. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe 

terfileri bakanlık onayı ile yapılır. 
Astsubay okullarını başarı ile bitirenler 

o yılın 30 Ağustosunda astsubay çavuş nasbe-
dilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II - Nasıp düzeltilmesi 
Madde 83. — Kazai' ve idari kararlar so

nucu astsubayların nasıplarımn düzeltilmesi 
hakkında, 36 nci maddenin (a), (c), (e) bend-
leri hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Bölüm 
Kıdem 

I - Kıdem ve kıdem sırası 
Madde 84. — Kıdem ve kıdem sırası aşağı

daki esaslara göre düzenlenir : 
a) Rütbelerde kıdemler, bakanlık onayı 

metninde yazılı tarihten başlar. 
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b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler 
arasında kıdem sırası; okullarda kazanılan not 
ortalamalarına göre tesbit edilir ve bunlar ken
di 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 bunların 
dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeter
lik grupları aynı olanlar için de yeterlik de
recelerine göre tesbit edilir. 

Yeterlik dereceleri aynı olanların bir ev
velki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esas
tır. 

e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı de
ğiştirilenler, yeni smıflarındaki yeterlik dere
celeri teöbit olununcaya kadar, yenj sınıfının 
aynı na'sıpiı! arının sonunda sıralanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü Bölüm 
Terfi esas ve şartları 

I - Terfi esasları 
Madde 85. — Astsubayların terfileri aşa

ğıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşitli sınıflara mensup astsubayların 

değişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri; si
cil raporlarının not ortalamaları ve değerlen
dirme kurullarınca verilen değerlendirme not
larının toplamı sonucu elde edilecek yeterlik 
notuna göre tesbit edilir. 

Sicil raporlarının şekli ve muhtevası, ne su
retle, kimler tarafından ve hangi zamanlar
da doldurulacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğin
de gösterilir. 

b) Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başça
vuş rütbelerindeki astsubaylar, terfi için 
gerekli bekleme sürelerinin son yıllarında, 
o rütbede, haklarında her yıl düzenlenen 
sicil raporlarının not ortalaması ve değer
lendirme kurullarınca verilen değerlendir
me notunun toplamına göre sıralanır ve beş 
yeterlik grupuna ayrılırlar. 

c) Astsubayların rütbe terfi edebilme
leri için : 

1. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstça
vuşların 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 terfi
leri, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde belirti
len engel sebepler bulunmadıkça, bekleme süre
lerinin sonunda yapılır. 

e) Bekleme sürelerinin sonunda yapılan 
değerlendirmede, terfi için gerekli yeterlik 
grupuna giremiyen astsubay üstçavuş ve kı
demli üstçavuşlar, mütaakıp iki yıl, astsubay 
başçavuşlar bir yıl daha değerlendirmeye 
tabi tutulurlar. Bunlardan, yeterlik notları 
normal bekleme süresi sonunda değerlendir
meye giren ve terfi eden •astsubayların al
dığı yeterlik notlarına eşit veya daha yu
karı olanlar bu grupa girmiş sayılır ve hak
larında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen 
az mevcutlu sınıf ve rütbelerde, terfi sıra
sında bulunan astsubayların yeterlik derece
lerinin tâyini hakkında 38 nci maddenin (f) 
bendi esaslan uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II - Yeterlik grupları 
Madde 86. —• Astsubayların yeterlik grup

ları ile bunların yüzde oranlan hakkında 
39 ncu madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 
Madde 87. — Astsubayların yeterlik grupla

rının hesaplanması hakkında 40 ncı madde esas
ları uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

IV - Terfi işlemi 
Madde 88. — Terfi edecek astsubayların 

terfi işlemleri değerlendirme kurullarınca bu 
kanunda' yazılı esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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V - Kadroların bildirilmesi 
Madde 89. — Terfi edecek astsubayların 

kadrolarının tesbiti hakkında 41 nci madde 
esasları uygulanır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

VI - Çok sınıflı kadrolar 
Madde 90. — Ook sınıflı astsubay kadro

larının dağıtımı hakkında 42 nci madde esas
ları uygulanır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

VII - Rütbe terfii esas ve şartları 
Madde 91. — Rütbelere terfi esas ve şart 

lan şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini ta

mamlamış olmak, 

b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üc 
te ikisi kadar yıllık sicili bulunmak, 

e) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeter
lik grupuna dâhil bulunmak, 

d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak. 
(a), (b), (c) ve (d) bendlerincle yazık 

şartları taşıyan astsubaylar kadro açığı orr 
nında bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu 
yeterlik gruplarına ve yeterlik grupları içe
risindeki yeterlik derecelerine göre bu kanun 
da'ki esaslar dâhilinde yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz -ediye
nim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

VIII - Kadrosuzluktan terfi edemiyen astsu-
albaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 92. — Kadrosuzluktan terfi edemi 
yen astsubaylar hakkında aşağıdaki şekilde 
işlem yapılır : 

a) Rütbe terfii için gerekli yeterlik 
grupuna girip de kadroda açık bulunmadı
ğından terfi edemiyen astsubaylar mütaakıp 
yıllarda yeniden değerlendirirler. 

b) (a) bendi gereğince yapılan değerlen
dirme sonucunda terfi edenlerin yeni rütbe-
İcrindeki bekleme sürelerinin başlangıcı rüt
beye nasıp tarihidir. Bu gibiler yükseldik
leri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabi 
dirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
ıiştir. 

IX - Kademe terfi esas ve şartları 
Madde 93. — Astsubaylar, aşağıda yazılı 

esaslara göre her yıl kademe terfii edebilirler: 
1. Kademe terfi şartları 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 
yeterlik gruplamasmda, kendi Kuvvetindeki sı
nıfların eşidi rütbelerindeki emekliye ayrıla
cak yeterlik gruplarının üstündeki grupların 
en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya da
ha yüksek sicil notu almış olmak. Astsubay 
başçavuşların kademe terfii için lüzumlu sicil 
notu, astsubay kıdemli başçavuşlar için de ay
nen uygulanır). 

Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşların kade
me terfileri, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde be
lirtilen engel sebepler bulunmadıkça (a) ve (b) 
bendleri esaslarına göre yapılır. 

2. Rütbelere ait kademeler ve bu kademe
lerin üst rütbe maaş kademelerine sirayeti 
Ek - 2 sayılı çizelgede gösterilmiştir. 

Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşını 
almak üst rütbeye terfii gerektirmez. 

3. Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye 
terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birin
ci kademesine de terfi etmiş olurlar. 

4. Bekleme süreleri sonunda terfi edemi-
yenlerle 85 ve 92 nci maddeler gereğince ta
nınan munzam değerlendirme sonunda terfi 
edemiyenler, Ek - 2 sayılı çizelgede gösteri
len kademeler dâhilinde kademe terfi edebilir
ler. 

5. Bekleme süreleri dışında rütbe terfi 
eden astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci 
kademesine terfi etmiş sayılırlar. Bunların 
yeni rütbe ve kademe aylıkları evvelki aylık
larından az olduğu takdirde aradaki fark, 
kademe terfi suretiyle giderilinceye kadar ev
velki aylıkları ödenmekte devam olunur. 

6. 85 nci maddenin (e) fıkrası gereğince 
rütbe terfi edemeyip kademe terfiine sapan 
astsubay üstçavuş - başçavuşlar, mütaakıp sene
lerde kademe terfi edemedikleri takdirde bun-
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lardan, fiilî hizmetleri yirmibeş yıl ve daha 
fazla olanlar emekliye sevk edilirler. Fiilî hiz
metleri yirmibeş yıldan az olanlar kademe terfii 
de etmeksizin yirmibeş fiilî hizmet yılını dol
duruncaya kadar hizmete devam ederler. 

7. 85 ve 92 nci maddeler gereğince yapı
lan değerlendirmeler sonunda rütbe terfii im
kânı kalmıyan ve kademe terfii şartlarını haiz 
olmaları sebebiyle rütbesine ait son kademe 
aylığına kadar terfi eden ve yirmibeş fiilî hiz
met yılını dolduran astsubay üstçavuş - başça
vuşlardan her yıl aldıkları sicil notları, o 
yıl normal bekleme süreleri sonunda değer
lendirmeye tabi tutulan astsubay üstçavuş 
- başçavuşların dördüncü yeterlik grupuna gi
renlerin en düşük notundan daha aşağı olan
lar emekliye sevk edilirler. Diğerleri yaş had
dine kadar hizmete devam ettirilebilirler. An
cak, bu suretle yaş haddine kadar hizmete 
devam edebilecek astsubay üstçavuş - başça
vuşların miktarı, üst rütbeye yükselecek astsu
bayların kadro yönünden yükselmelerine en-
-gel olduğu takdirde, bunların en düşük sicil 
notu alanlarından başlamak üzere yeteri ka
darı emekliye sevk edilir. 

8. Astsubay kıdemli başçavuşlar, bekleme 
süresi sonunda değerlendirmeye tabi tutulur
lar.Bunlardan dördüncü ve beşinci yeterlik 
grupuna girenler emekliye sevk edilirler. Diğer
leri Ek - 2 sayılı çizelgede gösterilen kademe
ler dâhilinde kademe terfi edebilirler. Bu şekil
de kademe terfi edeceklerden üst üste iki yıl 
kademe terfi edemiyenler de emkliye sevk edi
lirler. 

9. Astsubay kıdemli başçavuşluğun onüçnü-
cü ve mütaakıp yıllarında her yıl aldıkları 
sicil notu, o yıl kıdemli başçavuşlukta değer-
lendirmeye^tabi tutulanların üçüncü yeter
lik grupuna girenlerin en düşük notundan 
aşağı olanlar, emekliye sevk edilirler. Diğer
leri yaş haddine kadar hizmete devam ettiri
lebilirler. Ancak, bu suretle yaş haddine kadar 
hizmete devam edebilecek astsubay kıdemli 
başçavuşların miktarı, kıdemli başçavuşluğa 
3 iikselecek astsubay başçavuşların kadro yö
nünden yükselmelerine engel olduğu takdirde, 
bunların en düşük sicil notu alanlarından baş
lamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edi-
Jİf. 

BAŞKAN — Maddeyi ek iki çizelgesi ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna gire-

miyenler hakkında yapılacak işlem 
I - Terfi için gerekli yeterlik grupuna 

giremiyenler 
Madde 94. — Rütbe terfii için gerekli yeter

lik grupuna 'giremiyen astsubaylar hakkında 
aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır: 

a) Astsubay üstçavuşlar ve kıdemli üstça
vuşlardan yapılan son değerlendirme sonucun
da beşinci, astsubay başçavuşlardan dördüncü 
ve beşinci yeterlik grupuna giren ve fiilî hiz
met yılı toplamı yirmibeş yıl ve daha fazla 
olanlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun emekliye 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 kendi
sinden istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hak
kında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hüküm
lerine göre işlem yapılır. 

d) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları se
bebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun 
görülmiyen astsubayların hizmet sürelerine 
bakılmaksızın haklarında Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre iş
lem yapılır. Bunlar hakkındaki lüzumlu rapor
larının ne suretle ve ne zaman tanzim edileceği 
Astsubay Sicil Yönetmeliğinde 'gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyondan bir husus so
racağım. Bu astsubaylar hakkındaki hüküm
ler, subaylar hakkındaki hükümlere muvazi 
olarak tedvin edilmiş değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Evet. 

BAŞKAN — 3 takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 

tasarısının 94 ncü maddesi (d) bendinin ba-
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şmdaki «Disiplinsizlik ve ahlâki durumları 
sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun 
görülmiyen» ibaresinin «Disiplinsizlik ve ah
lâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde 
kalmaları mahkeme kararı ile uygun görül
miyen» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Saffet Ural 
Başkanlığa 

94 ncü maddenin (d) bendinin tasarıdan 
çıkarılmasını arz ederim. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

• Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sözlü olarak açıkladığım gerekçe ile mad

de 94, (c) ve (d) fıkralarının maddeden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan da söylediler daha evvel oylandı diye, cid
den bu maddedeki hususlar subaylara mahsus 
olarak 50 nci madde oylandı ve kabul edildi. 
Şayet önergemle bu mevzu kabul edilirse, ast
subaylar çıkarsa hukuka uygunluk temin ede
lim derken, kanaatime göre hukuka aykırı bir 
adaletsizlikle karşılaşırız. Sırf bu sebeple mad
deye iştirak etmiyorum, önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Subaylar hakkındaki aynı şe
kildeki takrirlerin kabul edilmemesi sebebi kar
şısında bir dengesizlik hâsıl olacağını huku
kilik olmıyacağmı beyan ediyor Sayın Kaplan, 
takririni geri istiyor. 

Sayın Tunçkanat ve Sayın Saffet Ural ken
dileri burada olmadıkları için takrirleri hak
kında oylama yapmak mecburiyetideyiz. Ko
misyon Sayın Ural'm önergesine katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Hayır. 
BAŞKAN — Takrire komisyon ve Hükümet 

katılmıyor, takririn dikkate alınması hususu-
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">.u oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Sayın Tunçkanat'm takririne Hükümet ve 
komisyon? Katılmıyor. Dikkate alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Tekin Arıburun'nun, 79 ncu madde 
hakkındaki takririni tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un önerge
si tekrar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılmıyor, takririn dikkate alınması hu
susunu tekrar oylıyacağım. İki defa oylanmış
tı. 12 ve 15 oyla denk olarak tezahür etmişti. 
O itibarla tekrar oyluyoruz. Dikkate alınması
nı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

79 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir takrir daha vardır onu da halledelim. 

ALTINCI BÖLÜM 
Astsubay Değerlendirme Kurulları 

I - Değerlendirme Kurullarının teşkili 
Madde 95. —• Astsubay Değerlendirme Ku-

mlları, Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma 
O-enel Komutanlığında Astsubay Sicil Yönetme-
liğindeki esaslara göre yeteri kadar kurulur. 

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

I I - Astsubayların terfi işlemleri 
Madde 96. — Astsubay Değerlendirme Ku

rulları terfi edecek astsubayların terfi işlem
lerini, 54 ncü madde esaslarına göre yapar. 

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

I I I - Değerlendirme Kurullarının çalışmaları 
Madde 97. — Astsubay Değerlendirme Ku

rulları, çalışmalarını 55 nci madde esasları 
dâhilinde yürütür. 

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

IV - Değerlendirme Kurullarının kararları 
Madde 98. — Astsubay Değerlendirme Ku

rulları üyeleri kararlarında bağımsızdırlar. 
BAŞKAN — Kabul edenler..? Etmiyenler..? 

Kabul edilmiştir. 
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V - Yönetmelik 
Madde 99. — Astsubay Değerlendirme Ku

rullarının çalışma usulleri, 57 nci maddedeki 
esaslar dâhilinde Astsubay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. 

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

YEDİNCİ BÖLÜM 

özel hükümler 
I - Savaş takdirnamesi alanlar 

Madde 100. — Savaş takdirnamesi alan ast
subaylar hakkında 58 nci madde esasları uy
gulanır. 

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

I I - Esir astsubaylar 
Madde 101. — Esir düşen astsubaylar hak

kında 59 ncu madde esasları uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu 
edilmiştir. 

I I I - Harb gaibi astsubaylar 
Madde 102. — Harb gaibi astsubaylar ha-

kmda 60 nci madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV - Enterne edilen astsubaylar 
Madde 103. — Enterne edilen astsubaylar 

hakkında 61 nci madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu 
edilmiştir. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren 
astsubaylar 

Madde 104. — Sıhhi izin süresinde bulunan 
astsubayların terfileri hakkında 62 nci madde 
esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu 
edilmiştir. 

VI - Sınıf değiştiren astsubaylar 
Madde 105. — Çeşitli sebeplerle sınıf de

ğiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde 
yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gös
terilir. 

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

VII - Açığa alman veya tutuklanan astsubaylar 
hakkında yapılacak işlem 

Madde 106. — Astsubayların açığa alınma
ları ve açıklarının kaldırılması subaylar hak
kındaki hükümlere tabidir. 

Açığa alman veya tutuklanan astsubaylar 
hakkında 65 nci madde esaslarına göre işlem ya
pılır. 

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

VIII - İstifa eden veya emekli olan astsubayların 
durumları 

Madde 107. — Ahlâki bakımdan Silâhlı 
Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyerek si
cil yolu ile çıkarılanlar haricolmak üzere is
tifa eden veya emekliye ayrılan veya sicil yolu 
ile çıkarılan astsubaylar rütbeleri ile yedek 
astsubaylığa geçirilirler. 

Bunların yedeklik çağları rütbelerine ba
kılmaksızın 55 yaşını bitirinceye kadar devam 
eder. 

Silâhlı Kuvvetlerden her ne sebeple olur
sa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak 
tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınamaz
lar. 

Barışta manevra ve tatbikat amaciyle ola
ğanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre ye
leri kadarının hizmete çağırılması sair yedek
lik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılma
ları Yedek Subay Kanunu hükümlerine göre 
yürütülür. 

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

IX - Sicil yolu ile çıkarılanların muvazzaflık 
hizmetleri 

Madde 108. — Ahlâki bakımdan sicil yolu 
ile veya mahkeme kararı ile mecburi hizme
tini tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılan
lardan, muvazzaflık hizmetini tamamlıyanlar 
derhal terhis olunur. 

Muvazzaflık hizmetini tamamlıyanlara bu 
hizmetleri er olarak tamamlattırılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler..? Etmiyenler..? 
Kabul edilmiştir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Astsubaylıktan subay olma 

I - Astsubaylıktan subay olma şartları 
Madde 109. — Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı 

göz önüne alınarak her sene tesbit edilecek 
kontenjan nisbetinde emsali arasında temayüz 
etmiş astsubaylar, aşağıdaki şartlarla teğmen 
nasbedilir : 

a) Başçavuşluğun birinci ve ikinci sene
sinde bulunmak ve bu süreyi geçirmemiş ol
mak, 

b) Başçavuşluğa terfiinde birinci yeterlik 
grupuna girmiş olarak yükselmiş bulunmak, 

c) Genel kültür, meslekî bilgi, karakter 
ve ahlâk bakımından subaylığa lâyık bulundu
ğu sıralı sicil üstlerince onanmış olmak, 

d) Lise seviyesinde yapılacak genel kül
tür ve meslek imtihanlarını kazanmak ve mü-
taakıben gönderilecekleri okul ve kurslarda ba
şarı göstermek, 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
II - Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri 

Madde 110. — Astsubaylıktan subaylığa 
geçenlerin yükselebilecekleri rütbe ve yaş had
leri aşağıdadır. Bu rütbelere ait maaş kademe
leri ek - 3 sayılı çizelgede gösterilmiştir. Rüt
be, yaş hadleri ve kademe terfileri dışında ka
lan hususlar için bunlara, subaylar hakkında
ki bütün hükümler tatbik olunur. 14 ncü mad
de hükmü saklıdır. 

Rütbeleri Yaş haddi 

Teğmen 41 
Üsteğmen 46 
Yüzbaşı 52 

BAŞKAN — Maddeyi ek 3 sayılı çizelgesi 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Yönetmelik 
Madde 111. — Yukarda belirtilen hükümle

rin tatbik şekli ve karşılığı bulunmıyan sınıf
ların hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi 
tutulacakları ve sicillerin ne şekilde verileceği, 
subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 
Yükümlülük 

I - Subayların ve astsubayların yükümlülüğü 
Madde 112. — Muvazzaf subay ve astsubay

lar, subay ve astsubay nashedildikleri tarihten 
itibaren fiilen on yıl hizmet etmedikçe istifa 
edemezler. 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu 
yükümlülük uygulanmaz. 

Subay ve astsubaylardan yabancı uyruğun
daki kişilerle evlenenler veya nikâhsız olarak 
karı - koca gilbi yaşıyanlar, istifa etmiş sayı
lırlar. Bunlar istifa için kanuni süresini ikmal 
etmemiş iseler kendilerine yapılmış olan mas
rafın iki katı, tazminat olarak alınır. 

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs ih-
tısais veya görgü ve bilgilerini artırmak maksa-
diyle gitmiş olanlardan bu harekette bulunan
lar hakkında yukarıda gösterilen işlemin uygu
lanması ile beraber orada bulundukları süre 
içinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan mas
rafların iki katı, tazminat olarak kendilerin
den veya kefillerinden alınır. 

Bu suretle ordudan çıkanlar 1076 sayılı Ye-
deksubay ve Yedek Askerî Memur Kanununun 
23 ncü maddesi hükmüne tabi tutularak yaş
larına göre haklarında, bu kanunun 108 nci 
maddesi ile Askerlik Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

II - Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve 
staj yapanların yükümlülükleri 

Madde 113. — Subay ve astsubay nasbcdil-
dikten sonra öğrenim, kurs ve staj için yurt 
dışına gidenlerle, Silâhlı Kuvvetler hesabına 
yurt içinde öğrenim yapanların yükümlülükle
ri aşağıda gösterilmiştir. 

a) ıSuibay ve astsubay nas'bedildikten son-' 
ra, yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla 
süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya gör
gü ve bilgilerini artırmak maksadı ile giden
lerin yükümlülükleri : 

1. — Masrafları kendileri tarafından öden
miş ise, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen 
süre kadar, 
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2. — Masrafları Devlet tarafından ödenmiş 
ise bu sürenin iki misli kadar veya Devletçe 
yapılan masrafları faizi ile ödedikleri takdir
de gidiş ve dönüş süresi kadar uzatılır. 

b) Subaylardan, subaylığa nasbedildikten 
sonra Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki 
fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapan
larla, meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların yü
kümlülükleri buralarda geçen süreler kadar 
uzatılır. 

c) (a) ve (b) fıkraları gereğince yüküm
lülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlan
gıç tarihleri : 

1. — Yükümlülük süresini tamamlamadan 
gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladık
tan sonra, 

2. — Yükümlülük süresini tamamlıyarak 
gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde ta
nı a m lıy ani arı ıı, 

Kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten 
başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

III - Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğ
renim yapanların yükümlülükleri 

Madde 114. — Lise mezunlarından öğre
nim maksadiyle yabancı memleketlere gönde
rilenlerin, subay çıktıktan sonra istifaya hak 
kazanmaları, 10 yıllık yükümlülük süresine ek 
olarak öğrenim için yurt dışına çıkış ve dönüş 
tarihleri arasında geçen süre kadar fazla hiz
met etmeleri ile mümkündür. 

Bunlardan Devletçe kendilerine yapılan 
masrafları faizi ile birlikte ödiyenler 10 yıllık 
yükümlülükleri sonunda istifa edebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

Madde 115. — Harb okulları, yurt içi ve 
yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğren
cileriyle astsubay okulları öğrencileri ilk bir 
aylık intibak süresini geçirdikten sonra okul 
masraflarını ödeseler dahi istifa edemezler. 

BAŞKAN — Bir takrir var efendim. Oku
tuyorum. 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
115 ne i maddedeki bir aylık intibak süre

sinin bir yıla çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Sayın Koçaş? Yok. Madde üze
rinde görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Tak
rire Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor; takririn dikkate alınması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - İstifaların kabul süresi 
Madde 116. — Yükümlülüklerini bitirerek 

istifa edenlerin istifaları Bakanlıkça kabul edi
lir. İstifaların kabulü müracaat tarihinden iti
baren bir aydan fazla geciktirilemez. 

Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun 
başgöstersıesi hallerinde subay, astsubay ve 
askerî memurların istifa işlemleri, Bakanlar 
Kurulu kararı ile bu sürelerin sonuna kadar 
tehir edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Koç. aş'm bir takriri var 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
116 neı maddede Bakanlar Kuruluna veri

len istifaları durdurma yetkisinin yasama or
ganlarına verilmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koç aş 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye ? Buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; madde-* 
ye geçebilmek için 210 ncu maddeden bahset
mek zorunda kalacağım. Zira bu madde der ki ; 
«Bu kanunun tüzüklere ait hükümlerini Ba
kanlar Kurulu, diğer hükümlerini Millî Savun
ma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür.» 
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Şimdi bir taraftan 'bu şekilde bir hüküm 
vaz'ediyonız, diğer taraftan da harb vukuun
da her hangi bir istifaya yeltenmiş olan bir 
kişinin durumunu da Bakanlar Kuruluna bağlı
yoruz. Burada bir tüzük olmadığına göre, aca
ba bu iki madde ne şekilde yürütülecektir? 
Komisyon izahat verirse memnun olacağız. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞ-LU (Adana Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılmıyor; takririn dikkate alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ONBİRİNCİ KISIM 
Hizmet şartları ve şekilleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Atanmalar 

I - Atanmalarda esaslar 
Madde 117. — Barışta kıta, karargâh ve 

kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden 
ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler,,.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II - Atamalarda dikkate alınacak hususlar 
Madde 118. — Subayların ve astsubayla

rın atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin ak
satılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; 
memleketin ekonomik, sosyal iklim ve ulaştır
ma durumları ile kültür ve sağlık durumları 
ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz 
önüne alınarak tesbit edilecek bölgelere ve gar
nizonlara aşağıdaki esaslar ela dikkat nazara 
alınarak sıra ile yapılır; 

a) Meslek programları, meslek içi eğitim 
esasları ve kadro ihtiyacı, 

b) >Sağlık durumu, 
c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, 
d) İstekli bulunduğu yerler. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

III - Yönetmelik 
Madde 119. — Yukardaki maddede yazılı 

esaslar dâhilinde bölge ve garnizonların tesbi-
ti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara 
göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, 
atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alına
cak sair hususlar Millî Savunma ve İçişleri ba
kanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik ile tes
bit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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 başladığı gün mesai saati içinde, 

b) Belediye hudutları dışında veya başka 
bir garnizona atanmalarda yollukları hakkın
daki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dı
şında 15 gün içinde, 

Atandıkları göreve katılmak zorundadırlar. 
Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve ka-

tılnuyanlar hakkında özel kanunlar gereğince 
işlem yapılır. 

BAKŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
V - Subayların ve astsubayların atanmaları 

Madde 121. — Subay ve astsubayların atan
maları : 

a) Astsubaylar ile asteğmen ve albay (al
bay dâhil) rütbelerindeki subayların atanma
ları; kuvvet komutanlıklarının teklifi ile Millî 
Savunma Bakanınca, 

b) General ve amirallerin atanmaları; kuv
vet komutanlıklarının lüzum göstermesi ve Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Sa
vunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıya-
cağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı ka
rarname ile, 

c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay 
II nci Başkanı general ve amirallerin atanma
ları; Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî 
Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imza-
lıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı 
kararname ile, 
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d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay 
ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları 
(gereğince, 

e) Millî Savunma Bakanlığı karargâhı ile 
doğrudan doğruya bu Bakanlığa bağlı kuruluş
larda görevlendirilecek astsubay ve subayla
rın atanmaları; Millî Savunma Bakanlığınca, 
bunlardan kararname ile yapılması gereken 
subay, general ve amirallerin atanmaları Millî 
Savunma Bakanının inhası ile Başbakanın im-
zalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı 
kararname ile yapılır. 

Bu personelin başka göreve atanmaları, 
'Millî Savunma Bakanının muvafakati üzerine 
a, b, c ve d* bendleri hükümlerine göre yapılır. 

(b) ve (e) bendlerinin uygulanmasında Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî 
Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı tak
dirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı
na gereken teklifi yapmasını Başbakandan ya
zı ile istiyebllir. Bu yazının bir örneği aynı za
manda Millî Savunma Bakanına ve Genelkur
may Başkanına bildirilir. Başbakanın bu kara
rma uyulması mecburidir. 

BAŞKAN — 121 nci madde üzerinde Sa
yın Bekata, Ural, Küçük, Kaplan, Ataklı, Ko-
ça-ş ve tekrar Küçük takrir vermişlerdir. Yük
sek müsaadelerinizle evvelâ takrirleri okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 

tasarısının 121 nci maddesinin (e) bendinin : 
1. — Siyasi tercih ve temayüllerin, Türk 

Silahlı Kuvvetleri içinde etkisine yol açacak, 
ciddî sakıncalar doğuracağı için, 

2. — Ordu kumanda zincirini bozarak, di
siplini tahribedeceği için, 

3. — Anayasanın 110 ncu maddesine aykırı 
olduğu için, 

4. — 13 Temmuz 1966 tarihli ve 12347 sayı
lı Resmî Gazetede yayınlanan, Anayasa Mah
kemesinin 14 . 4 . 1966 tarih, 1963/67 Esas ve 
1966/19 Karar sayılı ve davacısı Adalet Par
tisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu olan 
ve 5398 sayılı Millî Savunma Bakanlığının ku
ruluş ve görevlerine dair Kanunun 1, 2, 3 ncü 
maddelerinin Anayasanın 110 ncu maddesine 
aykırı olması sebebiyle iptalini istiyen dâva 
üzerine, Anayasa Mahkemesince- talep yerinde 

görülerek, aynen: «Maddenin, Genelkurmay 
Başkanlığını, Millî Savunma Bakanlığının bir 
dairesi halinde düzenliyen hükmünün, Anaya
saya aykırı olduğundan, iptaline» şeklinde ve
rilen açık kararın metin ve ruhuna, bahis ko
nusu (e) bendi de, aynı gerekçe ile tıpatıp 
uyması itibariyle, Anayasa Mahkemesi kararı
na da aykırı bulunduğu için, 

Bu (e) bendinin maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 

tasarısının 121 nci maddesi (e) fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Bursa 
Saffet Ural 

e) Millî Savunma Bakanlığında veya doğ
rudan doğruya bu bakanlığa bağlı kuruluşlar
da görevlendirilecek astsubay ve subayların 
atanmalarında (a) bendi, general ve amiralle
rin atanmalarında (b) bendi hükümleri uygu
lanır. Ancak atanma listeleri, Millî Savunma 
Bakanının isteği veya muvafakati üzerine (a) 
ve (b) bendleri hükümlerine göre yapılır. 

(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Sa
vunma Bakanı inha işlemini yapmadığı tak
dirde, Genelkurmay Başkanı, bu bendin yuka-* 
rıda yazılı 1 nci ve 2 nci fıkralarının uygulan
masından doğabilecek ihtilâflarda ise Millî Sa
vunma Bakanı; duruma müdahale etmesini, ya
zı ile, Başbakandan istiyebilirler. Başbakanın 
kararı taraflara yazı ile bildirilir, bu karara 
uyulması mecburidir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
121 nci maddenin son paragrafının (yukar

da (b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında, 
Millî Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı 
takdirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaş
kanına gereken teklifi yapmasını Başbakan
dan yazı ile istiyebilir, bu yazının bir örneği
ni de aynı zamanda Millî Savunma Bakanına 
gönderir. Başbakan kararını yazı ile Millî Sa
vunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına 
bildirir. Başbakanın bu kararına uyulması zo
runludur). 
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Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tabiî Üye1 

ıSami Küçük 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 121 in (e) fıkrasının metinden çıka

rılmasını arz ve teklif ederim. 

Taibiî Üye 
Kadri Kaplan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 121 in son paragrafına, 1 nci cüm

leden sonra (Başbakan kararını yazı ile belir
tir) cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Başkanlığa 
Madde 121 in (e) fıkrasının metinden çıka

rılmasını arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
121 nci maddenin Anayasaya uygun ve or

duyu politik tesirler altında bırakmıyacak şe
kilde düzeltilmesi için maddenin Komisyona 
iadesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koç aş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
121 nci maddenin (e) fıkrası, (subay ve ast

subayların atanmaları) genel prensiplerine ay
kırı bulunduğundan, bu fıkranın kanun met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
•Sami Küçük 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyenl. 
Sayın Bekata yazı ile söz istemişler. Yoklar. 
Saym Batur, Sayın Küçük, Sayın Ural, Sa

yın Karaman, Sayın Dağlı söz istiyorlar. 
Buyurun Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka

daşlar; bendenizin maddenin ruhuna değil, fa
kat yazılış tarzına itirazım var. Yazılış tarzın
da, tabiî çok iyi takdir edersiniz, böyle bir hu
susta kelimeleri kullanmak çok zor oluyor. Fa

kat alışılmış bir kaideye göre müeameleye ay
kırı görüyorum bunu. Ne diyor? «Başbakanın 
imzalıyacağı» diyor, «Cumhurbaşkanının onay-
lıyacağı» diyor. Bu tâbir ilk defa geliyor Tür
kiye Meclislerine, ilk defa geliyor böyle bir tâ
bir. Alışılmış şey, müşterek kararnamedir, usul 
budur, teknik budur, mücamele budur. Yani bir 
emri kumanda var. Ne diyor? Başbakan illâ inı-
zalıyacak... Olmaz.. Başbakan belki imzalamaz: 
Bunu icrayı hükümete münafi buluyorum. Ku
rucu Meclisin, Temsilciler Meclisinin zabıtları 
da tetkik edilirse, bilhassa Genelkurmay Baş
kanı üzerinde çok duruldu; nereye bağlansın 
diye. Zabıtlar var, arkadaşlar okusunlar. Doğ
rusu ben bir şey demiyorum, yani kelimeleri 
bulamıyorum, ama tekrar edeyim, müeameleye 
aykırı, icrayı hükümete aykırı. Tashih ediyor 
meselâ, arkasından geliyor, (b) ve (c) bendle-
rinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanı
nın teklifi üzerine Millî Savunma Bakanı inha 
işlemini yapmadığı takdirde1» Ne olacak yap
madığı takdirde? Esas mesul bakan. Genelkur
may Başkanı Cumhurbaşkanına gereken teklifi 
yapmasını Başbakandan yazı ile istiyebilir. 
Kim istiyecek? Genelkurmay Başkanı. Kimden 
istiyecek? Başbakandan istiyecek. Oldu mu ic
rayı hükümet? Oldu mu arkadaşlar? Elinizi 
vicdanınıza koyun oldu mu? Kim bu hükümet? 
Devleti temsil eden organ, fonksiyonu olan or
gan ve Meclislere karşı müşterek bir mesuliyeti 
olan organ ve yegâne organ. Yok başka organ. 
varsa söyleyiniz başka organ? Var mı demok
rasilerde başka organ? Ben göremiyorum. Eğer 
biz bir hukuk devleti isek, eğer bir Anayasa 
varsa, hükümet icrayı hükümet sanatını yapar, 
hangi partinin hükümeti, yani bizim hüküme
timiz ; hangi partiden gelirse gelsin, bu birta
kım aykırı, müeameleye aykırı. Gelmez böyle 
şey arkadaşlar. Yani başka bir kuvvet hüküme
tin elinden, hükümetin salâhiyetlerini alacak, 
çıkacak ve bunları icra ettirecek. Olmaz arka
daşlar bu. Devlet prensibine münafi, devlet an
layışına münafi. Devlet böyle teşekkül etmez. 
Genelkurmay Başkanı Devlete hâkim olamaz, 
imkânı yoktur olmasına. Yarsa içinizde hukuk
çu çıksın söylesin burada. Var mı arkadaşlar? 
İktidar partisine mensup arkadaşlar, var mı? 
Yok böyle şey. Var mı muhalefete mensup arka
daşlar? Yoktur böyle şey olmaz; (Gülüşmeler) 
Bir noktada toplanmalıyız, Hükümetin kuvveti, 
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Hükümetin kudreti üzerinde toplanmalıyız. Hü
kümet olmazsa Meclisler de olmaz. Çünkü Hü
kümet temsil ediyor Meclisleri. Başka türlü ol
maz arkadaşlar. Yani daha çok söylerim, zan
netmeyin ki kürsüde tereddüdediyorum, endişe 
ediyorum veya korkuyorum. Hayır arkadaşlar, 
mücameleye aykırı bulduğum için konuşmuyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Batur, tadil önergeniz 
var mı efendim? (Versin, versin, sesleri) 

Sayın Küçük, buyurunuz. 
SUPHİ BATUE (Sinop) — Millî Savunma 

Balkanı pek muhterem arkadaşımız burada, ben 
zannediyorum ki, ifade ettim ısöylıyeceklerimi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan. muhterem arkadaşlarım, 121 nci madde
nin a, b, c, d fıkraları Anayasanın metnine, 
ruhuna tamamen uygun. Bilhassa 98 nci madde
yi tamamen akseder maheyette ve çok uygun
dur. Yalnız (e) fıkrası hiçbir zaman olduğuna 
inanmadığım ve kaani bulunmadığım bir ihti
lâf varmış havasını yahut ta, kokusunu veri
yor. Ben bu fıkrayı görmek istemezdim. Ne ya
pıyor? Millî Savunma Balkanı? Kendi karargâ
hında çalışacakları umumi atanma prensipleri
nin dışına çıkarak öteki taraftan yapıyor, yani 
kendisi yapmaya çalışıyor. Ne lüzum var arka
daşlar? Kimden alacak? Kendi imzası bulunan 
kararname ile tâyin edilen adamla, yahut ma
kam sahibi ile ihtilâfa düşerse Bakan her halû- . 
Ikârda kendi arzusunu veya istediği adamı Ge
nel Kurmay Başkanından, yahut Kuvvet kuman
danlarından rahatlıkla alır. Çünkü onların atan
ma smdaiki kararnamenin altında Bakanın im
zası vardır.Meclislere karşı sorumlu odur. Bu 
itibarla, kusura bakmasın Sayın Bakan, ben (e) 
fıkrasını çok yadırgadım ve umumî prensipler 
ile bağdaştıramadım. Bu itibarla, bunun kaldı
rılmasını böyle koku vermemesi için istirham 
edeceğim, iltifat edin lütfen. 

İkinci kışını; son fıkra, zannedersem yanlış 
yazılmış veya bir redaksiyon hatası olmuş. Oku
yalım 121 nci maddenin son kısmım. Diyor ki : 
(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Genel 
Kurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Savun
ma Bakanı inha işlemini yapamadığı takdirde...» 
Olabilir, bir ihtimaldir. «Genelkurmay Başkanı, 
Cumhurbaşkanına gereken teklifi yapmasını Baş
bakandan yazı ile istiyebilir...» Cumhurbaşkanın -

18 . 7 . 1967 O : 2 

dan niye oluyor, bunu 'anlıyamadım. Çünkü, Ge
nelkurmay Başkanı vazifelerinden ötürü Baş
bakana karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı Ana
yasamıza göre sorumlu bir müessese değildir. 
Yalnız üçlü kararnamelerde bir imzası vardır, 
o kadardır. Niye Cumhurbaşkanından istlyebi-
lir? Onu anlıyamadım, bunun (anlatılmasını is
tirham edeceğim. İkinci kısmına geliyorum. «Bu 
yazının bir örneği aynı zamanda Millî Savunma 
Bakanına ve Genel Kurmay Başkanına-bildiri
lir» Efendim, yazan Genel Kurmay Başkanı ken
dine bildirecek değil ki bunu. Genelkurmay Baş 
kanı yazı yazıyor, diyor ki : şu, şu, sebepten do
layı Millî Savunma Bakanı inha teklifimi isaf 
etmedi, Sayın Başbakan size bildiriyorum, bir 
suretini de Millî Savunma Bakanıma bildirmesi 
lâzımgel irken Genelkurmay Başkanına bildirir, 
diyor. Geçen seneki metinde böyle değildi. On
dan sonra Başbakan kararını yazılı olarak Millî 
Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanma-
bildirir hükmü vardı geçen seneki metinde. Bu
rada yok o. Başbakanın bu kararı uygulaması 
mecburidir. Başbakan evvelâ kararı bildirmedi 
ki uygulansın. Başbakan kararı bildirsin. Şu 
halde madde yanlıştır, hatalıdır. Bir defa yazı
lış itibariyle hatalıdır. İkincisi de Genelkurmay 
Başkanı Cumhurbaşkanına gereken teklifi yap
ması için Başbakandan yazı ile istiyebilir diyor. 
Bendeniz bunu şu Anayasanın metni ve ruhuyla 
bağdaştıramadım. İzahını istirham edeceğim, (e) 
bendinin kaldırılması için de, yalnız bu kokuyu 
izale etmesi için umumî atanma prensiplerinin 
dışına çıktığı için ve bunlar arasında hiçbir su
rette ihtilâf olmıyacağma inandığım için, ol
mamasını temenni ettiğim için istirham ediyo
rum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ural. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, benden evvel konuşan ar
kadaşlarım da bu maddenin iyi kaleme alınma
dığını ifade ettiler. Ben evvelâ maddenin ba
şında, (a) bendinde albay dâhil rütbelere ka
dar olan subayların atanmalarında tâyin lis
telerinin Millî Savunma Bakanının imzalıya cağı 
hususuna itiraz ediyorum. Hiç değilse bir 
Sayın Komisyon tarafından cevaplandırılma
sını istirham ediyorum. Bugün, 50, 60. 70 
asli maaşlı, pek de mühim olmıyan Devlet görev
lerinde yüksek tasdik aranıyor. Yani, ilgili 
Bakanın ve Başbakanın imzaları ve Cumhur-
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başkanının onayı aranmaktadır. Meselâ ;50 - 60 
lira asli maaşlı bir emniyet müdürünün tâyi
ni bu şekilde yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Ordumuzda, Silâh
lı Kuvvetlerimizde öyle mühim mevkileri iş
gal eden albaylar ve subaylar var ki görevleri 
hiçbir surette bu sayın emniyet müdürleri
nin görevlerinden daha önemsiz bir mâna ta
şımamaktadır. Şu halde, bütün albaylara ka
dar olan subayların tâyinlerinin, atanma lis
telerinin Bakanca onaylanmasiyle kifayet edil
mesi kanaatimce mâkul ve makbul değildir. Bu 
hususta Sayın Bakanın açıklamada bulunmasını 
istirham edeceğim. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım yine (e) ben
dine geliyorum. Bu bendin de yazılışı maal
esef yazı usullerine uygun değildir Yanlış 
mânalar çıkaracak ve hattâ Anayasa ile çeli
şecek hususlar vardır. Meselâ bendin başın
da; Millî Savunma Bakanlığa karargâhı ile 
doğrudan doğruya bu Bakanlığa bağlı bir
likler, deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Ba
kanlığı bir siyasi organdır, bir komuta yeri de
ğildir. «Karargâh» kelimesi birliklere komuta 
eden bir teşekkül için kul]anılan bir kelimedir. 
Eğer buraya karargâh dersek bu karargâhın 
başında bulunan komutan da, Başkomutan Ana
yasanın ]10 ncu maddesine göre Genelkurmay 
Başkanıdır, ona bağlı olması iktiza eder. Hal
buki bu siyasi organın istişare iein ve binanın, 
tesislerin muhafazası, emniyet'' ve hizmetlerin 
görülmesi için kurulmuş bir teşkilâttır. Millî 
Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve ona bağlı 
daireler tıpkı Ticaret Bakanlığının, Bayındır
lık Bakanlığının müsteşarlıkları gibidirler. Bu 
karargâh olarak kanunda zikredilmem eleri ikti
za eder. 

Bu noktaya işaret ettikten sonra kanunun 
tümü üzerinde yaptığım konuşmada da belirt
tiğim gibi, bu madde Anayasanın 110 ncu mad
desine aykırı bulunmaktadır. Zira Anayasa
nın 110 ncu maddesine göre Silâhlı Kuvvetle
rin Başkumandanı Genelkurmay Başkanıdır. 
Ama ben görüyorum ki, siyasi organ kendi is
tişare heyetini tâyin etmek serbestisi içerisin
de bulunmamaktadır mevcut mevzuata göre. 
Yani Millî Savunma Bakanı kendisiyle çalı-
şamıyacağı bir Millî Savunma Bakanlığı Müs

teşarını veya onun her hangi bir yardımcı
sını değiştirmekte güçlük çekmektedir. Bu 
sebeple şunu ifade etmek isterim, her şey
den evvel dünkü konuşmalarında Sayın Ba
kanın burada, havacılara verilmekte olan kıta 
tazminatının da uçuş tazminatlarına ilâveten 
verildiğini ifade ettikleri zaman, bir hayret 
nidası olarak «Maşallah» dedim. O da bana 
cevaben, «Eh biz bu kadarını verebiliyoruz» diye 
cevap vermişti. 

Muhterem arkadaşlarım; uçuş parasını ver
mek bir lütuf değildir, bir zaruretin icabıdır. 
Bütün dünya milletlerindeki pilotlar Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut pilotların aldı
ğından daha fazla uçuş tazminatı almaktadır
lar. Bu, pilotları göreve bağlamak, moralleri
ni yükseltmek ve istikballerine ait bir garanti 
hissi içinde kendilerini bulundurmaktan ne
şet etmiş bir zarurettir. Kıta tazminatını 
bütün subaylara verdiğiniz gibi elbette ki pi
lotlara da verecektiniz. Bendeniz dedim ki, 
vermeyin de görün ne oluyor? Sayın Bakan be
nim bu sözümü bir ihtilâl tehdidi mânasın;-' aldı, 
çok üzüldüm. Böyle bir müdahalede bulunduğu
ma da nadim oldum. 

Huzurunuzda şunu ifade etmek isterim : Bu 
Meclislerin Türk Milletin kaderi üzerinde ye
gâne söz sahibi olduğuna inanan, meşruiyete 
inanan Anayasaya inanan bir insan olarak, bu 
Meclisi ihtilâl tehditleriyle karşı karşıya bu
lundurmayı reddederim ve bc-yle tehditlerin 
daima karşısında bulunacağımı huzurunuzda 
ifade etmekten gurur duyarım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi yalnız siya
si organın Anayasayı zorlıyarak emir ve ko
muta zencirini bozacak, disiplini bozacak, 
tercihlere girmesini önliyecek bir hususu da ge
tirmemiz lüzumuna inanıyorum. Hem siyasi 
organa dikte edilmiş, yahut mutlaka tercih 
hakkı verilmemiş insanlarla çalışma mecburi
yetini, siyasi organı bu mecburiyetten kur
tarmak lâzım, hem siyası e -gani askerî direk
tif altında çalışır gibi durumdan kurtarmak. 
ona bir tercih yapabilme hakkını sağlamak ve 
hem de karşılıklı olarak bu türlü muamelât
tan doğabilecek ihtilâfları halletmek üzere 
her iki tarafa Başbakana müraacat yetkisini 
tanıyan bir takrir takdim etmiş bulunuyo
rum. Bu takrirle Millî Savunma Bakanlığı 
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kendi karargâhına ve 'bu karargâha bağlı ku
ruluşlara tâyin edilecek personeli tercih ede
bilmek üzere kendisine her lüzum göstereceği 
kadro için en az üç aday teklif edilecek. Bakan 
(bu üç aday arasından tercihini yapabilecek. 
Azletmek istediği takdirde yine bu iş için Kuv
vet Kumandanlarının ve Genelkurmay Baş
kanının mekanizmadaki rollerini yapmaları 
için kendilerinden yazı ile istiyebilecek. Yap
madıkları takdirde meseleyi Başbakana götü-" 
rebilecek. Genelkurmay Başkanı da kendi yap
tığı tekliflerin Millî Savunma Bakanı ta ra 
fından inha edilmemesi halinde aynı şikâyeti, 
müşterek sorumluluğun başı olan, Kabinenin 
başı olan Başbakana götürebilecektir. Burada
ki metinde bir yanlışlık vardır, inancındayım. 
Meseleyi Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşka
nına duyurması için, Başbakana yazar, diyor. 
Bu mealde bir şey. Cumhurbaşkanı, biraz ev
velki arkadaşımın da ifade ettiği gibi, Ana
yasamıza göre sorumsuzdur. Sorumlu olan 
Bakanlar Kurulu ve Başbakandır. Başbakan, 
Bakan ile Kuvvet Komutanları ve Genelkur
may Başkanı arasındaki ihtilâfları hallede
cek nihai mercidir. Onun kararı kesindir, 
buna uyulması mecburidir şeklinde bir 
önerge takdim etmiş bulunuyorum. Böylelik
le hem Genelkurmay Başkanının Başkomu
tanlığına. Anayasanın verdiği hakka riayet 
edilmiş ve onun elinden alınmamış olacak ve 
hem de bu türlü ihtilâfların halli için bir 
usul tesis edilmiş olacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım, eğer kanun bu haliyle 
kabul edilirse, geçen gün kanunun tümü üzerin
deki konuşmamda da arz ettiğim gibi. Millî 
Savunma Bakanlığı karargâhının bir siyasi par
tinin şubesi haline gelebilmesi istidadı, ihti
mali vardır. İktidarlar ebedi değildir, bir 
gün koalisyon iktidarı gelebilir, o koalisyonda
ki Millî Savunma Bakanının partisinin şubesi 
haline getirilebilir. Emir ve komutayı sarsı
cıdır. Çünkü, meselâ İstanbul'da Kolordu Ku
mandanı bulunan bir korgenerali Millî Savun
ma Bakanı kendi partisinin görüşüne uygun, 
yahut şahsi dostluklarına yatkın bulur ve beraber 
iyi çalışacakları inancında bulunur. Halbuki 
ordunun müesses sicil sistemi, atanma sistemi, 
kıta hizmeti gibi usulleri bir tarafa bıraka
rak, Millî Savunma Bakanına bugünkü mad
de ile dilediği adamı kıtadan çekmek salâ

hiyeti verilmektedir, ki bu hem Genelkurmay 
Başkanının salâhiyetlerine bir tecavüz olmakta 
ve hem de hizmet disiplinini aksatacak, felce 
uğratacak neticeler doğurabilecek bir haldir. 
Bu sebeple takdim etmiş olduğum önergeme 
iltifat buyurulmasmı istirham ederim 

Görüyorum ki, burada ne kadar yanlış ted
vin edilmiş olursa olsun, yanlış kaleme alın
mış olursa olsun kanun maddesi hiçbir de
ğişiklik yapılmadan çıkarılmasına gayret gös
terilmektedir. Bu kanunun çıkmasını biz de 
arzu etmekteyiz. Ama iyi kaleme alınmamış 
kanunların tatbikatta mületimize ve hepimize 
ne kadar kötü neticeler getirebileceğini tak
dirlerinize sunarım. Binaenaleyh, burada ya
pılacak 1-2 maddedeki değişiklik bu kanunu 
bu hafta içerisinde tekrar Millet Meclisinde 
görüşülmesini engellemez inancındayım. Zira 
burada değiştirilen maddeler bir komisyon
da görüşülecek; komisyon- ret veya kabul ede
cek, komisyonun ret veya kabul karan Mecliste 
oylanacaktır. İnanıyorum ki, bu kanunu şim
di arzu edildiğinden çok daha iyi çıkarabilme 
şansımız vardır. Bu şansa hizmet etmelerini 
bilhassa iktidar partisi arkadaşlarımdan say-
giyle rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
121 nci madde üzerindeki müzakereler bitin

ceye kadar oturuma devam olunmasını arz ve 
teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, aleyhinde buyurun. 
MUHİTTİN KTLTÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, müzakeresini yaptığımız madde önem
li bir maddedir. Ve saat 19,30 a geldi, zaten 
paydos yapacağız, diye karar verdik. Bu önemi 
bir bakıma küçümser gibi, bir bakıma talik eder 
gibi, bir bakıma yayar gibi bir vaziyete gir
memiz doğru değildir. Bu münakaşa burada 
kesilmezse o zaman başka türlü itirazlar baş
ka türlü sözler olur. Lütfedin de, saat zaten 
19,30 a geldi, şuradaki çoğunluğumuz da bel
lidir, pek büyük bir çoğunluk yoktur. Çoğun
luk yoktur demiyorum, dikkat buyurun, çok 
büyük bir çoğunluk yoktur, diyorum. Lütfedin 
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de yarın saat 10,30 da görüşelim bunu. Bu iti-
ibarla bu takririn kabul edilmemesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN —• Gelmiş üç tane takrir vardır. 
onları da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen müzake

resi yapılan 121 nci maddenin tekrar tetkiki için 
Komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Suphi Batur 

Sayrn Başkanlığa 
121 nci maddenin son fıkrası Hükümete bir 

tazyik mânası taşıdığından işbu fıkranın me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıcğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
121 nci maddedeki vuzuhsuzluğun ve sön pa

ragraftaki hatalı cümlenin tashihi için maddenin 
Komisyonca geri alınmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Tevfik İnci 

BAŞKAN — Müzakerenin devamından evvel 
Komisyona iadesi hakkındaki üç takriri oylarını
za arz edeceğim. Sayın Batur, Sayın Kalpak-
lıoğlu, Sayın İnci tarafından verilmiş ve aynı 
mahiyettedirler. Komisyona iadesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan 
oya sunmadan evvel Hükümetin ve Komisyonun 
bu mevzuda fikrini alınız, ondan sonra oylaymız. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, Ko
misyona iadesi üzerinde Komisyona söz verilmez. 
Bu (bir teklif mahiyetinde değildir ki mütalâanı
zı alalım. 

Komisyona iadesini kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Komisyo
na iadesi kahul edilmiştir. 

Mesaimiz de bitmiş olduğu cihetle devamına 
da zaruret kalmamıştır. 

19.7.1967 Çarşamba günü saat 10,30 da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
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GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
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Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
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tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/89; Cumhuriyet Senatosu 
1/753) (S. Sayısı : 980) [Dağıtma tarihi : 
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2. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
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