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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Mehmet Hazer; yerli ve yaban
cı turistik hareketlerin en kesif bulunduğu bu 
aylarda deniz sularının kirli ve mikroplu oldu
ğuna dair gazetelerde yazılar gördüğünü, eğer 
yazılanlar doğru ise tedbirlerinin derhal alın
masını, değilse Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanının açıklamalarda bulunmasını istedi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi, edinildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının 91 nci mad
desine kadar görüşüldü. 

27 Temmuz 1970 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,46 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Lûtfi Tokoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Tcuzal 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/359; Cumhuriyet Senatosu 

1/1138) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) (Müd
det : 7 gün) 

2. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkında 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/273; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1139) (Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) (Müddet : 30 ar gün) 

*m*»*mi>*K 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 102 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklen

mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su MİM Savunma Komisyonu raporu (Millet 
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Meclisi : 1/304; Cumhuriyet Senatosu : 1134) 
(S. Sayısı : 1467) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okultuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 1467 sıra sayılı kanun tasarısı tabedi

lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle. bütün işlere takdi-

men, gelen kâğıtlardan gündeme alınarak, ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun «21. 6 .1927 
tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı» dır. Gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması istenmektedir. Kanun tasarısı basıl
mış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Gelen kâğıtlardan gündeme alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözü geçen kanun tasarısının gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet burada, komisyon burada. Komis
yon raporunun okunup okunmamasını oyları
nıza arz ediyorum. Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Komisyon raporu üzerinde görüşme açıyo
rum. Komisyon raporu üzerinde Sayın Fikret 
Gündoğan, Sayın Hazerdağlı'nm C. H. P, Gru
pu adına söz istediğine dair önerge vermişler
dir. C. H. P. Grupu adma Sayın Hazerdağlı. 
G. P. Grupu adma Sayın Fehmi Alpaslan. Şa
hısları adına Sayın özden, Sayın Hazer, Sayın 
Bilgen ve Sayın öztürkçine söz istemişlerdir. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Hazerdağlı, bu
yurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA M, SALİH HA
ZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri, 1111 sayılı Asker
lik Kanununun tadil eden kanun tasarısı üze-

(1) 1467 S. Sayılı hasnıayazı tutanağın so~ 
nundadır. 

rinde C. H. P. Grupunun görüşlerini arz etme
ye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı belli baş
lı vasfı ile askerlik süresinin indirilmesini ön
gören bir tadil tasarısıdır. Diğer hükümleri 
ikinci plândadır. Tasarının gerekçesini tetkik 
ettiğimiz zaman, askerlik süresinin indirilmesi 
sebep ve nedenleri, bâzılarının anladığı gibi, 
ekonomik veya şu bu sebeplerle değil, en önde, 
kaynakta olan fazlalıktan ileri gelen bir zaru
ret ile askerlik süresinin indirilmesi yoluna gi
dildiği anlaşılmaktadır. Muhterem rakadaşla-
rım, gerekçeyi tetkik ettiğimiz zaman 1970 yı
lında 27 bin kaynakta er fazlalığı görülmekte
dir. 1975 yılına kadar bu miktarın 50 bine ka
dar yükseleceği, 980 e kadar % 200 miktarına 
kadar fazlalaşaMleceği hesap ve tahmin edil
mektedir. Kaynakta olan bu fazlalık karşısın
da ordunun eğiteceği, ordunun besliyebileceği 
bir kadro vardır, bu kadrodan fazlasını or
dunun eğitmesi ve beslemesi mümkün değil
dir. Bu hal karşısında ne yapacağımızı izah 
etmek lâzımgeliyor. Bunun izahtan önce elimiz
de bulunan eski 1111 sayılı Kanuna göz attığı
mız takdirde, orada karma sistemin kabul edil
diğini görüyoruz. Karma sistem kur'a usulü, 
gönüllü sistem, mecburi sistem ve bedel usulü
nü ihtiva etmektedir. Bizim bu 1111 sayılı Ka
nunu tetkikten önce, Batı ülkelerine baktığımız 
zaman, oralarda da böyle kaynakta olan fazla
lık sebebiyle hangi yollara başvurdukları tetkik 
edilmeye değer. 

Muhterem arkadaşlarım, Batı, ülkelerinde de 
kur'a usulü var. Ama, önce seçme usulü var. 
Bu kaynakta olan fazlalık sebebiyle Batı ülke
leri seçme usulünü kabul etmiş bulunuyorlar. 
Gönüllü usulü İngiltere'de var, o pa
ra karşılığıdır. Rusya'da bile seçme usul 
tatbik edilmektedir. Bizim bu 1111 sayılı Ka
nunun ihtiva ettiği sistemleri ele alarak bugün 
varabileceğimiz neticeyi ortaya çıkarmak lâzım-
gelirse, 1111 sayılı Kanundaki gönüllü usulünü 
tatbik ettiğimiz haller var. Deniz erliğinde, 
sonra jandarma gönüllü usulünü kabul ediyoruz. 
Fakat genellikle mecburi sistemi kabul etmişiz. 
Kaynakta olan fazlalık karşısında mecburi sis
tem zaruri olarak ortadan kalkınca,, yapacağı
mız iş nedir? Bâzıları derler ki bedel usulü tat
bik edilsin. Muhterem arkadaşlarım, bedel usu-



C. Senatosu B : 102 

lünün tatbiki mümkün değildir. Bedel Türkiye'
de 930 larda, 935 lerde terk edilmiş bir sis
temdir. Birçok suiistimallere sebebolmuştur. 
Bugünkü Anayasamıza aykırıdır. Bedel para 
getirir, bedel şunu yapar, bedel bunu yapar ama 
inceden inceye tetkik edildiği zaman bedel hem 
adaletsizlik, hem haksızlık, hem suiistimal ge
tirir ve bunun kötü neticeleri görüldüğü için 
terk edilmiş bir usuldür. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hal karşısında 
mecburi sistem de olamryacağına göre, seçme 
usulünü tatbik etmemiz lâzımgeliyor. Seçme, 
erin orduda vazife görürken, en yâyıkının, en 
iyisinin seçilmesi konusu olarak ortaya çıkar. 
Şimdi bizim bu kanun tasarısı kur'a usulünü 
getirmiştir. Ama kur'a usulünü getirirken - bi
raz sonra Sayın Bakan burada izahat vere
ceklerdir - «Biz hem kur'a usulünü, hem 
de yetenek meselesini öne alarak bir 
nevi seçme usulünü getiriyoruz» diyecek
lerdir. Muhterem arkadaşlarım, bu beyanlar 
kâfi değildir. Kur'a şans meselesidir. Bir kıs
mı asker olacaktır, bir kısmı asker olamıyacak-
tır. Türkiye'nin birçok konuları var. Deniliyor 
ki, bu kur'a dışı kalanlar millî kalkınma ko
nularında, ayrı bir kanun getirilmek suretiyle 
çalıştırılacaklardır. Henüz bu konuyu ve ne su
retle bir kanunun geleceğini bilmiyoruz. Ana
yasamız angaryayı yasak etmiştir, ama millî 
kalkınmaya iştiraki da kabul etmiştir. Eğer 
orduda bu kur'a dışı kalacak fazlalıklar millî 
memleket kalkınmasında kullanılacak hale ge
tirilir ve bu seçmede kur'a usulünde de, yete
nek meselesi öne alınırsa bu kanun faydalı bir 
kanun olacaktır. Yok eğer kur'a dışı kalanlar 
millî kalkınmamızda, memleket kalkınmasında 
kullanılamıyacak halde kalırsa, bu kur'a usu
lü bir şanstan ibarettir, bir kısım erler asker
lik yapacak, bir kısmı da askerlik dışında kal
mış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yetenek meselesini 
tâyin etmek epeyce zor bir meseledir. Yüksek 
Askerlik Şûrası, Millî Savunma, yönetmelikleri 
değiştirmek suretiyle yetenek konusunu halle
deceğini ifade etmektedir. Ama bunun yapılma
sı çok önemli bir konudur. Şansı ortadan kal
dırarak adaleti sağlamak; bilhassa vatan hiz
meti gibi bir konuda adaleti sağlamak ve şan
sı ortadan kldırmak cok önemli bir konudur. 
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Memleket fertlerinin, vatan evlâtlarının vatan 
hizmetinde birinin diğerinden ayrı vazife gör
müş olmaları büyük haksızlıklara meydan ver
miş olabilecektir. Onun için gönlümüz arzu eder
di ki, Batıdaki seçme usulünü, yetenek konu
sunu daha iyi bir şekilde bu kanun tasarısı or
taya getirmiş olsun. Ümidediyoruz ki, ileriki 
yıllarda kaynaktaki fazlalık karşısında seçme 
usulü hâkim unsur haline gelmiş olsun, zaten 
1870 yılında 27 000 fazlalık meselesi çok önem
li değildir. Bu kadar askerin içerisinde nasıl 
olsa çürüğü, vazife göremiyecek olanları var
dır. 1970 yılında bu kanunun tatbiki o kadar 
önemli değildir ama, bundan sonraki yıllarda 
önem kazanacaktır. Bu önem karşısında da zan
nediyorum İd ,Millî Savunma Bakanlığı, Yük
sek Askerlik Şûrası bu yetenek konusuna önem 
verip, hâkim unsur olarak kanuna koyarlarsa 
adaleti sağlamış olacağız. 

Bu kanunun, Türk Milletine, Türk ordusu
na ve şerefli, kahraman, vefakâr Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine, Türk eratına hayırlı olmasını ve 
Cumhuriyet Senatosunun, bu kanun münasebe
tiyle, selâm ve sevgilerinin Türk ordusuna ile
tilmesini temenni eder, bunun Sayın Başkandan 
rica eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Alpaslan, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; yurt savunmasına taallûku 
itibariye son derece önem arz eden ve fakat 
büyük bir ihtisasa taallûku itibariyle de üze
rinde, derinlerine inmek suretiyle konuşması 
zor olan bir kanunla karşı karşıya bulunuyo
ruz. 

Bu kürsülerde ve basında, askerlik süresinin 
çok uzun olduğu, bunun kısaltılması lüzumuna 
dair hakikaten değerli fikirleri okumuş ve din
lemiş bulunmaktayız. Bugün, o fikirlerden mül
hem bir tasarı ile karşı karşıya bulunduğumuzu 
görüyorum. Belki arkadaşlarımızın ileri sür
dükleri fikirler tam yerini bulmamıştır ama, 
demek ki çok zaman evvel söylenmiş olan o 
sözlerde bir büyük gerçek payı varmış ve bu 
istikamette adımlar atılıyor. 

Askerlikten anlıyan, bu kutsal görevi kendi
lerine meslek edinmiş olan birçok arkadaşları
mız, Türkiye'nin böyle altından çıkılamayacak 
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kadar askeri silâh altında tutmak suretiyle büt
çesini harcaması yerine, vurucu kuvvets yönel
mek suretiyle daha az askerle daha çok iş ve
rebilecek bir hale gelmesini ve buradaki işgü
cünün, memleketin ekonomik hayatına devre
dilmesini teklif ederlerdi. Şimdi kısmen bu ta
sarı bunu getiriyor. 

Bu tasarının noksan olduğu kanaatini taşı
yoruz. Şimdi noksanlık şurada; bu kanun ta
sarısı kanunlaştığı andan itibaren yürürlüğe 
geçecektir. Bu kanun tasarısına göre çskirdek 
kadroya alınacaklar kur'a ile tesbit edilecek 
onun dışında kalanların yurt savunmasına ka
tılmaları yeni bir kanunla düzenlenecektir. O 
kanunun ne zaman Meclislere sevk edileceğini, 
ne zaman Meclislerden çıkacağını peşinen kes
tirmek mümkün değildir. Gönül çok isterdi ki, 
bu tasarının içerisinde yurt savunması; şu, 
şu şu şekilde tesbit edilmiştir, bunlara katılmak
la Anayasanın 60 ncı maddesine uygun bir gö
rev ve hakkın kullanılması temin edilmiş ola
caktır; bu hizmetlerden şu kısımlar ki, - bu çe
kirdek kadro dediğimiz kısım - kuı^a çekmek 
suretiyle tesbit edilecek ve belki karşımıza ge
lecek olan yurt savunması ile alâkalı hizmetler
den bir diğer kısmını da bir başka kur'aya tabi 
tutmak suretiyle tesbit etmek lâzımgelscek idi. 

O itibarla bu tasarının aceleye getirilmiş 
ve noksan bir tasarı olduğunu söylemekten ken
dimizi alamıyoruz. Hususiyle, bu tasarının bün
yesinde sözü edilen yeni kanun tasarılarının 
çıkmasına kadar geçecek zaman zarfında, kur'a 
dışı kalmış olan askerlerin ne yapacakları ve 
onların bu yurt savunmasına - Anayasadan 
doğma bir hak ve ödev olarak - katılmalarının 
ne suretle mümkün olacağını bilemediğimiz 
için tasarının eksikliğini bilhassa içimize sindir
meden edemiyoruz. 

Bütün bunlara rağmen askerlik süresinin 
20 aya indirilmiş olması, inanıyoruz ki, asker
lik bakımından fazla yetki ile söz söylemeye 
yetkimiz yok ama, yurt kalkınması, işgücünün 
yurdun ekonomik yararları bakımından değer
lendirilmesi ile ilgili olarak faydalı bir haldir. 
O itibarla da tasarının her şeyden evvel her 
gün biraz daha dört bir tarafı değişik şartlarla 
çevrilmekte olan yurdumuzun savunması ile alâ
kalı olarak hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Şahıslan adına, Sayın özden 
buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; meslekim olmıyan 
bir meseleyi dile getirmenin güçlüğünü takdir 
ederim. Ama, hepimizi ve hepinizi ilgilendiren 
bir mesele üzerinde, kişisel düşüncelerimizi 
söylemekten de kendimi alamıyorum. 

Az çok hepimiz vatan hizmetinde, askerlik 
görevinde ucundan başından bulunmuşuzdur. 
Bu camianın içinde cereyan eden olayları va
tanî hizmeti ifa ederken tam mânasiyle görmüş, 
içinde bulunmuşuzdur ve askerliğin ne demek 
olduğunu bilmiyen hiçbir Türk yoktur. 

Ben askerlik müddetinin indirilmesi mese
lesi üzerinde duracak değilim. Askerlik görevi 
artık bugün yurt savunması bakımından bir 
ilim, fen haline gelmiştir. Daha ziyade kur'a 
efradının yapacağı işlerden fazla, bilgi ile fen-
le adamakıllı ilgi gören fen adamlarının asker
lik meselesinde daha ziyade yararlı olacağı ka
naati tamamen ortadadır. Büyük silâhların kul
lanılması artık kur'a efradının elinden çıkmış, 
ilim ve fen adamına intikal etmiştir. 

Bu bakımdan yurt hizmetinin müddetinin 
indirilmesinde isabet görüyorum. Türkiye de 
çünkü bu yoldadır. Ancak benim üzerinde du
racağım bir nokta var M, bu da kur'a mesele
sidir. Kur'a meselesinin, Anayasamızın 60 ncı 
maddesiyle bir çelişme halinde midir, değil mi
dir düşüncesi üzerinde bizim burada müzakere 
ettiğimiz tasarıyı bize getiren Senatonun Mil
lî Savunma Komisyonu gerekçesinde bir neb
ze durulmuştur. Orada deniyor ki: «Bu arada 
kur'a usulünün Anayasamızın 60 ncı maddesin
deki yurt savunmasına katılmaya mütedair hük
müne de uygun olduğu görüşüne varılmıştır.» 
Yani bizim Millî Savunma Komisyonumuz, me
seleyi incelemiş bunda bir sakınca olmadığı so
nucuna varmıştır. Nedir esbabı mucibesi? Niçin 
bu neticeye varmıştır, izah ediyor: «Yurt sa
vunmasına katılma sadece askere ve silâh altına 
alınma yoliyle değil muhtelif zamanlarda ve 
muhtelif şekillerde olmaktadır. Bu itibarla çe
kirdek kadro dışındaki fazlalığın ne şekilde 
yurt savunmasına katkıda bulunacakları bir ka
nunla tesbit edilince bunun Anayasamıza aykı
rılığı değil, bilâkis uygunluğu teyidedilmiş ola
caktır.» 
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Muhterem arkadaşlar, bu noktai nazara ka
tılmak mümkün değildir. Bu noktai nazar, Ana
yasanın tefsiri mahiyetindedir. Anayasa gayet 
kesindir. 60 ncı madde açıktır. Kısa bir madde
dir gözden geçirebiliriz. Başı şöyle: «Millî Sa
vunma hak ve ödevi.» Demek ki, millî savun
ma hizmetinde bulunmak sadece bir ödev de
ğildir, aynı zamanda bir haktır. Prensip bu 
olunca meseleyi başka ayrıntılardan mütalâa et
mek mümkün değildir. Nasıldır bu? Yurt sa
vunmasına katılma her Türkün hakkı ve ödevi
dir. Bu ödev ve askerlik yükümü kanunla dü
zenlenir. Şimdi 60 ncı maddede demek ki, bü
tün Türkler millî savunma ödevini yaparlarken 
bu meselenin karşısında bulundukları zaman 
aynı zamanda bir ödev yapmıyorlar bir hakla
rını da - kendilerine has, kendilerine bağlı bir 
hakkı da - istimal ediyorlar. Bir hak verilmiş
tir vatandaşa, bu geri alınmaz. Ben askerlik 
yapmak istiyorum diyen vatandaş hakkıdır, 
Anayasaya göre askerlik yapacaktır. Hayır sen 
kur'aya tabi olacaksın, kur'a çıkmazsa bir ka
nun getireceğim, bu askerlik görevini nasıl ya
pacaksan ona göre yapacaksın demek, askerlik 
yapmak istiyen bir vatandaşın elinden bir hak
kın alınması mahiyetindedir. 

Bu bakımdan meseleyi sadece ödev halinde 
mütalâa etmek gerekmez, bilâkis birbirine bağ
lı, birbirinden ayrılmaz hak ve ödev halinde 
mütalâa etmek gerekir. Şimdi ne diyoruz? 
Kur'a çekeceğiz 10 ncu maddenin hükmüne gö
re: «O yıl askere alınacaklar, Millî Savunma 
Bakanlığınca tesbit edilen miktardan fazla gel
diği takdirde, Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç du
yulan miktar kadar yükümlü, kur'a çekilmek 
suretiyle asker edilir.» Askerlik sinnine geldin, 
yoklamalara girdin, kur'ayı çekiyorlar; «asker 
değilsin, başka bir kanuna tabi olacaksın» diye
cekler. Bu olmaz! Bu mümkün değildir, hak
kımdır hakkımı istimal edeceğim. Bunu kadro
ya bağlamak belki mümkün olurdu fakat kur'a-
ya bağlamak katiyen mümkün olmaz. 

Kim ne derse desin, ben şahsan bu düşün
ceye katılmak imkânını nefsimde bulamıyorum 
ve askerlik meselesini kur'aya bağlamakta 
60 ncı maddeye uygun olduğu kanaatinde bu
lunmadığımı da ifade etmek istiyorum, takdir 
Yüce Senatonundur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bizim Parlâmentonun 
kanaatimce temel bir eksiği var. O da şudur; 
askerlik konulariyle, dış politikanın daima dı
şında kalmak, önüne ne gelirse ona razı olmak 
ne verilirse onu müzakere etmek. Bu bakımdan 
harbe, sulhe karar verecek durumda olan Par
lâmentonun bu iki önemli kolda bu kadar ilgi
siz, bu kadar yetkisiz halde bulunması hakika
ten izah olunacak bir eksiklik değil. 

Devirler değişti, hükümetler değişti, Anaya
salar değişti, fakat maalesef bu yanlış gelenek 
değişmedi. O itibarla biz askerliğe ait çok mese
leyi strateji değil ama, tüm gidişi esaslı olarak 
bilmiyoruz. Dünya orduları ne haldedir? Nasıl 
gelişiyor? Bizim ordu ne istikamet alacaktır? 
özellikle komisyonlarımız bile Millî Savunma 
Komisyonu, Dışişleri Komisyonu da bu halde
dir. Halbuki demokratik memleketlerin çoğun
da parlâmentolar bu meselelere el koymuş, hâ
kim duruma gelmişlerdir. Ana ilkeleri, esas he
def ve istikametleri parlâmentolar çizer. Bu ba
kımdan, eğer bu konuda bir eksiklik gösterir, 
meselenin temelinden bir izah yapamazsak, bu
nu bu geleneğe bağışlamanızı rica ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yeni getiri
len kanunla çok temelden bir değişiklik yapılı
yor. Şimdiye kadarki kanaat, Türkiye'nin baş 
meselesi, millî konusu askerik hizmetinin, istis
nasız bir vatan borcu olduğu merkezinde idi. 
Her Türk erkek belli vücut sakatlığı dışında bu 
vatan hizmetinden istisna edilemezdi, ayrı tu
tulamazdı. Şimdi yeni getirilen kanunla, elbet
te bâzı ihtiyaçların şevki ile; yani eski usulü 
devam ettirmek, bu kadar askeri silâh altında 
bulundurmak, bunları teçhiz etmek, iaşe etme
nin güçlüğü, böyle bir karar almaya sebebol-
muştur. Bunu kabul ediyorum. Fakat sadece 
bu, tarihin derinliklerinden akıp gelen, bu mil
lî görev duygusunu, bu millî vatan hizmetini 
acaba örseliyecek midir? En büyük endişem bu
dur. Yeni bir kanun getirilecekmiş; bu kanun
da, çekirdek kadro dışında yani kur'a çekenle
rin dışında kalanların bu hizmetleri nasıl ifa 
edecekleri orada belirtilecekmiş. G-önül isterdi 
ki; hiç olmazsa bu temel değişiklik yanında bu 
yan değişikliğin de temel prensipleri, anailkele-
ri beraber getirilsin. Yani bunlar, geriye kalan-
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lar sivil savunma sizmetlerinde veya yurt kal
kınmasında kullanılacak diye bir şey ortaya 
atılmış, vaktiyle yol taburları filân vardı. Geçi
ci heveslerle başladı, bâzı yerlerde belki mu
vaffak da olundu. Ama uzun ömürlü olmadı. 
Binaenaleyh, bu temel değişikliği getirirken 
kur'a dışında kalacaklara nasıl bir hizmet tev
di olunacağı da beraber getirilmeli idi. Bu da 
getirilmediği için bu büyük değişikliği şahsan 
gönül rahatlığı ile evet diyerek kabul edemiyo
rum. 

Bu tasarıda bir başka önemli nokta da şu
dur: öğretmenler 1975 yılına kadar, son yok
lamaları yapılıp, askerliğe elverişli oldukları 
anlaşıldıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı em
rinde kalacaklar. Bu iyi bir tedbir. Yalnız bun
lar İM başlı bir idareye tabi tutulacaklar. Bir 
taraftan askerlik dolayısiyle Millî Savunma Ba
kanlığı ile bir irtibat kuruluyor, bir taraftan 
da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kalacaklar
dır. Bunun yine bir örneği Türkiye'de yakın 
zamana kadar uygulanmıştır. Asker öğretmen
ler, yedek subay öğretmenlik müessesesi, 27 Ma
yıs İhtilâlinden sonra uygulanmış, bâzı yerler
de başarılı olmuş, fakat sonradan bir gevşeklik 
hâsıl olmuş, kimisi askerim demiş mahallî sivil 
idareyi dinlememiş, kimisi sivilim demiş asker
likle irtibatını unutmuş ve böylece halkın şikâ
yetleri bu tedbirden beklenen sonucu verme
miştir. Madem ki, 5 yıl Millî Eğitim sahasın
da böyle bir ihtiyaç var, kanaatimce bu 5 yıl 
içinde ilkokul öğretmenlerinin askerliğini tecil 
etmek, ertelemek en doğru yoldur. Yine kendi 
kadrosunda kalır, yine kendi bakanlığı içinde 
kalır. Bu bir istisna olur. Hiç olmazsa vazife, 
görev ihtilâflarını ve şikâyetleri de tahrik et
memiş olur. 

Bu asker öğretmenler meselesinde bir başka 
nokta daha vardır. Asker öğretmenlerden bir 
kısmı kıtalarda okuma - yazma okulları vardır 
o okullarda vazife görürler, bir kısmı da sivil 
okullarda vazife görürler. Bu iki okulda vazife 
gören aynı yaşlı iki öğretmen tabi olduğu malî 
uygulama da maalesef ayrı ayrı olmuştur. Bi
risi, sivil okullarda vazife görenler, bâzı öde
nekler almışlardır, asiker okullarında vazife gö
renler, yahut er okutma, yetiştirme okullarında 
vazife alanlar bu ödenekleri almamışlar ve yıl
larca bunların şikâyeti devam edegelmiştir. Bu 

kanunda da buna bir tedbir getirilmemiştir. 
Yani bunların ikisi arasında bu fark 1975 e 
kadar uygulandığı takdirde nasıl getirile
cektir? Buna dair bir hüküm getirilmemiştir. 

Müddetin kısaltılması bir tedbirdir, iyi bir 
tedbirdir, beklenen bir tedbirdir. Askerlik sü
resi 20 aya indirilecektir. Fakat arz ettiğim se
beplerle, bir taraftan Anayasa ile olan ilişkisi 
endişe uyandırıyor. Ben o kadar o konuda en
dişeli değilim. Ama bu temel değişikliği yapar
ken, alınacak diğer tedbirlerin, yani kur'a dı
şında kalacakların nasıl bir uygulamaya tabi 
tutulacaklarının esas fikrini bilmeden bu ka
nun tasarısının yüksek heyetinizden tasvip gö
receğini zannetmiyorum. Ancak öyle bir izah 
öyie bir tatmindir ki, belki meseleye ışık tuta
cak ve bu tasarının eksiğini tamamlıyacaktır. 

Baştan da arz ettim; konu maalesef Parlâ
mentonun dışında kalan konulardan biridir. Dı
şında dediğim; yani biz askerlik meselesi ile 
dışişleri meselesini sadece seyrediyoruz. Aksi-
yoner ve aktif bir rolü olmıyan bir heyet halin
deyiz. Bu büyük bir eksiktir. Bu Hükümetten 
gelen bir eksik değil, Parlâmentonun bizatihi 
kendi bünyesinden gelen eksiktir. Ne geçmiş 
Anayasa bunu menediyor, ne bugünkü Anaya
sa. Fakat bir gelenek, bu büyük ihtiyaçları 
Parlâmentonun hariminden, kucağından, mu
hitinden uzaklaştırmış ve Parlâmento sadece 
devrî bütçe müzakerelerinde birtakım mevzula
rı konuşarak, bu meseleyi hallettim, bu mesele
ye istikamet verdim zannetmiştir. Bugünkü ta
sarı da işte böyle bir hava içinde gelmiştir. 
Onun için de Parlâmento temelli bir istikamet 
verecek durumda değildir. Ama ben endişeleri
mi kısaca da olsa Yüce Heyetinize arz ettiğimi 
sanıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurunuz. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; bu askerlik mevzuu, hakika
ten bizim ihtisasımız dışında olan bir mevzu. 
Ancak, hepimiz ikişer yılımızı askerliğe verdik, 
her vatandaş verdiğine göre ufak tefek bâzı 
şeyler biliyoruz. Yani bilgimiz de o ölçüdedir. 

Ben diğer konular üzerinde durmıyacağım. 
Yalnız bu kur'a usulünü benim aklım bir türlü 
almıyor. Türkiye'de şansa bırakılmıyan bir tek 
askerlik vardır. Artık o da Spor Toto gibi, Mil
lî Piyango gibi şansa bırakılmış oldu. Bunun 
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başka bir hal çaresini bulmak daha faydalı olur, 
sanıyorum. Bir defa kur'anın dürüstlüğüne 
herkesi inandırmak çok güç. Zaten Türkiye'nin 
bütün problemi halk kütlesi ile münevver ida
reci kütle arasındaki itimat buhranıdır. Bu iti
mat buhranını biz gideremedikçe kalkınmamız 
mümkün değildir. Şimdi bir vilâyetteki bütün 
askerleri toplayıp da önünde kur'a çekmek 
mümkün değildir. Kur'a belirli bir heyetin elin
de, ilçede veya Ankarada yapılacaktır. Bunun 
dürüstlüğünden hiç kimse şüphe edemez. Ama 
arzu ettiği şekilde kur'a şansı çıkmıyan insan
ları buna inandırmak çok güçtür. Bu, Türkiye'
de esas yara olan, kanamakta devam eden, kal-
kınamayışımızın esas sebebi olan itimat buh
ranını artıracaktır. Bu bakımdan bu çok teh
likelidir. Ama kur'a dışında kalanlar şu işe 
tabi olur, çekildiği güce gider filân o ayrı mev
zu... Yani burada kur'anın dışında başka bir 
formül bulmak isabetli olur sanıyorum. İhti
yaçları nasıl hesabedilir onu bilmem. Yalnız bir 
müessesede verimlilik, ihtiyaç hesabedilirken 
bâzı umumi kıstaslar vardır. Meselâ bir hasta
nede kaç yatak var? Burayı senede kaç hasta, 
kaç gün işgal etmiş? Bundan senede şu kadar 
gün hastane çalışmıştır, denilebilir. Bir fabrika
da 300 makina vardır, 300 işçi vardır. Günde 
8 er saatten bir senede şu kadar vaat verimli 
çalışmıştır denilebilir. Bu hesaplar yapılırken, 
Türkiye'de asker mevcudu ne kadar bilmiyo
rum, faraza 400 bin askerse; her asker iki yıl 
orada kaldığına göre demek ki, Türkiye'nin her 
an yılda 800 binlik bir hizmet arzına ihtiyacı 
var demektir. Eğer bu yılda 800 binin üzerinde 
bir tazyike mâruz kalırsak o zaman böyle kısıt
lamalara gitmek zorunda kalıyoruz, demektir. 
Türkiye'nin nüfusu 40, 50, 60 milyona çıkar da 
şimdiki usulü devam ettirdiğimiz takdirde yılda 
800 bin asker verme durumuna gelirse; o za
man demek M, Türkiye'nin korunması yılda 
800 binlik hizmet gücü ile mümkünse, fazlası 
bize ağır geliyorsa, o zaman bir senelik bir hiz
met gücü yeter demektir. Öyle ise biz şimdi as
kere alınanların sayısını eksiltmek yolunu, hiz
met gücünü sabit kılmasında bulmak zorunda
yız. Böylece, her 5 senede bir nüfus sayımı ya
pılıyor, Nüfusun artışı ile makûsen mütenasibol-
mak üzere, her 5 senede bir askerlik müddetini 
kısaltmak sureti ile bunu aşağılara doğru indir
mek mümkündür. Bir ayrıcalık oluyor. Ben 

kur'a dışı kalacağım, aynı köyden bir arkada
şım, komşum yanımdan kur'aya girecek, asker
lik yapacak. Bana, biz askeriyeye yarıyan in
sanları iyi seçemediğimizden kur'a yoluna gidi
yoruz gibi geliyor. Diyelim M; kur'a isabet et
ti, o zaman kur'a dışı kalan askerlikte işe yarı-
yacak çok kıymetli insanlardan biz faydalana-
mıyacağız. Buna mukabil askerlikte pek az fay
dalanabileceğimiz insanların şansına kur'a çıka
bilir onları askere alacağız. Ben şube muayene
leri yaparken başımdan geçen bir vakayı ha
tırladım. Bir yerde, Doğu'da Hükümet tabibi 
idim. Bir askerî tabip arkadaş da geldi, askerlik 
muayeneleri yapıyoruz. Bir liste vermişlerdi. 
5 tane şoför istiyorlar, 3 telsizci itsiyorlar, sıra 
ile koymuşlar... Şoförlük şartları da var. Evve
lâ ehliyetli şoförler tercih edilir, onlardan yete
ri kadar yoksa ehliyetsiz olanlar aşağı doğru 
iner. Telsiz için, o da aynı şekilde işte posta
nede falan çalışanlar tercih edilir. O ilçede bu 
şartları haiz hiçbir vatandaş yok. Ben şube rei
sine «gelin şuradan şoför çıkarmıyalım, şoförü 
de olan yerden çıkarsınlar.» dedim. 

Ben ilçeye zaten katırla gitmiştim, otomobil 
gitmiyordu. «Hayır bu kontenjanı doldurmaya 
mecburuz» dediler. Bu defa şöyle olan insanları 
şoför yazmaya mecbur oldum. O sene bir jip 
yolu açıldı, Merkezde açılan bir ilkokul için 
Millî Eğitim Müdürü gelmişti. Kaza içinde olup 
da, jipi görenleri biz de şoför yazdık. Çünkü, 
adamın, köyde olup da hiç jipi görmiyenden 
bir üstün vasfı var. Arabayı görmüş, ilkönce... 
Bu jiptir der. 

Bir telsizci için, kazanın tek fotoğrafçısı 
vardı, ilkokul mezunu yalnız o idi; onu yazdık. 
Fakat o askere alınırsa kazanın bütün resmî 
işleri duracak. Bir kulp taktık, onu da ertesi 
yıla bıraktık, yani kazanın işi durmasın diye. 
Memleketin gerçekleri bu. 

Şimdi, Ankara'da, istanbul'da veya büyük 
merkezlerde binlerce yetişmiş şoför var. Asker
likte 3 ay kursa tabi tutup eline ehliyet veri
yoruz. Arabaya çıkarıyoruz. Bunun şansına 
kur'a çıkmıyacak, ama benim bahsettiğim ilde 
jipi görenleri şoför yazmak sureti ile sınıflan
dırılan insanlara belki de kur'a çıkacak. Ona 
araba teslim edeceğiz, ötekini de kur'a dışı bı
rakacağız. Bu bana çok iptidai bir usul gibi 
geldi. Yani biz seçemiyoruz gibi bir havaya gir
dik, hoşuma gitmedi. 
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Benim en çok üzerinde durduğum nokta, 
itimat buhranını artıracak ve kur'anın dürüst
lüğüne kimseyi inandırmak mümkün olmıya-
cak. Bence Sayın Hükümetimiz bu tasarıyı ge
ri alsınlar. Başka bir usulle askere alma yolu
nu getirsinler. Yol yakınken bundan dönelim. 
Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Hükü
metimizin getirmiş olduğu tasan, siper harbi
nin tarihe karıştığı nedenine dayanmaktadır. 
Artık harb tekniği, harbin de kendisine göre 
bir ilmi olduğuna göre süngü harbi bu harb 
teknolojisi karşısında nihai sonucu almayı te
min eder. Bu yol doğru yol olmakla beraber Sa
yın Millî Savunma Komisyonumuz Anayasanın 
60 ncı maddesine tasarının aykırı olmadığını 
öne sürmüştür. 60 ncı maddeyi bu kanunun dı
şında kalmak suretiyle okuduğumuz takdirde, 
o zaman bu tasarının Anayasanın 60 ncı mad
desiyle taban tabana zıt olduğu görülmektedir. 
Şöyle ki, «Yurt savunmasına katılma her Tür
kün hakkı ve ödevidir. Bu ödev ve askerlik yü
kümü kanunla düzenlenir» diyor. Biz kanun 
vâzıı olarak askerlik müddetini istersek 6 aya 
indirebiliriz, istersek 12 aya indirebiliriz, şimdi
ki olduğu gibi 20 aya indirebiliriz. Bu Anaya
sanın esprisine uygundur. Ama askerlik ödevi
ni bir kur'a sistemine, bir şansa bırakmak ol
maz. Bâzı vatandaşlarımızın bu millî bütünlü
ğümüzde hizmette bulundurulmaması, - gönül
lü olmak şartı hariç - kur'a isabet etmiyenlerin 
askerlik yapma durumu kanunla düzenlenecek
tir. 

Şimdi okuyoruz, değiştirilen 10 ncu madde
nin son fıkrasında: «Kur'a usulü, asker edile
ceklerin tesbiti ile bunların sınıflandırılması 
yönetmelikle düzenlenir» deniyor. Kur'a usulü
nü yönetmeliğe bırakıyoruz. Aynı maddenin 
(B) fıkrasına tabi olanların durumu hakkında 
Hükümet bir sene zarfında Yüce Meclise kanun 
getirecek. Bu gibileri hangi hizmetlerde kulla
nacağımıza dair bir kanun gelecek. Bu kanu
nun mahiyeti nedir? Ne gibi mükellefiyetler 
doğuracaktır? Bunda açıklık ve sarahat yoktur. 
Hiç olmazsa bu gelecek olan kanun nedir? 

Sonra Hükümet işleri devamlılık arz eder. 
Devamlılık arz edeceğine göre acaba gelecek 

olan yeni bir Hükümet Bakanımızın bu görüşü
ne intibak edecek midir? O zaman işler büsbü
tün karışacaktır. Bir kısmım yönetmeliğe bıra
kıyoruz, bir kısmını bir sene sonra Meclise ve
rilecek kanuna bırakıyoruz. Kanun Meclise ve
rilecek ama ne zaman çıkacak belli değil. 

Sonra, bu kur'a isabet etmiyenler için, ka
nunda sarahat yok. Meselâ Ali'ye kur'a isabet 
etmedi, artık bir daha bu arkadaş kur'aya işti
rak edecek mi, etmiyecek mi? 

Kur'aya iştirak etmiyenlerin veyahut bir li
se mezunu olup da okuma imkânlarını bir se
ne uzatma imkânı verilenlerin durumu; kur'a 
isabet etmiyenlere askerlikle ilişiği yoktur gi
bi bir belge vermek suretiyle yurt dışına dahi 
çıkma müsaadesinin verilmesi karşısında de
mek ki, bir defa kur'a isabet edenler bir daha 
kur'aya dâhil edilmiyecek demektir. Bu da sa
kattır. Bu sene kur'a isabet etmiyen bir kişiye 
gelecek sene kur'a isabet edebilir, işte o zaman 
bu Anayasamızın 60 ncı maddesinin esprisine 
uygun olmaktadır. Çünkü bugün kur'a isabet 
etmiyene gelecek kur'ada kur'a isabet edebilir. 
Kur'a isabet etmiyenleri bir daha kur'aya dâ
hil etmemek öyle zannediyorum ki, bu Anaya
samızın 60 ncı maddesine taban tabana zıttır. 

Ben o kanaatteyim ki, bir defada bu tasarı
nın Anayasa Komisyonu tarafından tetkiki ge
rekmektedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kor, buyurun. 
ORHAN KOR (izmir) — Ben de söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Yazalım efendim. Buyurun Sa

yın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; yurt savunmasiyle ilgili, memleket çocuğu
nun savunma morali ile ilgili bir konudaki ta
sarı maalesef baskın halinde getirilmiştir, 
buraya. G-önlümüz isterdi ki, bu kadar önemli 
bir kanun tasarısı daha geniş bir zamanda ge
tirilsin, daha rahat tetkik imkânlarını bulabi
lelim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Cumhuriyet ço
cuklarının kulakları bir şeyle çok doludur. O da 
şudur: Biz ilkokulda, ortaokulda, lisede iken 
tarih ve yurttaşlık kitaplarında devamlı olarak 
şu bize telkin edilmiştir. Osmanlı imparatorlu
ğunun son zamanında en mukaddes görev olan 
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askerlik görevi dahi suiistimale uğramıştı, is
tanbul'da oturanlar askere alınmazlardı, muin
liler, muinsizler diye vatandaş ikiye ayrılır, 
muinsizler askere alınmazlardı. Hattâ bir kısım 
vatandaşlar kendi yerlerine bir fakiri askerliğe 
gönderebilirlerdi. 

Bütün bunlar Cumhuriyetin cidden faziletli 
elleriyle baştan sona kadar bertaraf edilmiş, 
kıt'anın içinden, askerliğin ve memleket reali
telerinin içinden yoğurularak gelen Atatürk 
ve arkadaşları bütün bunlara zafer kazanan 
süngüleriyle bir darbe vurmuş ve bildiğiniz gi
bi Cumhuriyet devrinin herkese eşit muamele 
yapan memleket savunması görevini birtakım 
kur'aya şuna buna, talih oyunlarına bağlamı-
yan sağlam bir sistem getirmişti. 

Şimdi bu tasarı ile bir irtieaya doğru gidi
yoruz. Yeniden çok kötülediğimiz Osmanlı dev
rinin tatbikatının bir kısmını diriltiyoruz. 

Arkadaşlarım, bizim kanunlarımız askerlik 
görevine mükellefiyet, yükümlülük dediği hal
de boğazına kravat takmıyan belki de fazla 
mürekkep yalamamış olan halk dehası, Türk 
çocuğu hiçbir zaman buna mükellefiyet, yü
kümlülük gözüyle bakmaz. Binlerce er mektu
bu okumuş bir arkadaşınız olarak söyliyeyim 
ki, hiçbir er mektubunda askerlik görevinden 
«askerlik mükellefiyeti, askerlik angaryası ya
hut askerlik yükümlülüğü» diye bahsedilmez. 
Askerin ağzında, Türk çocuğunun ağzında as
kerliğin adı vatanî görevdir, vatan borcudur. 
Bunda, Türk dehasına bu fikri vermede Cumhu
riyetin büyük rolü vardır. 

Şimdi biz ne yapıyoruz? Çocuklarımızı ev
velâ getiriyoruz bir kur'aya tabi tutuyoruz. 
Kur'ada kazanan «oh, kazandım» diyor. «Bitti, 
ben askerlik yapmıyacağım» diyor. Kur'ada 
kaybeden ne yapıyor? Türk subayının huzuru
na çıkıyor, Türk subayı ona saatlerce anlatı
yor: Askerlik şöyle mukaddes bir görevdir, 
böyle mukaddes bir görevdir... 

Arkadaşlarım, bu komedi olur, komedi. Bu 
millî komedi olur. Çocuk kur'ada kaybedecek, 
neşeler, sevinçler içerisinde - Türk çocuklarını 
bundan tenzih ederim, büyük kısmı için bunu 
söylemiyorum - olacaktır. Bu takdirde öbür ta
rafta kurada isabet etmiyen Türk subayının 
karşısına gidecek. Türk subayı kendisine saat
lerce anlatacak: Askerlik şöyle mukaddes bir 
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görevdir, böyle mukaddes görevdir, diyecek. 
Buna bıyık altından herkes püler arkadaşlar. 
Bir defa bu kur'a sistemine yüzde yüz karşı
yım . 

Eğer eldeki kaynak ihtiyaçlardan fazla ise 
bu takdirde nitelikler daraltılmalıdır. Daha 
Bağlam olanlar, vücut yapısı daha sağlam 
olanlar daha çok askerliğin aradığı ni
teliklere sehibolanlar evvelâ seçilerek alınmalı
dır. Bir tarafta askerliğe gerek bedenen ve ge
ren fikren tam uygun olan bir kimse sırf kur'a-
yı çekti diye askerlikten muaf tutulurken, öbür 
tarafta daha az nitelikli bir kimsenin asker ya
pılması ne askerlik sanatı bakımından uygun
dur, ne de yurt savunması için uygundur, ne 
de yurttaşın vatana karşı borcu bakımından 
uygundur. 

ikincisi arkadaşlarım, kur'a çekenlerin yani 
kur'ada kazananların, sıkılıyorum bu tâbiri kul-
In nırken ama dâva öyle, ne yapacağı ayrıca ka
nunla düzenlenecek. Bu kanunun nasıl gelece
ğini, ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Binaena
leyh şimdiden biz daldaki kuşa pazarlık yapı
yoruz. 

Ayrıca kanunda bâzı hükümler var. Diyor 
ki: «Kur'a neticesi askere almmıyanlar bu mad
denin (b) bendine göre çıkarılacak kanun hü
kümlerine aykırı düşmedikçe resmi ve özel her 
türlü iş ile okul fakülte ve yüksek okula gire
bilir ve yurt dışına çıkmak için pasaport ala
bilirler.» 

Oh, ne kadar rahat bir iş. Kur'aya bir defa 
aşıldınız da ya Allah dediniz kur'ayı çekmedi
niz mi ondan sonra özel okul kapıları sizin için 
açık, rahat rahat gider okul bitirirsiniz; yurt 
dışına seyahate gidersiniz, Paris'in, Londra'nın 
güzel yerlerini gezersiniz, binaenaleyh her türlü 
imkân sizin önünüzde açık. öbür tarafta kur'a
da kazanan vatan çocuğu gitsin sarı sıcağın 
altında, soğuk kışta memleket vazifesini yapsın 
ve bunun adına da siz istediğiniz kadar deyin 
ki. vatan vazifesidir, vatanî borçtur. 

Bir diğer nokta arkadaşlarım, bir defa as
kere almamaya karar verildi mi bu kanuna 
göre, ondan sonra bu zevat sureti katiyede yü
kümlülüğe tabi tutulmıyacak. Yani askerliğe 
kabiliyetli değil ama fakat rahatlıkla orman iş
lerinde çalışabilir, şu işlerde çalışabilir, bu iş
lerde çalışabilir... Hayır, böyle- bir seçim yok. 
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Bir defa tuttular, «bu askerliğe uygun değildir» 
dediler mi askerliğe uygun değildir. Yani in
san sureti katiyede artık bir vatani borçla yü
kümlü değil. Bu da yanlış bir şey. Eğer biz 
kur'ada kazananları alıp götürüp birtakım or
man işlerinde, şurada burada çalıştıracak isek 
bu işlere müsait kimseleri de pekâlâ çalıştıra
lım. Eğer bu bir vatan borcu ise, bir vatan sa
vunması ise bu takdirde bunu herkes yapmalı
dır. Mademki bir kısmını orman işlerinde çalış
tırıyoruz, orman işlerinle çalışa/bilecek olanları 
dp getirip çalıştırmalıyız. Bu da zaruridir arka
daşlar. 

Sureti katiyede vatandaşın kafasına asker
lik vazifesini bir angarya şekline getirecek ter
tiplerin içerisine gitmemeli. Buna gidildiği gün 
Türkiye'de askerlik bütün önemini kaybeder. 

Arkadaşlarım, askerlikle uğraşanlar, asker
lik için kanun tedvin edenler, askerliğe ait 
kaide koyanlar daima şu hususu dikkatten uzak 
tutmamalıdırlar: Harbi yapan daima insandır. 
Silâhlar ne kadar tekamül ederse etsin, harb 
sanatı ne kadar gelişirse gelişsin harbi yapan 
insandır, isterseniz her erin eline birer tane 
otom bombası verin, eğer bir insanda savaşma 
gücü, savaşma morali yoksa bu insanlarla harb 
yapamazsınız. Burada birtakım milletleri ren
cide etmemek için harb tarihinden misal ver
mek istemiyorum. Ama her okuyan kimse bilir-
ki, tarihte öyle milletler vardır ki ellerinde 
birkaç misli üstün silâh, aded bakımından da 
bir kaç misli üstün oldukları halde savaş azmi 
olan, vatan için gerektiği anda ölümü de göze 
alan, yurt savunmasını bir angarya değil fakat 
bir vatan borcu olarak bilen insanlar karşısında 
mağlup olmuşlardır. Bunu hesaba katmak zo
rundayız. 

Şu 4 unsurdur bir orduyu ordu yapan. 
Bunlardan birisi kütle ruhudur. Bir ferdin 

kendi ordusuna karşı sevgisi ve saygısıdır. Bu
nu temin etmedikçe sureti katiyede eri savaş-
üramazsınız. 

İkincisi, disiplindir. Bunu uzun uzun izah 
edecek değilim. 

Üçüncüsü, moraldir. Er moral bakımından 
daima üstün olmalıdır. Böyle ancak orduya 
bağlılık olur; yaptığı işin vatan vazifesri oldu
ğunu bilerek olur. 

Nihayet dördücüsü verimdir, ki ilk üç un
sura tamamen bağlıdır. 

Bunları sarsacak her hangi bir kanun 
getirmek, bunları sarsacak kaideler koymak ha
tadır. B:İ3 demiyoruz ki, 500 ton kişi, 600 bin 
kişi askerlik sırasına geldi ise hepsi alınsın 
ve yurt savunmasına konsun. Hayır. Fakat di
yoruz ki, askerlik görevi kör taljhe bağlanma
mak. Bir kısım insanları şu veya bu sebeple 
muaf tutup ötekimi askerliğe tabi tuttuğumuz 
gün erin morali de bozulur, erin kütle ruhu da 
kalmaz, erin disiplini de zayıflar. 

Arkadaşlarım, Cumhuriyetten evvel bu or
duda çok kaçaklar olurdu. Cumhuriyet dev
rinde askerlikten kaçmaların çok azalmasında 
müsavi muamele yapmanın büyük rolü vardır. 

Binaenaleyh ne pahasına olursa olsun, kur'a 
meselesi reddedilmelidir. Gerekiyorsa nite-
lJkler daraltılmalıdır ve niteliklerin dışında 
kalanlar da askerliği, ötekisi ne kadar ay ya
pıyorsa, o kadar ay yurt savunma hizmetlerin
de çalışmalıdır. Bir kısmını böyle kör talihle 
ortadan kaldırmak yanlıştır. 

Diğer bir noktayı daha belirtmek istiyo
rum. Arkadaşlar, demin anlattılar «efendimi, 
harb silâh ve vasıtalarında büyük tekamüller 
olmuştur. Şimdi artık insana o kadar ihtiyaç 
yoktur» Bu yanlış. Sureti katiyede yanlıştır. 
Harbi, yapan insandır. Bir defa daha tekrar edi
yorum. 

BR kanunda skimci nokta arkadaşlarım, as
kerlik meseleleri mevzuubahsedilirken hiçbir 
milletin esasları diğer bir millete kabili tat
bik değildir. Çünkü her milletin etrafını çevi
ren dost veya düşman kütleler farklıdır, her 
milletli jeopolitik durumu farklıdır, her mil
le tin coğrafi şartları farklıdır. 

Ben burada Türk yurdunun savunmaya 
müsaitliği ve gayrimüsaitliğ:i bakımından tes-
bit edilmiş esasları açıklamaya kendi'mi mezun 
hissetmem. Esasen orduda hizmetli bulundu
ğum müddetçe öğrendiğim bâzı bilgileri de 
bir açık oturumda ifşa etmeye askerlik şerefim
le de kabili teliıf bulmam. 

Binaenaleyh, burada meseleyi uzun uzun 
anlatacak değilim. Ama, şu kadarını da söy
lemek zorundayım ki; Türkiye'nin bilhassa 
Doğu ve Batı'sının savunulmasının hangi esas
lara dayandığı, nasıl güçlükler arz ettiği ger
çek askerler tarafından âyice incelenmedikçe 
bu mevzuda şu kadar olsun, bu kadar olsun, iki 
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tümen yeter, bir tümen yeter demek kâfi de
ğildir. Mutlaka Genel Kurmay Başkanlığı ta
rafından bu meseleler esaslı şekilde etüdedil-
melidir ki - edilmiştir - ondan sonra ortaya 
adedler konulmalıdır. Bunun dışında kalanlar 
ancak yetenekleri askerliğe müsaidolmadığı 
için ayrılmalıdır. Yoksa sadece kur'aya daya
narak bir ayırım hatalıdır. 

Bir diğer noktayı daha belirttikten sonra 
huzurunuzdan ayrılacağım, arkadaşlarım. O 
da şudur : Bâzı taraflarda şöyle bir kanaat var; 
zannederler M, er ne kadar tahsilli olursa o ka
dar iyi savaşır. Bu kaide her zaman doğru de
ğildir, arkadaşlar. Savaş mutlaka tahsil dâva
sı demek değildir. 

Onun içim bâzı kimselerde bir fikir var 
«Efendim okuma - yazma bilmiyenleri askere 
almıyalmı. Daha da artarsa ilkokul mezun
larından da vazgeçelim, ortaokul, lise ve üni
versite mezunlarını alalım.» Bu zihniyet tama
men hatalıdır. 

Bir kıtaya kumanda etmiş kimse bilir ki, 
okuma - yazına bilmiyenlerden dahi o kadar 
kuvvetli askerler vardır ki, o kadar mükemmel 
asker vardır ki, bunu çok zaman tahsilliler 
arasında bulmak güçtür. 

Binaenaleyh, Türk çocuğunun önemli olan 
savaş azmidir. Burada bir hâtıramı nakletme
den geçemiyeceğim. 

Polatlı'da bir bataryaya kumanda eder
ken bir Amerikalı heyet benim bataryayı gel
miş geziyorlardı, ziyaret ediyorlardı. Binbaşı 
S3ıow isimli bir Amerikalı subay, bir erieı ni
şan alışma dikkat etti. Baktı, baktı sonunda 
yanıma geldi dedi ki : «Bir Amerikalı olarak 
her türlü sunilikten uzak olarak şunu söyliye-
yim, ister okuma yazma bilsin, ister bilme
sin, isterse kara cahil olsun; bir Türk batar
yasına kumanda etmeyi her zaman bir Ameri
kan bataryasına kumanda etmeye tercih ede
rim. Deminden berj dikkat ettim de şu er ni
şan alırken âdeta ibadet eder gibi nişan alıyor. 
O huşu içerisinde niıan alıyor, silâhına bakar
ken sanki anasının namusuna bakar gibi bakıyor. 
Arkadaşlarım, Amerikalı sonunda şunu ekledi; 
«Maalesef biz bu ruhu Amerikan ordusunda ya
ratmak için büyük gayretler sarf ediyoruz. Ne 
derece muvaffak olduğumuzu bilemem» 

Binaenaleyh, bir defa daha tekrar edeyim 
ki, ne eldeki silâh ne tahsil derecesi, ne şu, ne 

bu; eğer erin dövüşme azmi varsa, gerektiğinde 
vatan için ölmeye kanaat sahibi ise, müsavi 
muamele görüyorsa, Türk erine müsavi muamele 
yaptığınız müddetçe vatan uğruna, canı dâhil, 
istemiyeceğiniz fedakârlık yoktur, 20 yıldır bu 
memleketin çocuklarına kumanda etmiş bir in
san olarak söylüyorum, müsavi muamele yapın 
Türk erine yaptırmıyacağınız fedakârlık yok
tur, Türk astsubayına, Türk subayına yaptırmı
yacağınız fedakârlık yoktur. Ama, bir defa mü
savattan ayrıldınız mı, bir defa çeşitli katakul
liler işin içerisine girdi mi, orada disiplin ve 
moral, kütle ruhu sarsılır, arkadaşlar. 

Bir duygumu da açıkça söyliyeyim; bazan 
ben böyle tasarılar geldiği zaman, şöyle düşün
mekten kendimi alamıyorum : Acaba bir gün 
Atatürk'ten bakiye, sadece Ulus Meydanındaki 
heykelden ibaret mi kalacak? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, şahsınız adı
na da söz istemişsiniz, bir yazı ile grup adına 
konuşmanız isteniyor. Grup adına, buyurun Sa
yın Tunçkanat. 

M. B. GEUFÜ ADINA HAYDAR TUNÇKA
NAT (Tabiî Üye) — Sayın arkadaşlarım, bu 
kamın tasarısı münasebeti ile grup adına söz al
mış bulunuyorum. 

Değişen silâhlara göre dünyadaki silâhlı 
kuvvetlerin terekküp tarzı ve miktarları da de
ğişmektedir. Bugün artık bilinen, Birinci Dün
ya Harbinden kalmış olan kütle yani kalabalık 
ordular yerine, savunma orduları yerine, artık 
hava silâhları ile roketlerle mücehhez, tanklar
la, zırhlı araçlarla mücehhez daha küçük, ateş 
ve hareket kabiliyeti yüksek birliklerle orduları 
teçhiz etmek, silâhlı kuvvetleri teçhiz etmek, 
önde gelmektedir. Artık çok sayıda insan, da
ha ziyade geriden bu muharip kuvvetlerin savaş 
gücünü desteklemek için milletçe topyekûn se
ferberlik, topyekûn bir harb için seferber edile
rek kullanılmaktadır. 

Türkiye'nin durumu, Birinci Dünya Harbin
den bu yana hattâ İkinci Dünya Harbinden 
sonra artık göz göre göre gelişen silâhlar mu
vacehesinde dahi pek gelişmiş değil. Hâlâ bü
yük bir kara ordumuz var. Bu artan nüfusumuz 
içerisinde bunu beslemek oldukça zor oluyor. 
idare etmek zor oluyor. 
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Millî Savunma için ayrılan, bütçeden ayrı
lan kısım cari masraflara hemen hemen ancak 
yeter bir durumda, eğitim, cephane, millî ulusal 
ordu yetiştirebilmek için, iç kaynaklarımızı, ya
ni harb sanayiimizi geliştirmek için kâfi, yeteri 
kadar para ayrılamamaktadır. 

Bu durum karşısında elbetteki Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde bâzı tedbirler almak gerekiyor
du. Bunu biz grup adına yapılmış olan değişik 
konuşmalarımızla peyderpey açıklamış bulunu
yoruz. Onun için teferruata gidecek değilim. 

Şimdi bir zaruret var ortada, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin artan nüfusufuza göre, Anayasa
nın 60 ncı maddesindeki mükellefiyete göre 
sayıları artmakta, fakat bugünkü imkânsızlık
lar yüzünden bunları silâh altına alamamakta
yız. Alamadığımıza göre, askerlik mükellefiyeti 
nasıl yerine getirilecek?, Hangi şartla, bunun 
hal tarzı ne olabilecek, Anayasanın 60 ncı mad
desi muvacehesinde?. 

Getirilen tasarıda, Anayasanın 60 ncı mad
desi maalesef bir kenara itilmiş, bir yorum ci
hetine gidilmek suretiyle, bu tasarının Anayasa
ya aykırı olmadığı beyanı ile işe girilmiş. 

Tasarı ne getiriyor? Kısaca bakacak olursak, 
tasarı askerlik süresini 20 aya indiriyor. Bir de 
kur'a usulü getiriyor. Ana iki hedefi var. Kur'a 
usulü getirmek suretiyle de Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin nüfus gelişmesinden mütevellit artan 
basıncını, çoğalma basıncını azaltacak. 

Askerlik süresinin indirilmesi silâhların ge
lişmesiyle yani eğitimle yakından ilgilidir. Bu
gün dünya ordularında askerliğin 18 aya kadar 
indirmek cihetine gidenler var. Bunu NATO 
Başkumandanı Lemnitzer'in bir konuşmasından 
da öğrenmiş bulunuyoruz. 18 aydan daha aşa
ğı indirilmesini asla kabul etmiyor. 

Çünkü, bugünün karışık ve modern silâhla
rını öğrenmek için çok kısa zaman değil, bilâ
kis eğitim görmüş, tahsil görmüş kimselerle be
raber 18 aylık bir sürenin ancak kâfi geleceğin
den, NATO'nun Avrupa ordularında bunu ka
bul ediyor. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri için 20 ay, hele bu
günkü eğitim sistemi içerisinde, ben şahsan bu
günkü eğitim sistemi değiştirilmediği takdirde, 
bu 20 ayın bugünkü modern silâhlar üzerinde, 
Türk erinin eğitimi için yeterli olacağına da ka-
ani değilim. 
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Yaptığım tetkikata göre, bakıyorsunuz, bu
gün eğitim birliklerinde eğitimini görmüş olan 
erler, kur'a usulü ile askerliğe senenin muhte
lif aylarında alınıyorlar, bunlar gruplar halin
de birliklere gönderiliyorlar, fakat birliklerde 
de yeteri kadar maalesef eğitim göremiyorlar 
ve harbe hazırlık durumları, istenilen NATO se
viyesine maalesef ulaştırılamıyor. 

Bunun sebepleri çok. Eğitim araçlarının 
noksanlığı, eğitim için ayrılan tahsisatın azlığı, 
bugünkü eğitim sisteminin yeterli olmaması, bil
hassa eğitim birliklerinde yeteri kadar subay 
ve onlara ait ayrılan tahsisat bulunmaması yü
zünden bilhassa kara birliklerinde, eğitim maa
lesef istenilen seviyenin çok altında kalmakta
dır. 

Milletvekilleri ve senatörler hatırlıyacaklar-
dır. Kıbrıs harekâtı için bu taraflardan sevk 
edilmiş birliklerin iskenderun'a gidinceye ka
dar yol boyunca o mevsimde ne kadar zayiat 
verdiğini, yolların kenarına dökülmüş olduğu
nu müşahade edenler var. Ben kendim bir kıs
mını gördüm. Bir kısmını diğer senatör ve mil
letvekili arkadaşlardan dinledim. Bunun başlıca 
eğitim noksanlığından, eğitimin yeterli olmama
sından ileri geldiği açıktır. 

Şimdi bu durum karşısında ne getiriliyor? 
Askerlik süresi indiriliyor. Eğer eğitim siste
minde de bir değişiklik yapılacak olursa asker
lik süresinin indirilmesiyle ortaya çıkacak olan 
bâzı mahzurlar telâfi edilmiş olur. Bundan ne 
sağlanmak isteniyor? Silâhlı Kuvvetlere alınacak 
olan kişilerin sayılarından bir hayli tasarruf 
edileceği. 

Silâhlı Kuvvetlerin bugünkü mevcudu, 
NATO dergilerinde ve Avrupa'daki yabancı 
kaynaklarda neşredildiğine göre, 500 bin civa
rında. Jandarma da bir hayli var. Millî Sa
vunma Bakanından bilhassa istirham ediyoruz, 
şimdi, bu miktarın altına düşecek midir Silâh
lı Kuvvetlerin mevcudu? Yoksa bu miktar sabit 
mi tutulacaktır? O zaman Millî Savunma Ba
kanlığının cari harcamalarından bir kuruş dahi 
tasarruf mümkün değildir. Çünkü, aynı 500 
bin kişi silâh altında bulundurulacaktır, boşal-
mıyacaktır 500 bin kişinin yine aynı cari gi
derler, masraf devam edecektir. 

Getirilen ikinci husus, kur'a usulü. Anayasa
nın 60 ncı maddesi muvacehesinde buna imkân 
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yoktur. Bu kur'a usulü ancak sınıflandırma gi
bi burada söz konusu edilen kanunla beraber 
getirilecek olursa, o zaman bir kısmı silâh altı
na alınırken, savaş hizmetine ayrılırken, bir kıs
mı da yurt kalkınması hizmetlerinde görevlen
dirilecek, herkes eşit şartlar altında yine vatan 
borcunu yapmak gibi bir mükellefiyetle ve hak
la görevini yerine getirmiş olacaktır. Bu tasarı 
ile bu maalesef olmuyor. Kur'ayı çekenler, bu 
kanun gelinceye kadar diyelim, askerlikten mu
af olacaklar. Onlar her türlü hakkı istimal ede
bilecekler. Yani, memuriyet alabilecekler, dışa
rıya gidebilecekler, tahsile gidebilecekler. Buna 
mukabil, vatan borcunu kur'a ile yapmakta olan
lar, bu hakkı yerine getirmiş olanlar, mağdur 
olacaklar. Askerlikten döndükten sonra acaba 
onlar için boş yer kalacak mıdır ve tahsillerin
de ve memuriyetlerinde uğramış oldukları ka
yıplar da nasıl telâfi edilecektir. Bu husus da 
belli değil. 

Şimdi arkadaşlar, eğer Anayasamızın 60 ncı 
maddesinin getirdiği esaslar dairesinde eşit 
şartlar içerisinde bu mükellefiyet ve borç aynı 
zamanda uygulanacak olursa, bugün Türkiye'
de birçok mükellefiyetler vardır, muhterem ar
kadaşlarım. Bunların üç tanesi çok önemlidir. 
Bir tanesi, askerlik mükellefiyeti, ikincisi oy 
verme mükellefiyeti, üçüncüsü de vergi verme 
mükellefiyetidir. Şimdi bunlardan askerlik mü
kellefiyeti gayet mukaddes bir şekilde şimdiye 
kadar uygulanan sistem içerisinde, askerlik mü
kellefiyetini yerine getirmiyen kimseler çok 
ayıplanırlardı. Asker kaçağı olmak bir genç 
için çok utandırıcı bir durumdur. Bu bakım
dan herkes askerliğini yapmak ister. Fakat, bu
na mukabil vergi kaçırmak başka türlü yorum
lanırdı. Vergisini namusu ile veren, doğru dü
rüst veren vatandaşa başka türlü bakılır. Hattâ 
bu kürsüden söylemek istemiyorum, başka tür
lü bir yorumda bulunulur; öbürüne yani, ver
gisini kaçırana da «açıkgöz» tabiri kullanılır. 
Ve bu durum yaygındır. Halbuki, askerlikte 
böyle değildir. Bir kişi bir kişiye askerliğini 
nerede yaptın? Diye sorar. Eğer, o askerlik yap
madı ise utanır, asker kaçağı olduğunu söyle
mek istemez. Yani bu mükellefiyet utandırıcı 
bir tutumdur. Fakat, bu getirilen usulle ne ola
caktır? Artık kur'asını çeken askerlik mükelle
fiyetinden muaf olacaktır. Ve bu senelerden 
beri büyük bir güçlükle bu vatan borcu, mü-
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kellefiyet hissi ne olacaktır? Artık eski itibarı
nı kaybetmiş olacaktır. Çünkü, kur'ayı çekip de 
askerlik mükellefiyetini yapmış olan kimse, di
ğerine nazaran birtakım mağduriyetlere mâruz 
kalacaktır. Halbuki, öbürü elini kolunu sallaya 
sallaya «artık ben asker olmama hakkını kazan
dım.» deyip gezecek ve bu suretle sevinçle bu iş
ten uzak kalmış olmanın sağladığı avantajlar 
içerisinde, değişik bir yorum ve düşünüş tarzı 
vatandaşlar arasında Türkiye'de hâkim olacak
tır. 

Burada vaat edilen bir husus daha var, deni
yor ki; bir kanun gelecek, bu suretle biraz ev
vel söylemiş olduğumuz ve Anayasanın getirmiş 
olduğu mükellefiyet, bu kanunla kalkınma hiz
metleri için, yurt kalkınmasında seferber edi
lecektir, kullanılacaktır. Arkadaşlar, benden 
evvelki arkadaşların da söyledikleri gibi bu ka
nunun nasıl geleceği, nasıl uygulanacağı hak
kında hiçbir bilgimiz olmadan, Anayasanın yük
lemiş olduğu bu mükellefiyeti ve memleketin 
şimdiye kadar büyük güçlüklerle kazanmış ol
duğu bu askerlik mükellefiyeti ve vatan bor
cu meselesini bu şekilde yıkmaya, bozmaya hak
kımız olmadığı kanısındayım. 

Bir husus daha var, silâh altında az insan 
bulundurmak, buna mukabil, seferberlik işleri
ni çok iyi bir şekilde geliştirmek. Muhterem 
arkadaşlarım, bizim seferberlik işlerimiz acına
cak bir haldedir. Bugün İsrail 32 bin kişiyi si
lâh altında bulundurmaktadır. 24 saat içerisin
de 150 bin kişiyi seferber edebilmektedir. 72 
saat içerisinde de 320 bin kişiyi cepheye sevk 
etmek şartı ile silâh altına alabilmektedir, ar
kadaşlar. Bugünün modern harbi bu şekilde bir 
silahlanmayı, bu şekilde bir seferberlik natırlı
ğını zaruri kılmaktadır, muhterem arkadaşlar. 
Bizim bugün içinde bulunduğumuz sistemde, 
- bir sistem de yok ya... - seferberlik işlerimiz 
perişan durumdadır. Ve bunların süratle ele 
alınması ve bu suretle Silahlı Kuvvetlerimizin 
muvazzaf hizmetlerinin bu derecede büyük bir 
ordu şeklinde kalkınmamızı köstekleyici mahi
yette olmaması birinci plânda öne alınmalıdır. 
Çünkü, Silâhlı Kuvvetlere bugünkü mevcudu 
ile bugünün modern silâhlarına bütçemizden 5 
milyarın üzerinde ayırmış olduğumuz para yet
memektedir. Hakikaten kâfi değildir. Bu ka
dar para ile de bu kadar hizmet görülebilir. Bu 
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hususu da muhtelif vesilelerle açıklamış bulu
nuyorum. 

Bir de arkadaşlar, Beden Kabiliyetleri Tali
matnamesi var. Bunda da büyük bir değişiklik 
yapmak icabeder. Madem ki, askerlik Türki
ye'de vatan borcudur, bir şerefli hizmettir; bil
hassa fiziki bakımından kısa boylular, hafif 
sakatlıkları olanlar askere alınmamak suretiyle 
askere alınanların sayıları azaltılabilir. Bu hu
susun da dikkatle üzerinde durulması lâzımgel-
mektedir. 

Bizim bu husustaki görüşlerimizi şöylece 
özetlemek mümkündür. 

Bu tasarı evvelâ Anayasaya aykırıdır. Eğer 
bu kanun tasarısı içinde sözü geçen kanunla bir
likte getirilmiş olsa idi. O zaman bu husustaki 
görüşlerimizi ve tekliflerimizi arz edebilirdik. 
Fakat, maalesef ortada bir şeyolmadığı için bu 
sadece mücerrette kalmaktadır. 

ikincisi, kur'a usulü Türkiye'nin gelenekle
rine ve Anayasaya aykırıdır. Bu husus, Türki
ye'deki askerlik hizmetini büyük ölçüde yaralı-
yacaktır, zedeliyecektir. Bunun sakıncaları sa
vaş meydanlarında belli olacaktır. Bu şekilde 
askerlik görevini vatan borcu olarak sayan bir 
erin veya bir kimsenin harb gücü, dövüşme, sa
vaş kudreti başkadır, bunu bir angarya telâkki 
eden kimsenin ve bu kimselerden kurulacak bir
liklerin savaş gücü ise daha başkadır. Yani da
ha düşük olur. Bunu tarih birçok örnekleri ile 
bize göstermektedir. 

Bu ayrıca Millî Savunma bütçesine bir ya
rar da sağlamıyacaktır. Çünkü, mevcut alt ta
raftan çok kuvvetli gelmektedir. Eğer, Millî Sa
vunma Bakanının buradan geçirmiş olduğu ka
nunlarla gerek subay kadrosunda gerekse as-
subay kadrosunda gerekse er kadrolarında, ya
ni Millî Savunma kadrolarında, büyük kısıtla
malar ve indirimler ya23ilmadığı takdirde Millî 
Savunmaya verilecek bütçeler maalesef ordu
nun savaş gücünün artırılması için hiçbir zaman 
yeterli olmıyacaktır. 

Ayrıca, askerlik süresinin indirilmiş olması 
eğer, bugünkü eğitim düzeninde ihtiyaç duyu
lan, daha doğrusu, bu kısaltmanın vermiş ol
duğu bir ihtiyaç olan savaş gücünü yükseltecek 
gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, eğitim 
düzeni maalesef Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
standartları, bugünkü Avrupa ordularının stan-
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dartlarmın seviyesine hiçbir zaman ulaşamıya-
caktır. Çünkü, kıtalar, birlikler adeta bir as
kerlik şubesi vazifesi yapmaktadır. Bir taraf
tan erler gelmekte, öbür taraftan bir kısmı ter
his olmaktadır. Ve kıta kumandanları eğitimle 
gereği gibi meşgul olamamaktadırlar. Çünkü, 
eğitim birlikleri ayrıdır. Onlarda da yeteri şe
kilde üzerinde durulmadığı ve yeterince subay 
tahsis edilemediği için, yeterince para tahsis 
edilemediği için maalesef eğitim birliklerindeki 
eğitim çok noksandır. Ve kıtaların da bu nok
sanları tamamlıyacak ne zamanlan vardır, ne 
de durumları müsaittir. 

Sözlerimi burada bitirirken, bu tasarının ka
bul edilmemesini Heyetinizden istirham ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; ben bil
diğiniz gibi kur'a usulü yerine bedeli nakdi usu
lünün getirilmesi için diğer bâzı arkadaşlarım
la birlikte teklif sahibi olduğum için huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem, arkadaşlar, bu tasarıyı kuvvetle 
müdafaa etmek zannediyorum ki çok zor. Eu-
nun iyi niyetle getirildiğine ve bugünkü artan 
nüfusun artışı ölçüsünde çoğalan askerin bugün
kü teşkilât itibariyle ordu içinde eğitilemiyece-
ği ve bunların getirildiği malî yükün ağırlığı 
karşısında bütçenin buna yetişemiyeceği gibi 
mühim sebeplerle bir zaruret karşısında tasarı 
halinde getirildiği hepinizin malûmudur. Ama, 
bu ağır şartlar ve bugünkü vaziyetin ileride da
ha da çıkmaz hale gelmesi muvacehesinde alına
cak tedbirlerin münakaşası mümkündür arka
daşlar ve halen de mümkündür. Zannediyo
rum, bu vaziyeti düzeltemiyecek ve normal ol
mayan şekil de bence bu tasarıdır. Çünkü, kur'-
ayı müdafaa etmek ve bunun tatbikatını hiçbir 
şikâyete medar olmıyacak, sebebolmıyacak şe
kilde yürümek ve askere giden ve gitmiyenin 
psikolojisini, moralini düşünmek ve askere git-
miyeni 45 yaşına kadar da «Sen askerlik yap
mış sayılmazsın, istediğim saman da askere se
ni yine alabilirim» demek kolay kolay müdafaa 
edilecek bir tarz değildir. 

Muhterem arkadaşlar, biz teklifimizde de
dik ki, madem ki, bugün 5 - 5 , 5 milyar lira or
duya para veriliyor, bunun kaynağı millî büt-
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çedir. O halde biz, bu bütçeye bir ikinci kaynak 
getirerek zenginlere bir mecburi askerlik ver
gisi ihdas etmiş oluyoruz. Anayasaya da uygun
dur. Nitekim Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
soruldu, Millî Savunma Komisyonu tarafından, 
bu tasarı incelenirken ve Anayasaya bu teklifi
mizin aykırı olmadığı da karar altına alındı; 
Millî Savunma Komisyonuna Anayasa Komisyo
nunca bildirildi. 

Muhterem arkadaşlar, bunun içine bir orta 
mektep tahsili mecburi konulabilir veya konul
maz. Bunların tâyin ve tesbit edilecek müddet 
sonunda bir imtihana tabi tutulup, askerlik va
zifesini, ve askerlik meslekini öğrenip, öğrenme
dikleri tesbit edilerek terhisine gidilir. Öğren-
memişlerse, askerlikleri bir iki ay uzatılarak, 
tekrar yeniden imtihana tabi tutulur ve böylece 
bu teklif ettiğimiz altı ay müddetin ciddî ola
rak askerlikte bir şey öğrenmeye matuf olduğu 
ve bir şeyler öğretildikten sonra terhisine gidil
mesi lâzım geldiği ciheti de gayet müspet bir şe
kilde kontrol edilebilir. Nitekim, Atatürk'ün 
zamanında bir bedeli nakdi var idi ve bundan 
zannediyorum o zamana göre büyük neticeler 
alınmıştı. Millî Savunma bütçesine büyük bir 
yardımı dokunmuştu, bu paraların. Ve bu as
kerler aynı zamanda 6 ay kışlada talim görür
ken kendi masraflarını, elbiseleri de dâhil, ken
dileri verirdi. Kıtaya ve orduya bir maddi yük 
de getirmezlerdi. Bilâhara bundan dönüldü; mil
lî kaynaklar orduyu besler vaziyette telâkki 
edildi. Şimdiye kadar bu şekilde, bedeli nakdi 
kaldırılarak bir hayli zaman bugünkü sistem 
tatbik edildi. 

Ama görüyoruz ki, bugün artık kaynakların 
yetmeyişi, her yıl artan büyük asker sayısının, 
kur'aya dâhil olan erlerin çoğalışı karşısında 
bunun azaltılması cihetine gidildi. Fakat bu gi
diş böyle olmamalıydı. Yani kur'a usulüne bağ-
lanmamalıydı. Bunu müdafaa zor arkadaşlar; 
kim bu kürsüye gelir de kur'a usulünü müda
faa ederse etsin, efkârı umumiyeyi ikna etme
miz mümkün değildir. Kim gelirse gelsin, çün
kü hakikat açık görünüyor. Buraya gelecekler, 
efendim şöyle oldu, böyle oldu, zaruret var. 
Evet, zaruret var, ama zaruret ordunun kadro
sunu azaltmaya matuf zarurettir. Yoksa âdil 
olmıyan bir kur'a usulü ile tutup da askerin mo
ralinin fazla olacağı, askere alınanla, alınmaya

nın aynı psikoz içinde bulunacağını burada ko
lay kolay müdafaa edemeyiz. Askere alman bir 
şansızlık eseri ben gidiyorum askere öbürü ni
ye gitmiyor demiyecek mi? öbürüne size kur'a 
çıkmadı şansınıza diyeceksiniz. Bir taraftan işi
ne, gücüne koyulurken bu vatandaş, öbür taraf
tan mecburi askerlik yaşının hitamına kadar da 
siz, askerliğini yapmış sayılamazsınız diyeceksi
niz ve onun o yaşa kadar girebileceği iş, tuta
bileceği iş veya hayatını tanzim şekli, daima ne 
zaman ben askere alınabilirim şüphesi, tereddü
dü içinde geçecek, 45 yaşma kadar. E... bu da 
her halde müdafaası mümkün olan bir husus de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar, gönül isterdi ki, her 
yıl askere almacaik kişilerin Genel Kurmay ve 
Millî Savunma Vekâletince tesbiti gerekirdi. 
200 bin mi olur, 250 bin mi olur ve bugünkü 
ordu kadrosunun, subay kadrosunun, kuman
dan kadrosunun veya teşkilât kadrosunun ne 
kadar askeri iyi talim, terbiye edebileceği bil
fiil tesbit edilirdi, bu mümkündü, bu rakam 
üzerinden hesaplar yapılır, buna göre askerlik 
müddeti tesbit ve tâyin edilirdi. Benim bu tasa
rıyı tetkikimle edindiğim kanaat ve neticeye 
göre, bunlar yapılmamıştır, arkadaşlar. Şura
da tasarıda bir madde var, o da bizim teklifi
mizden dolayı tasarıya konmuştu. Müsaade 
ederseniz madde kısadır, okuyayım. 

«Geçici madde 8. — Bu kanunun 1 nci mad
desi ile değiştirilen 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 10 ncu maddesinin (b) bendi gereğince 
çıkarılması gereken kanunla ilgili çalışmalara 
derhal başlanır ve bu konudaki kanun tasarısı 
ı§ bu kanunun yürürlüğe girişinden itibaren bir 
sene içinde, Bakanlar Kurulunca Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sevkedilir». 

Bu şudur kısaca arkadaşlar, yani kur'a ile 
askere gidenlerin dışında kalan, kur'a dışı ka
lanların ne şekilde, ne kadar müddet, hangi 
hizmetlerde çalışacağı, nelerin askerlik hizme
tinden sayılacağına mütedair kanun tasarısı, bu 
kanunun meriyete girmesinden itibaren bir sene 
zarfında Hükümet tarafından Meclise getirile
cek, yani bu kanunun mahzuru giderilmeye ça
lışılacak. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin malî ba
kımından çok zorda olduğu herkesçe malûm, 
bunu saklıyacak hiç tarafı yok, hakikaten büt-
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çe açık. Bugün 4 milyarın üstünde bütçede 
açık var. Bu açık şu sebeple var, bu sebeple 
var; sebebi ne olursa olsun açık. 

Emlak Kanunu ve Bütçe Finansmanı Ka
nunu ile bu açıkları kapatmaya çalışıyoruz. İn
şallah bu kanunlardan umulan neticeler elde 
edilir, ve açık kapanır ve bütçe sene sonunda 
açıksız kendi kendini amorte etmiş olur. Ama 
bu kadar vergilerin, oldukça ağır vergilerin 
getirildiği bu sıralarda, niçin mecburi bir as
kerlik vergisi ihdasedilmesin, zenginlere. Sos
yal adalet, sosyal adalet diyoruz, işte bu da sos
yal adalet. Zenginin çocuğu askere giderken 
niye 10 bin lira veya 20 bin lira vermesin? 
Milli vazifedir, askerlik vergisidir. Diğer ver
giler zenginlerden alınmıyor nıu? Zenginler
den zenginliği ölçüsünde vergi alınmıyor mu, 
salınmıyor mu? Kazandığı ölçüde bugün % 
60 - 68 kadar Türkiye'de vergi tatbikatı yok 
mu? Var. Niçin bunun olmasın. Niçin bir zen
ginin çocuğu veya bizzat zengin olan bir ne
fer askere giderken, memleketin muhtacolduğu, 
ordunun muhtacolduğu yüke muayyen ölçüde 
iştirak etmesin? Bunun Anayasaya aykırı ta
rafı var mı, muhterem arkadaşlar? Versin 10 
bin lira veya 20 bin lira. Askere de gitsin, tek
lifimizde kur'ada yok, böyle. 10 bin lira, 20 bin 
lira. Askere de gitsin, teklifimiz de kur'ada yok, 
fböyle. 10 bin lira, 20 bin lira vergi vermesine 
rağmen yine askere gidecek. Yalnız öbürü 1,5 
sene 18 ay veya 20 ay giderken, bu 6 ay gide
cek; 6 ay talim edecek. Bâzı arkadaşlar di
yor M, efendim, biri 18 ay veya 20 ay talim 
ederken o niye 6 ay. Ya burada hiç talim etmi-
yccek, hiç askere gitmiyecek. Teklifimize göre 
üstelik para da verecek. Yani kendisi bir as
kerlik vergisine tabi tutulacak ve tesbit edile
cek rakam itibariyle de 20 bin liraya kadar ver
gi verecek, masrafını kendisi çekecek; bunun 
tutacağı yekûn az değildir, arkadaşlar. Bizim 
hesabımıza göre, 800 milyon veya 1 milyar civa
rında senede bir vergi hasılatı olacak, bundan. 
Sonra teklifimizde bu kadarla da kalmıyor, 
hazineye bu para aktarıl'sın demiyoruz. Hususi 
bir fonda toplanılsın, bu 800 milyon veya 1 
milyar lira, ordunun ihtiyacına sarfolsun diyo
ruz. Nedir ordunun ihtiyacı? Kışlasından tutun 
ki, yiyeceğine kadar, eslihasma kadar her şey 
dâhil. Bunu ordu kumandanları veya Millî Sa

vunma tesbit ederler, muayyen yerde kışla mı 
yapılacak, kışla yapılır. 

Bugün çadırlı ordugah şeklinde, baraka 
şeklinde ordunun ikâmet ettiği yerler var. Bu 
vatan evlâtları muntazam kaloriferli, muazzam 
binalarda otururlar, ders görürler, talim görür
ler, dışarda talimgahlar hazırlanır. Bunlar işte 
bu para ile hazırlanır. Hususi fonda teşekkül 
edecek, toplanacak bu paralar bu gibi ordu
nun ihtiyaçlarına sarf edilecek; yani maliyeye 
r>ara geçmiyecek ordunun kendisinde kalacak. 
Daha ne olur? Bugün görüyorsunuz bâzı hare
ketler var. Hava Kuvvetleri için var, Deniz 
Kuvvetleri için var. Kampanyalar açılır, para
lar toplanır, gayret edilir tayyare alınsın, va
pur alınsın, orduya şu şu hizmetler yapıl
sın, karşılansın ihtiyacı diye; pek güzel 
şeyler, işte bu da ona büyük nisbette medar 
olacak, büyük ölçüde katkı getirecek bir tek
lif ve fikirdi. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlar ta
rafından, bâzı çevreler tarafından, bizim tek
lifimiz bir nevi haksızlık, adaletsizlik geti
riyor gibi düşünülüyorsa da, bedeli nakdi 
hiçbir suretle bir haksızlık getirmiyor arka
daşlar, getirmiyecek de, Zenginden alacaksınız, 
«arası olan verecek bunu, istiyen verecek. 
Hiç kimseden zorla almıyacaksınız. Ver
mek istemezse gidecek diğerleri gibi onların 
yaptığı, müddette askerlik yapacak. Ama 
parası var da, rızası ile verecekse mesele yok. 
Bunun için de hiçbir hile olmıyacak, hiçbir 
şüphe gelmiyecek, akla. Acaba söyle mi oldu, 
bövle mi oldu; isteyen gidecek, istemiyen 
PTtmiyecek. Paravı da derhal verecek, para
sını vermesi halinde kendisi 6 ay talime tabi 
t^.t"ia^ak. 6 ay sonunda imtihana da kovabi
lirsiniz Muvaffak olmaması halinde, askerlik 
müddeti uzatılabilir. Evvelce yedek sınavlar
da bilivorsunuz, 6 aydı kıtada askerlik; 6 avın 

sonunda muvaffakiyet gösteremezse, iki ay 
daha uzatılır, iki ay daha yeniden talime tabi 
tutulur, ondan sonra imtihan edilir ve kazanır
sa teğmen rütbesi ile terhis olur, kazanamazsa as
teğmen rütbesi ile kıtadan terhis olurdu. E.. 
bu da onun gibi. Kazanamazsa muayyen müd
det sonra tekrar talime tabi tutulacak ve dip
loma şartı gibi bir ikinci şartta buna konul
mak suretiyle 6 ay zarfında rahat rahat as
kerî talim ve terbiyeye alışabilecek, yetişebi-
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lecek şekle bu arkadaşlar getirilir ve ordunun 
istediği mânada ve mahiyette de askerlik 
meslekini kavramış olarak bunlar terhis olur. 
Böylece bütün Türk vatandaşları askerlik gö
revinde bilaistisna dışta tutulmıyacak, Ana
yasanın ifade ettiği gibi hak ve vazife şek
linde telâkki edilen askerlik meslekini yapa
cak ve yetişecektir. Hini hacette, Allah göster
mesin, bu memleketin ihtiyacı olması halinde, 
yetişmiş bir kimsenin huzuru içinde pekâlâ 
kendisi bir seferberlik anında da kıtaya gide
bilecektir. 

Aynı fikri bu tasarı daha da perçinliyor, 
muhterem arkadaşlar. Benim şahsi kanaatime 
göre, istemem ama, bunun tatbikatı halinde 
birçok dedikodular çıkacak, birçok huzursuz
luklar çıkacak, şikâyetler çıkacak ve fasa bir 
tatbikattan sonra, eğer bu tasarı kanun ha
line gelirse, vazgeçilecek bundan, başka bir al
ternatif aranacaktır. Bizim düşüncemize göre 
bedeli nakdi bunun en iyisidir, muhterem ar
kadaşlar. Diyeceksiniz ki, bedeli nakdi ha
linde fazla gelen asker azalacak mıdır, kı
talar tenhalaşacak mıdır? Tenhalaşacaktır, 
muhterem arkadaşlar. Çünkü 20 ay yerine be
deli nakdi verenler 6 ay yaptığına göre, aşa
ğı - yukarı 1/3 ten fazla bir zaman, 2/3 ten 
fazla bir zaman kazanılmış olmuş oluyor. 1/3 
te fazla bir zaman indiriliyor, 2/3 ten fazla 
bir zaman kazanılmış oluyor, Bunların yekunu 
da bizim hesabımıza göre, bir hayli tuta
caktı. 6 ay zarfında terhis olacak bu kişile
rin yerine, bir 6 ay daha talim etmek isteyen 
ikinci bedeli nakdiler, üçüncü bedeli nakdi
ler gelmek suretiyle, bedeli nakdiye tabi ol-
mıyan bir neferin 20 aylık müddetince, be
deli nakdiye tabi olan 3 nefer gelmiş ve yetiş
miş, gitmiş olacaktır. Böylece de 1/3 e bu 
ölçüde indirilecekti bedeli nakdilerin ihdası 
halinde; bugün rakam vermek istemiyorum, 
belki yanılmış olabilirim, birkaç yüzbinin öte
sinde olan ordu mevcudunun da böylece bü
yük ölçüde azalacağı muhakkaktır. Şayet be
deli nakdinin tatbikinden sonra da yine bir 
yıoıntı olur, ordunun buaiinkü kadrosu bun
ları. jŝ eri ka!aT>ları da lâyikı vergile talim 
ettiremez, yetiştiremez vazivette olur ise, bu 
acıklısın veya başka bir tabirle, o fazlalığın 
tesbitiyle, ona da o günkü tahaddüs edecek şart
lar muvacehesinde bu fazlalığın da eritilme 

yoluna gidilmesi de mümkündür. Bu da yapıl
mamıştır, muhterem arkadaşlar. 

Benim istirhamım komisyondan ve Hükü
metten; bizim teklifimiz müzakere mevzuu ol
muştur, komisyonlarda. Binaenaleyh, Hükümet 
ve komisyonun malûmudur. Bizim teklifimizi 
Hükümet, komisyonla birlikte tetkik ede
rek bedeli nakdî usulünün bu tasarı ile 
birlikte müzakeresine imkân ve fırsat ha-
zırlasınlar ve kendilerine Heyeti Umumiyece 
kısa bir mehil, müddet verilsin kendileri 
bugün olamazsa yarın bizim teklifimiz üzerin
de durarak bu tasarı ile meczetmeye çalışsınlar 
ve böylece şu haksızlıkların önüne geçmiş ola
lım. Tatbikattan doğacak muhtemel birçok zor
lukların önüne şimdiden geçmiş olalım. Ne ya
palım, bundan başka olmazdı, olamazdı deyip de 
hemen altı ay veya bir sene sonra kanunun tat
bikatından doağcak büyük mahzurlar muvace
hesinde, yeniden tekrar şu esası terk edip, baş
ka esasa geçebilecek şekilde yanlış, eksik bir 
tasarının kanuniyet haline gelmesine imkân ve 
fırsat vermiyelinı. Doğuşundan sağlam doğsun. 
Yani müdafaa edebileceğimiz ve yaşıyabilecek 
bir kanunun getirilmesi benim kadar hepinizin 
düşüncesidir. Onun için komisyon ve Hükümet
ten tekrar rica ediyorum, söylediklerimin ve 
teklifimizde maddeleştirdiğimiz fikirlerin de 
kıymetlendirilmesini istiyorum. Bütçenin bu 
açıklığı karşısında büyük bir yekuna baliğ ola
cak teklifimizin maddi tarafının da ağırlığı 
şüphesiz vardır. Bunu Hükümetimiz gayet gü
zel takdir eder. Arz ettiğim gibi faydanın, mad
di imkânın, her yıl artan orduya gelecek nefer
ler ölçüsünde ve her yıl artacak Millî Savun
ma Bütçesine de o nisbette artan bir meblâğla 
vatandaşın da yardımcı olmasına imkân ve fır
sat verelim. Halkın muhtelif vesilelerle uçaklar, 
vapurlar için yardıma çağrıldığı böyle bir za
manda, böyle bir yardımın, hem de ehemmiye
te alınacak ölçüde büyük bir yardımın da gel
mesine mâni olmaya çalışmıyalım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gruplar adına üç konuşma, şa
hıslar adına yedi konuşma yapıldı. Bu arada 
bir yeterlik önergesi verilmiş bulunmaktadır. 
Daha altı sayın üye söz istemiş bulunmaktadır. 

Önergeyi okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
1462 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki müza
kerelerin kifayetini arz ve teklif ederiz, saygı
larımızla. 

Kastamonu Bilecik 
Mehmet Çamlıca Orhan Tuğrul 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Tu
na buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
— Sayın Başkan muhterem arkadaşlarım; ge
rek gruplar adına, gerekse şahısları adına ko
nuşan arkadaşlarımızın bâzıları bu tasarının 
Anyasaya muhalif olduğunu ifade ettiler. 

Şimdi bir yeterlik önergesi de verildi. Arka
daşlarımızın bu mevzuda tam aydınlanabilme-
leri için Anayasa hakkındaki görüşlerimizi ifa
de etmek istiyoruz. Bu itibarla müzakere ol
gunlaşmış hale gelmiş değildir. 

Anayasamızda, Anayasamızın müzakeresi za
manında bu mevzu enine boyuna konuşulmuş
tur. Anayasanın metnini tetkik ettiğimiz zaman 
göreceğiz W, yurt savunmasına iştirak her 
Türk'ün vazifesidir, hakkıdır. Yurt savunması
nın çeşitli kanalları vardır. Yurt savunması 
yalnız askerlikle olmaz, pek çok hizmetlerle yurt 
savunmasına iştirak edilir. Askerlik yurt 
savunmasına iştirak eden kollardan bir tanesi
dir. Binaenaleyh, bir kısmı kur'a ile bu işin dı
şında bırakılıyor, Anayasaya muhaliftir sözün
de bugünkü mer'i Anayasamıza ve Anayasamı* 
zuı müzakere zamanında geçen gerçeklere göre 
isabet yoktur. Tasarı Anayasanın ruhuna uygun 
vaziyettedir. Fakat bu husus açıklığı ile tebel
lür etmedi, müzakereler olgunluğa varmadı. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir realite ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Deniyor ki, Türk 
Devletinin şu kadar orduya ihtiyacı var. Bu 
bir plân işidir, bu bir hesap, kitap işidir. Bu
nun çok fazlası geliyor, hamdolsun nüfusumuz 
artıyor, arttıkça askerlik çaığna gelen de faz-
lalaşıyor. Şimdi bunu bir dereceye indirmek va
zifemiz, borcumuz. Bu nasıl inmeli? Bunun çe
şitli yolları var. Bugün halihazırda memleke
tin bünyesine en uygun olarak kur'a sistemi ile 
bir kısmını dışarda bırakmak usulü kabul edil
miştir. 

Yalmz sunu ifade etmek istiyorum; «kur'a 
ile dısarda kalacak vatandaşları yurt savunma
sından mahrum etmiyeceğiz» diyor, tasan... 

BAŞKAN — Sayın Tuna esasa girmeyin. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Efendim, esasa girmiyorum. 

BAŞKAN — Şöyle kenarından giriyorsunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Evet efendim. Şimdi deniyor ki, meselâ kadın
lar var. Yurt savunmasına onlar da iştirak edi
yor, Anayasamızın emri bu. Ama asker olması 
şart değil. Şu iki mefhumu ayırmak lâzım; yurt 
savunmasına iştirak etmek hakkıdır, vazifedir. 
Vatanı herkes koruyacaktır. 

Vatanı kurtarmanın çeşitli yolları vardır. 
Bunlardan bir tanesi de askerliktir. Bugünkü 
kanun şu koldaki vaziyeti tesbit ediyor, Ana
yasaya uygundur. Şu uygun sözünün tebellü
rü ve tahakkuku zihinlerde bir yanlış intiba 
bırakmaması için müzakerelerin kâfi olmadı
ğı kanaatindeyim. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhine 
konuşuldu. Yeterlik önergesini oylrımza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Son söz Sayın Rendeci'nin. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem senatör arkadaşlarım; evve
lâ grupları adına ve şahıslan adına burada 
1111 sayılı Kanunu değiştiren kanun tasarısı 
üzerinde tenkit ve temennilerde bulunan ve 
bana bâzı açıklamalarda bulunma fırsatını 
veren arkadaslanma teşekkür ederim. 

1111 sayılı Kanun 43 yıllık mazisi olan bir 
kanundur. Türkiye'nin 1927 de nüfusu 12 mil
yondu. Bugün ise Türkiye 36 milyon nüfusa 
sahiptir. Bu s-ecen devre içerisinde artan nü
fus memlekette, münakale, muhabere sistem
lerindeki gelişmeler, radyo gibi gelişmeler, 
askerlik muayene, yoklama, askere alma usul
leri, askerlik şubeleri, daireleri teşkilâtında 
esaslı bir değişiklik yapmayı lüzumlu kılmış
tır. Bunun için 2 yıldan beri Bakanlığımda 
ve Genelkurmayda yapılan çalışmalar askere 
alma usullerini toptan yeni şartlara ve mem
leket ihtiyacına göre düzenleme zaruretini duy
muş, bu çalışmalar devam etmektedir. 

Ancak bizi hemen huzurunuza sevk et̂  
meyi icabettiren bâzı hususları ayırarak ve 
son yıllarda artan nüfusun ve yurt kalkmma-
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sı için vatandaşları!?, daha çok askerlik gö
revi yanında memleket kalkınmasında faydalı 
olabilme imkânlarını sağlamak için askerlik 
süresinin tanzimi ve askere alma usullerinde 
değişiklik getiren mahdut bâzı hükümleri, ki 
bu beş maddeyi kapsamaktadır, beş maddeye 
ait tadilâtı huzurunuza getirdik. 

Sayın arkadaşlarım, bu tasarı üzerinde ko
nuşurken bilhassa birkaç konu üzerinde dur
dular, ben de onları huzurunuzda izah ede
ceğim. Bâzı arkadaşlarım evvelâ bu tasarı
nın Anayasanın 60 ncı maddesine aykırı oldu
ğunu ifade ettiler. 60 ncı maddeyi huzurunuzda 
okuyarak bu tasarı Anayasaya aykırı mıdır, 
değil midir evvelâ bunun tahlilini birlikte ya
palım. 

Anayasanın 60 ncı maddesi, «yurt savunma
sına katılma, her Türkün hakla ve ödevidir. 
Bu ödev - buraya dikkatinizi çekmek isterim, -
ve askerlik yükümü kanunla düzenlenir.» işte 
biz şimdiki gelen kanunla, askerlik yükümü
nü tanzim etmekteyiz. Ama ödevi tanzim ede
cek kanun yine bu kanunun muvakkat 8 nci 
maddesiyle bir yıl içerisinde huzurunuza ge
lecektir. Esasen 60 ncı madde askerlik de
memiştir. Yurt savunması demiştir, yurt sa
vunmasına katkıda bulunma tabirini kullan
mıştır. Yurt savunmasına katkıda bulunma 
her Türkün ödevi ve hakkıdır. Burada 2 nci 
fıkrasiyle de, bu ödeve ve askerlik hizmeti
ne katılma kanunla tanzim edilir demiş. İşte 
biz bu kanun ile, Anayasamızın 60 ncı mad
desinin ruhuna saygılı olarak mevcut 1111 sa
yılı Kanunu buna uydurmaktayız. Daha evvel 
münhasıran askerlik ödevini, Sayın Özgüneş'in 
gayet güzel, burada bir vatan vecibesi, vatan 
borcu diye heyecanla anlattığı gibi, burada 
yalnız askerlik hizmeti bir vatan borcu de
ğil aynı zamanda yurt savunması ödevinin de 
bir vatan borcu olduğunu bu Anayasa getir
mektedir. 

İşte biz bunu Anayasanın ruhuna uygunu ola
rak bu tasarıyı getiriyoruz ve diyoruz ki, bu 
kısmiyle, Askerlik hizmetini tanzim eden ka
nunu getiriyoruz hak ve ödevlerini tanzim ede
cek kanunu da bir sene içerisinde huzurunu
za getireceğimizi ifade ettik. Bu şekli ile bu 
kanunun Anayasaya hiçbir aykırılığı olmadığı 
gibi Meclis Millî Savunma Komisyonunda bu 

mesele tartışılmış, Anayasa ve Adalet Komis
yonuna sorulmuş; Anayasa ve Adalet Komis
yonu da kur'anın ve bir kısım kur'a dışı kala
cak kimselerin ödevlerinin ayrı bir kanunla 
tanzim edilmesinin Anayasaya aykırı olmadı
ğını karar altına alarak Millî Savunma Ko
misyonuna bildirmiş ve bu tasan sizler adına 
tetkikatta bulunan komisyonlar tarafından 
enine boyuna incelenerek Anayasaya uygun
luğu da mütalâa edilmiş ve huzurunuza gelmiş
tir. Şunu tekrar arz etmek isterim ki, biz bu 
kanun ile Anayasaya daha çok yaklaşmakta 
ve Anayasanın ruhuna uygun kanunları tedvin 
etmek kararındayız. 

Çok muhterem arkadaşlarım, konuşmaların
da «peki ama, ku'ra ile bâzıları askere gide
cek, ku'ra dışı kalanlar pasaport alıp yurt dı
şına gidebilecek, okullara gidebilecek bu bir 
haksızlık doğurmuyor mu» dediler. Bu kur'a 
dışı kalanların askerlik ödevlerini tanzim 
eden kanun huzurunuza gelecektir, bir sene içe
risinde. Bunların 20 ay askerlik süresini çok 
daha hafif ödevlerle geçirebileceklerini ve 
âdeta kur'a isabet etmemenin bir sevinç ve
silesi olmaması imkânlarını tesbit etmek bu
rada sizlerin elindedir. Kanun buraya geldiği 
zaman, eğer 20 aylık askerlik yapma, ile yap
mama, askerlik hizmetini tanzim eden kanun
dan sonra gelecek ödevi tanzim edecek ka
nun arasında büyük dengesizlik meydana ge
lirse bunları ayarlamak Yüce Senatonun elin
de olacaktır. Buna ayarlı olarak ödev tanzim 
edilecektir. 

Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşım heyecanla 
kendi teklif ettikleri Kanunu savundu. Bunun 
da yeri bu kanun değildir. Arz ettiğim gibi 
bu kanunla askerlik mükellefiyetini tanzim 
eüyorua. Ödevin tanzimi sırasında eğer yurt 
savunmasına bir maddi karşılıkla katkıda bu
lunmak icabediyor ise, (Belki de savunma ver
gisi diye bir vergi ihdas suretiyle askere alın-
ınıyanlarm ki bunun dengesini orada hesabet-
mek yine Yüce Senatonun ve sizin adınıza ça
lışan komisyonların görevi olarak ve burada) 
bunları tanzim etmek mümkün. 

Her şeyden evvel bir gerçek var sayın ar
kadaşlarım, Türkiye'de nüfus artmaktadır. Bu 
artan nüfustan kaynak artışı vardır. Bu kay
nak artısını sadece ve sadece Türk SiHhiı 
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Kuvvetlerinin çekirdek bünyesnde askerî mü
kellefiyetle idare etmek mümkün değildir. 
Hepsini buradan geçirmek veya Silâhlı Kuv
vetler bünyesinde asker etmek mümkün de
ğildir. Bu mükellefiyeti değerlendirmeye, yeni 
bir kanun ile bunu tanzim etmeye mecburuz. 
Bu tanzim ise, sadece Millî Savunma Bakanlı
ğının görevi değildir. Yüksek Plânlamanın 
mütalâası alınarak, ilgili bakanlıkların müta
lâası alınarak, Yüce Senatodaki tenkidler, te
menniler nazarı itibara alınarak ve buradaki 
konuşmaların tesiri altmda basındaki neşriyat 
göz önüne âhnarak bu Anayasaya uygun, ger
çekçi ve kaynak fazlasının, yurt savunması 
ve yurt kalkınması için (ki Anayasanın 42 nci 
maddesi buna müsaittir); bunların kullanılma
sı için memleket ihtiyacına ve gerçeklere uy
gun bir kanunun yapılması bugün zaruret
tir. işte Hükümet olarak bu zarutle huzuru
nuza geliyoruz ve Anayasaya yaklaşık olarak 
geliyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarımın ikinci değin
dikleri mesele; kur'a işidir. Kur'a şans ve ta
lihe bağlı bir iştir; dediler ve askerlik öde
vi gibi, askerlik mükellefiyeti gibi bir konu
nun şans ve talihe bağlı kalmaması üzerinde 
dikkatle durdular. Evvelâ şunu arz edeyim 
ki askerlik kur'a usulü eski kanunda da var
dır. Bunu askerlikle ilişiği olan arkadaşları
mın hepsi bilirler, eski yıllarda da her er, es
ki kanuna göre asker edildiği zaman bir 
kur'a numarası alır ve kur'a numarası tada-
dedilirdi. Şube bir tebligat yapar, der ki 1 
numaradan 50 numaraya kadar olanı sevke-
diniz, askerlik dairesi şubeye emir verir, 
1 numaradan 50 numaraya kadar olanı sevke-
diniz, 51 numarada olan o zamanki şevke tabi 
değildir. O halde bu bir adaletsizlik mi? (Mil
lî Birlik sıralarından ondan sonra gidecek 
ama» sesleri) Bilâhara edilecek. Bu kanunda 
da kur'a dışı kalan mükellefiyet ve ödevden 
hariç kalmıyor. Yani, kur'a ile çekilen, kur'a-
yı çeken askerlik ödevini, yapan, askerlik 
mükellefiyetine sevkedilen, Anayasanın 60 ncı 
maddesindeki ödevlerden istisna edilmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım kur'a meselesin
deki ikinci tenkidleri; «kur'a bir itimat mese
lesidir, her şeyden evvel itimadı tesis etmek 
lâzımdır, dediler. Doğrudur. Hakikaten kur'a 

çekildiği zaman filân gitti de ben gitmedim 
gibi sözleri önliyecek tedbirler alınmıştır 
ve bu kanunda bunun bir yönetmelikle tan
zim edileceği ve bu yönetmelikteki merkeze1 

bütün numaralar, yoklama numaraları gele
cek ve buurada modern makinalarla ve no
ter huzurunda, herkese itimat verecek bir usul 
ile bu kur'alar tesbit edilecektir. Binaenaleyh 
elbette ki Hükümet olarak ve Bakanlık olarak 
bir askerlik ödevine celb de en ufak tereddüdü 
mucip bir halin doğmaması için çalışıyoruz. 
Hazırladığımız kur'a sistemi, askerlik daire
sinin, Asal dairesinin halen üzerinde çalış
makta olduğu kur'a yönetmeliği üzerinde has
sasiyetle durulmaktadır ve bu itimat vatan
daşa mutlaka verilecektir. 

Sonra bu kur'adan arkadaşlarımın endi
şe etmeleri için de sebep görmüyorum ve bir 
defa 1970 yılında bu yıl için bir kur'a fazla
sı, kaynak fazlası mevcut değildir. 1971 de 
7 000 kişi olacaktır, o zamana kadar da biraz 
evvel söylediğim muvakkat 8 nci madde ile 
gelecek olan kanun huuzurunuza gelmiş ola
cak ve arkadaşlarımın ikisi beraber işlemesi 
lâzımdır dediği kanunların ikisi beraber işle
meye başlıyacaktır. 

Diğer taraftan Sayın Tunçkanat sanıyo
rum Sayın Özgüneş de, Beden Kabiliyet Ta
limnamesinde değişiklikler yapmak suretiyle 
sağlam bünyeli erlerin askere alınması ve 
bâzı çürük kimselerin askerlik dışı bırakıl
ması suretiyle bir seçime gitmekte fayda mü
lâhaza ettiklerini söylediler. Bu kanunda yine 
bunlar kaydedilmiş. Beden Kabiliyeti Yönet
meliğinin değiştirilmesi suretiyle arızalı sağ
lam, çürük jibi eratın askerlik dışı, kur'a dı
şı bırakılması bu kanunda tesbit edilmiştir. 
Ancak arkadaşlarıma şunu söylemek isterim; 
bir taraftan her Türkün ödev ve görevidir der
ken, (îşte bu tip çalışmayı yapıyoruz, bunda 
bize hak vermektedirler) meselâ kısa boylu 
bir kimsenin askere alınmamasını da söyle
mektedirler. 155 Cm. boyundaki bir vatanda
şı, 155 Cm. boyundadır diye askere almıya-
caksınız, ama öbür taraftan da «niçin bu va
tandaş değil mi, niçin müsavi muamele yap
mıyorsunuz, kur'a çekiyorsunuz, bir ödev tat
bik ediyorsunuz» diye bizim yaptığımız bir 
kur'aya karşı tenkidde bulunacaksınız. 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu Üye) — Ka
dınları niye almıyoruz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOGLU (Devamla) — 155 cm. boyundaki 
veya daha kısa boylu vatandaş da vatandaş
tır. Bunu yapıyoruz, yapılmakta fayda oldu
ğunu da mülahaza ediyoruz; ancak her Türk'
ün ödev ve görevidir kimseyi istisna edemez
siniz diye beyanınızda haklılık bulmuyorum. 
Bu kanun ile tanzim edilir ve kanun ile tanzim 
etmekteyiz. Eskiden arızalı sağlamlar da as
ker edildiği halde bu kanun ile arızalı sağla
mı askerlik dışı tutacağız. Çünkü kanun tan
zim ediyor, bunu. Yani «Her Türk'ün, Türk 
vatandaşıdır, bunun askerlik mükellefiyeti 
ödev ve hakkıdır, bunu buradan geçirmeye 
mecburuz, bu Anayasa bunu âmirdir» fikrini
zin doğru olmadığını izah bakımından bu 
izahatı yapmaktayım. 

Diğer taraftan yine bu kanunda Sayın Öz-
güneş'in üzerinde durduğu seçme unsurlarına 
önem verilmektedir, 10 ncu maddenin 2 nci 
fıkrası tetkik edilirse burada aynen şöyle 
denmektedir: «Ancak Silâhlı Kuvvetlerin ihti
yacına göre lüzumlu meslek ve tahsil grup
ları mensuplarının kur'a nisbeti her yıl Genel
kurmay Başkanlığınca tesbit edilir. İhtiyaç 
halinde bunlar kur'a çektirilmeden askrelik 
hizmetine tabi tutulabilirler.» diye bu kanun
da, Sayın Özgüneş'in üzerinde dikkatle dur
duğu, seçme meselesi üzerinde durulmuştur. 
Tamamen işi kur'aya bırakmamış, bir seçme 
hükmünü de bu kanun birlikte getirmiştir. 
Diğer taraftan askerlik yapmak istiyen heves
li vatandaşın kur'a çekmediği zaman üzüle
ceğini, bunun askerlik yapamıyacağını bunun 
doğru olmadığını söylediler. Yine aynı mad
denin son fıkrası: «Askerliğe istekli olanların 
kur'aya tabi olmadan askere sevk edileceği 
hülanünü getirmişitr. Arkadaşlarım burada 
tenkidlerini yaparken ümit ediyorum M, 
kanunun hükümlerini iyice tetkik edeme
mişlerdir. Belki başka bir kanunim müza
keresi için hazır oldukları için, bu kanun
da derpiş edilmiş hükümleri iyice tetkik et
meden burada konuşmuş olmaları ihtima
line yorumlamaktayım, konuşmalarını. Çün
kü bir çok tenkidlerin cevapları bu kanunun 
muayyen maddelerinde var idi. 

Sayın Mehmet Hazer, askerlik ve hariciye 
meseleleri nedense Senatonun pek ilgilenme
diği veya Senatoya bilgi verilmeden cereyan 
eder, dediler. Bu kanunun müzakeresi için ko
misyonlar Genelkurmaya gelmişler, kendileri
ne birifing verilmek suretiyle bütün bu ka
nunun hazırlanış sebepleri üzeıinde detaylı 
malûmat verilmiştir ve huzurunuzda şunu 
tekrar Yüce Senatoya arz etmek isterim ki; 
Yüce Senatonun ilgili komisyonları Bakanlı
ğımdan Silâhlı Kuvvetlere ait her hangi bir 
meseleyi inceleme arzusunu gösterdikleri tak
dirde Türk Silâhlı Kuvvetleri kendilerine is
tedikleri malûmatı vermeye her zaman ha
zırdır ve bu malûmatı vermekten de şeref 
duyacaktır. Yüce Senatodan hiç bir bilgiyi 
Silâhlı Kuvvetler olarak saklama ve onları 
meselelerimizde bilgili kılmama ihtiyacında 
olmadığımızı arkadaşlarımın kabul etmesini 
istirham ederim. Elbetteki Yüce Senatonun, 
parlâmentonun desteği ile Türk Silâhlı Kuv
vetleri kendi imkânlarını sağlıyacaktır. Sizin 
taleplerinizi, öğrenmek istediğiniz her mese
leyi göstermek, birifingler halinde takdim et
mek bizim için vazife olacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, aldığım not
ları tetkik ettim, umumi hatlariyle burada ya
pılan tenkidler ki, 1 - 2 madde üzerinde teksif 
edilmişti, onlara cevap arz ettim. 

Ancak şunu tekrar belirteyim ki, bu ka
nunu buraya getirme zorunluluğumuzu bir de
fa daha sah ederek huzurunuzdan ayrılmak is
tiyorum. Sadece sizlere 1 - 2 rakam vererek 
kaynak fazlasının nasıl bir seyir takibettiğini 
arz etmek istiyorum. 

1970 de 290 bin, bir kur'a; iki kur'a cihe
ti halinde 480 bin, 1971 de 484 bin, 1972 de 
609 bin, 1975 de 656 bin, 1980 de 742 bin, ve 
2 000 senesinde 1 milyon 214 bini bulacaktır, 
ter kur'a eratı. 

Bir erin Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kul
landığı harb araç ve gereçleri ve oturduğu bi
na ve masrafları, amortismanları hariç, bir 
erim yıllık maliyeti, Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
4 440 liradır. Bir erin sadece giyim, kuşam için 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine maliyeti 4 440 lira
dır. Bu kaynak fazlası erin, hepsimin Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bünyesinde artan bu 
eratın, asker edilmesi halinde her yıl Millî 
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Savunma Bakanlığı Bütçesinden yalnız eratın 
giyim, kuşamı için 300 milyonun üstünde mas
raf etmek gerekecektir. 

Bundan sonra, vaktiniz olursa Yedek Su
bay Kanunu tasarısını konuşacaksınız, ora
da da arz edeceğim, yedek subay kaynağının 
artışının da Millî Savunma Bakanlığı büt
çesine her yıl yükliyeceği, tahmil edeceği mas
raflar büyük bâr rakam tutmaktadır. Her za
man Savunma Bakanlığı Bütçesini huzurunu
za getirdiğimizde sayın senatörler haklı ola
rak, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin cari 
rakamlarının yüksek olduğunu, ordunun harb 
gücünün artırılması İçin cari masraflarda kı
sıntıda bulunmasın] arzu etmektedirler. Ama 
artan bu kaynaklar karşısında size şunu arz 
edeyim ki, bu kanuni tedbirleri almadığınız 
takdirde Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi
nin cari masrafları daima artmada devam 
edecek ve ordunun harb gücünün artırma im
kânları bugünkü Sktisadi imkânlarımızla, malî 
kaynaklarımızla mümkün olmıyacaktır. 

işte bu kanun böyle bir ihtiyaç ve zaruret
ten doğmaktadır. Yüce Senatonun bu ka
nunu bu anlam ile nazarı itibara almalarını 
ve biraz evvel de arz ettiğim gibi, bu kur'anın 
Anayasa meselesine de uygunluğunu kabul et
melerini rica ederim. Ve esasen arkadaşlarım, 
kur'ayı beğenmediler, ama kur'anın yerine 
neyi ikâme edeceğimizi de bize tavsiye etme
diler. Biz çok düşündük, bunun üzerinde, iki 
seneden beri çalışma yapılmaktadır M, ye
deksubay kanunu tasarısı huzurunuza gele
cektir, orada değerlendirme mümkündür. Çün
kü, bi'ı- baz tahsil sistemi vardır, yedeksubay-
ların; üniversitede çeşitli dallarda tahsil yap
mışlardır. Ama, erin tesliminde bir taraf da 
lise mezunu er, bir tarafta dağ başındaki ço
ban er, ziraatçi vatandaş, okumamış, yazma
mış vatandaş. Bunların teslimi bar arada na
sıl yapılır ve bunun mümkün olup olmadığını 
takdirlerinize arz ederim. 

ikincisi, testi kazanmıyanlarm durumu ve 
kazananın durumu : Kazanan er olacak, as
kerlik yapacak; kazanmıyan, askerlik yapmı-
yacak. Böyle bir test durumunda o zaman kim 
testi kazanır? Birçok kimse testi kazanmama yo
luna gidebilir. Halbuki bir test usulü konursa 
testi kazanma yoluna gidebilir. Ama; meselâ, ko

nu Yedeksubay Kanunu tasarısının görüşülmesin
de huzurunuza gelecek; testi kazanan yedeksubay 
kazanmıyan er, dediğiniz zaman herkes kazan
mak İçin bilgisini, hünerini ortaya dökecek ve 
biz de Silâhlı Kuvvetler olarak yedeksubayı 
seçme imkânını bulacağız. Ama, eri seçmede bu 
gibi kıstaslara Türkiye için bugün sahip deği
liz. Ama, ileri yıllarda böyle bir kıstasa sahibol-
mamızı ve askerlik meselesinin şans ve talihe 
bağlı kalmamasını biz de Hükümet olarak can
dan arzulamaktayız. 

Arkadaşlarımın temennilerinde de bir hak
lılık buluyorum. AncaJk, memleket şartlarına 
göre bunun yerine konulacak usulleri arkadaş
larım şayet tavsiye edebilirlerse bunların mü
nakaşalarını burada yaparız. Mesele, bu hiz
metlerin iyi görülmesidir. Yoksa biz, en iyi
sini bulduk, en iyiöi ile huzurunuzdayız demi
yoruz, arkadaşlarım. Biz, iki yıl çalışmamızdan 
sonra bulabildiğimiz usullerle huzurunuzdayız. 

Bu sebeple kanun tasarısının Yüoe Senato
da kabulünü saygılarımla temenni ederim. 

Saygılar sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Göktürk bir önerge ve-, 
rerek şöyle demektedirler. 

«Bütün hatipler «kur'a» kelimesini «kurra» 
diye telâffuz ediyorlar. Tutanakların böyle 
yanlış bir kelimeyi ihtiva etmesi her halde 
Parlâmento ve Yüce Senato için doğru olmasa 
gsrektir. Uygun şekilde düzeltilmesini saygı 
ile arz ederim.» diyorlar. 

Önerge okunmakla her halde Sayın Hocamı
zın istediği yerine gelmiş olacaktır. 

Komisyon söz istiyor mu efendim?.. Yok, is
temiyorlar. 

Sayın Rendeci, buyurunuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; müzakere etmekte 
olduğumuz tasıarı bâzı yenilikler getirmesi bakı
mından hakikaten şayanı takdir bir tasarıdır. 
Bir reform getirme gayreti içerisindedir, ama 
askerlik mevzuunun hassas bir mevzu olması, 
mühim bir mevzu olması sebebi ile tam olarak 
içine girip bir yenilik de getirememiştir, benim 
kanaatimce. 

Şimdi, bu btakımdan ben tasarıyı noksan bulu
yorum. Bu tasarıya ek olarak ve bir sene son
ra gelecek olan tasarı ile her halde bu şimdi 
yaptığımız Meclislerdeki konuşmalarla ve bun-

— 259 — 
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clian sonraki bdr senelik tatbdlkat ile de bâzı şey
ler tesbit edildiği zaman, o gelecek olan. tasa
rıda bu defa kabul edilecek maddelerin daha 
değişik şekilde getirileceği temennisi ve ümidi 
içerisindeyim. 

Benim de hakikaten bu «kur'a» meselesine 
bir türlü aklım yatmıyor ve kabul edemiyo
rum. Nedendir? Şimdi, askerlik gibi ulvî bir 
vazifeyi, vatanî bir vazifeyi böyle kur'a gibi 
bir hal ile yapılmasını, ki bu ifadem hissidir, 
bir zedeleme mahiyetnide kabul ediyorum, bu
nu. Buna daha başka bir şekil vermek lâzım-
geldiği düşünce ve •kanaati içerisindeyim. Bu 
arada birkaç cümle ile de görüşlerimi izah et
mek istiyorum. 

Şimdi, bunun arkasından Sayın Bakanın 
ifade ettikleri gibi, yedek subaylarla ilgili ka
nun tasarısı dıa gelecek. Bu kanun tasarısı 
geldiği zaman ve bu kanun tasarısına ek ola
rak bdr sene sonra getirilmesi lâzımgeîen tasa
rıda kur'a dışı kalan kimselerin de durum
larının müzakeresi sırasında bâzı temennilerin 
nazarı itibare alınması lâzımgeldiği kanaatinde
yim. 

Muhterem larkadaşlarım, hiç okuma - yazma 
bilmiyen bir kimseyi ordu saflarına aldığınız za
man, bunlara oikuma - yazma öğretmek ve on
ları bir ilkokul mezunu seviyesine getirebilmek 
için bunlarla asgari 5 - 6 aylık bir çalışmanın 
gayretin içerisinde olacağız. Bir ilkokul me
zununa, bir lise mezunu seviyesindeki bir eğiti
min içerisinde yetiştirebilmek için 3 - 4 aylık 
bir gayret sarf ediliyor. 

O halde, okuma - yazma bilmiyen bir kimse 
ile, bir lise mezununun yetişme ve eğitimi ba
kımından arada 7 - 8 aylık bir fark mevcuttur. 
Şimdi, bu durumda kur'a yerine bu yapılırken, 
tahsil şartı esas alınamaz mıydı? İlkokul me
zunu olanların, okuma - yazma devreleriyle, 
acemilik devrelerini müddetten, bu 20 aylık 
müddetten, düşmek sureti ile; ortaokul me
zunlarını, yine daha fazla bir müddetten bu 
20 aylık müddetten, düşme sureti ile; lise me
zunlarını ve yüksek mektep mezunu sayılmayıp 
da lise mezunu derecesinde sayılan diğer yüksek 
okul mezunlarını ve yüksek mektep mezunu sa
yılmayıp da lise mezunu derecesinde sayılan di
ğer yüksek okul mezunlarını, yedek subay hak
kına haiz olmıyaoak diğer okul mezunlarını, bu 
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20 aylık süreden muayyen tahsil derecelerine 
göre düşürerek 1 - 2 sene daha, hiç değilse, bu 
askerlik meselesini kur'aya götürmeme gibi bir 
durumun içerisine girilebilirdi. Ama, bu ted
bir, Sayın Bakanın verdiği rakamlara göre, 
nihayet birkaç sene için geçici tedbir olma yo
lundadır. Ondan sonra yine sıkışıklık kendili
ğinden meydana gelecek, bu bir. 

Şimdi, asker olan arkadaşlarım da ifade et
tiler, bendeniz de o ciheti düşünmüştüm, Sayın 
Bakan da izahlarında, boy ve beden ölçülerine, 
sıhhate göre askerliğin ayarlanması, düzenlen
mesi mevzuundan bahsettiler. 

Bu da tam mânası ile tatmin edici değil, ama 
demin arz ettiğim tedbirler ve bu beden tali
matı yahut da nizamnamesi, ne ise, o nizamna
medeki ölçüler değiştirilmek, sureti ile ölçü
lere bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
şekil ve mâna kazandırılırsa çok iyi olur. 
ölçüler meslesinde de meselâ şimdi po
lis memuru alıyorsunuz, Emniyet Genel Müdür
lüğü muayyen ölçüler koymuş, diyor M, aday
lar arasında 1,70 ve daha yukarı boyda kimse 
olmazsa bunları polis memuru olarak alamam. 
Ama, o bir memuriyet, askerlik ile mukayese 
edilmez, elbette, 

Şimdi, arkadaşlar, asker de biraz gösterişli, 
heybetli olmalı ve vatan, memleket müdafaa
sında etrafa gözü dolduracak mahiyet olmalı
dır. Asker ettiğmiz kimselere, askerlik kıyafe
tini, elbisesini giydirdiğimizde bunları boyu ile, 
boşu ile, şekli ile askere yakışır halde tutmak 
mecburiyeti de vardır. Talimatnamede bunun 
için de muayyen ölçüler konursa iyi olur, zan-
nımca. 

Bir de arkadaşlarım, öğretmenler meselesi
ne temas etmek istiyorum. 

Tasarı, bu öğretmenler meselesine dokun
muş. Dokunmuş, ama yine de tam olarak işi 
halletmemiş. öğretmen, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı kalacak; öğretmen, öğretmenlik vazi
fesine devam edecek, ama bunlar Genelkurmay
dan, Millî Savunma Bakanlığından yakalarını 
bir türlü sıyıramıyorlar. 

Bu, biraz dolambaçlı bir yoldan hâdisceyi 
uzak tutmak gibi bir mâna taşıyor, bana göre. 
öğretmen okulundan mezun olan, mecburi hiz
meti olduğu anlaşılan, yahut da öğretmenlik 
yaptığı fiilen Millî Eğitim Bakanlığından bildi-
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rilen veya muayyen hür süre öğretmenlik yap
tığı kabul edilen, kimselerini askerlik durunı-
lan şöyle olabilir: Meselâ, «foir öğretmen 5 se
ne öğretmenlik yaparsa askerlik vazifesinden 
muaf tutulur» diye. Bu takdirde bunların Mil
lî Savunma Bakanlığı ile olan alakalarını kes
mek, benoe durumlarının daha kati ve kesin 
bir şekil alması bakımından yerinde olurdu. 
Bu bakımdan, bu tasarı, öğretmen meselesini 
yine Millî Savunma Bıakanhğı ile Millî Eğitim 
Bakanlığı arasmdaki karşılıklı birçok ihtilâtla-
ra meydan verecek bir şeklin içerisine sok
muştur. 

Bunda da temennim, diğer tasarı geldiği za
man bu öğretmenler meselesini; ilkokul öğret
meni, lise öğretmeni, nere öğretmeni olursa ol
sun, öğretmen ihtiyacımız vardır, çünkü, bu
gün köylerde dahi ortaokullar açılıyor, liseler 
açılıyor, kazalarda; biran evvel halletmemiz ge
rekir. Bunlar, 5 sene yahut da 10 senelik mecbu
ri hizmetler gibi telâkki etmek, «öğretmenlik 
yapanlar askerlik görevinden muaf tutulur» 
diye kesin bir hüküm ile Millî Savunma Ba
kanlığınım cephesinden tamamen çıkarıp, Millî 
Eğitim Bakanlığına bırakmak faydalı olacak
tır. Ben bu kanaatindeyim ve bu temennimi arz 
ediyorum. 

Bu kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir, 3 önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1467 sıra sayılı kanun tasarısının, memle
ket çocuklarının yurt savunmasında en verimli 
ve en faydalı olarak nasıl kullanılması gerekti
ği hususunda esaslı bir etüde dayanmadığı an
laşılmaktadır. 

Ayrıca, ordunun kütle ruhu, morali, disip
lini ve verimi üzerinde menfi etkiler yapacağı 
muhaikkak olan kur'a usulü gibi hatalı bir sis
tem getirilmektedir. 

Yukardaki sebepler dolayısiyle tasarının 
reddini arz ederiz. 

Tabiî üye Tabiî üye 
îtefet Aksoley Emanullah Çelebi 

Tabiî tîye 
Mehmet özgüneş 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1467 sayılı tasarıdaki 
kur'a usulü ile askere alma yerine, daha isa
betli seçme yolunu teklif eden bir tasarı getir
mek üzere komisyonun tasarıyı geri amıasmı 
arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Ekrem özden Mebrure Aksoley 

Ağrı Konya 
Salih Türkmen Fakih özlen 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının; madde 10 nun (a) 
fıkrası, Anayasanın 60 ncı maddesiyle çelişki 
halindedir. Bu çelişkinin giderilmesi bakımın
dan, tasarının (a) fıkrasiyle (b) fıkrasının ay
nı zamanda dikkate alınması için topyekûn 
yurt savunması anlamına uygun yeni bir kanun 
tasarısı içinde değerlendirilmesinin temini ba
kımından komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

BAŞKAN — Okunan üç önergeden... Sa
yın özgüneş buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, önergem üzerinde söz istiyorum. 
Müsaade ederseniz izah edeceğim. 

BAŞKAN — Arz edeyim. Şimdi değiştirme 
önergeleri hakkında İçtüzüğün 92 ncd madde
si gereğince görüşmeler yapılır, önergeniz de
ğiştirge önergesi olmadığı için önergeniz üze
rinde söz veremiyeceğim. 

Şimdi, üç önerge mevcut. Üç önergenin ay
kırılık sırasına göre oylaması gerekir. En ay
kırısı ret gözükmekte ise de, önerge komisyon 
raporunun reddini istediği cihetle, kabulü ko
misyon raporunun kabulü olur. Böylelikle mad
delere geçilmiş sayılır. Diğerleri ise komisyona 
iadesini istemektedir. Bu sebeple, ret önergesi 
en aykırı gözükmekle beraber netice itibariyle 
komisyon raporunun kabulü anlamını taşıyaca
ğı cihetle evvelâ komisyona havale hakkmda-

261 — 
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ki iki önergeyi oylarınıza arz etmek zorunluğn I 
vardır. 

Sayın O fen ile, Sayın özlen, Sayın Aksoy-
oğlu, Sayın Türkmen, Saym özden ve Sayın Bil-
gen'in önergeleri komisyona havale önergesi
dir. Komisyon havale önergesini oylarınıza arz ı 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, komisyon raporunun reddini istiyen 
Sayın Aksoyoğlu, Sayın Celebi ve Sayın özgü-
neş'in önergelerini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önerge de ivedilik hususu da var idi. ivedi
lik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi Okutacağım. Birinci madde 
bünyesinde 7 maddenin değiştirilmesini iste
mektedir. Birinci maddenin tümünü okııt-
mıyacağım, oylamasını sonraya bırakacağım. 
Birinci madde içerisinde 5, 10, 17, 28, 31, 38 ve 
40 ncı maddeleri birer bend kabul ederek oku
yacağım; ayrı ayrı oylarınıza arz edeceğim. 
Maddeler üzerindeki önergeleri işlenıe tabiî tu
tacağım. 

21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkın

da Kanun 

Madde 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 5, 10, 17, 28, 31, 36 ve 41 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Er ve erbaşlar için muvazzaf
lık hizmeti; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile 
Jandarma Genel Komutanlığında yirmi aydır. 
Bu hizmet Askerlik şubesinden sevk tarihinden 
başlar. Yirmi aydan ziyade askerlik yapanların 
fazla hizmetleri, askerlik çağının sonundan iki 
kat olarak düşülür. 

Bu kanunun tesbit ettiği esaslar dışında ve
ya muvazzaflık hizmetini yapmadıkça hiçbir 
fert askerlik çağından çıkarılmaz. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti
yen?... Sayın Küçük buyurun. Birinci madde 

içerisinde değişmesi istenen 5 nci madde üze
rinde Sayın Küçük buyurun. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, ben maddenin tümü üzerinde konuşaca
ğım. Ayrı ayrı değil. 

BAŞKAN — Şimdi birinci madde, 7 madde 
değiştirmektedir. Bunun içerisinde 5 nci madde 
var, 10 ncu madde var. Sayın üyelere kolaylık 
clabilmesi için 5 nci madde üzerinde önerge 
var idi. Onun için değişmesi istenen 5 nci mad
de üzerinde müzakere açtım. Siz 5 nci madde 
üzerinde olduğu gibi, isterseniz birinci madde
nin tümü üzerinde de konuşursunuz. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 1964 yılı ve 1965 
îe reddedilen ve kabul edilen Millî Savunma 
bütçeleri raportörü idim. Bunlardan bir tane
sini Sayın Hüsamettin Atabeyli ile beraber ha
zırlamıştık. Bu raporlarda bâzı dilekler dile 
getirmiştik. Bu dileklerin büyük kısmını bu 
tasarı da görmekle memnunum. 

Bu dileklerden bir tanesi, askerlik süresinin 
'kısaltılması idi ve biz orada 18 ayı uygun gö
rüyorduk. Yalnız askerlik meslekinin birtakım 
kritik hizmetleri var. Bunlara da uzatmalı kad
rolu personel veyahut assubay getirilmek su
retiyle askerlik süresinin kısaltılmasını teklif 
etmiştik. Ondan sonra artan nüfus muvacehe
sinde askere alınacakların her sene artacağı
nı ve Millî Savunma Bakanlığının bunu karşı
la yamıyacağını, bu itibarla bir kalkınma or
dusuna yönelmenin zaruretini 1964 te raporla
rımız da belirtmiştik. Bunların 6 sene farkiyle 
şimdi, yalnız bu kanunda sözünün edildiğini 
görmekle memnunum. 

Bu tekliflerimiz de, birtakım personelin ken
di dallarında yurt kalkınmasına hizmet etmek 
suretiyle vazifelerine devam etmelerini teklif 
etmiştik, bu tasarıda bunları da görüyoruz, öğ
retmenlerin 1975 yılına kadar Millî Eğitim se
ferberliğine hizmete katkıda bulunmalarını gör
mekle gene memnunum. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye geri kalmış 
veya geri bırakılmış bir ülkedir. Köy yolları
mız bu tempoyla belki 100 sene sonra tamam
lanacak. Ormanlar dağların tepelerine doğru 
gittikçe azalıyor. Erezyon memleketin her ta
rafında tahribat yapıyor. Kuraklık, hele bu 
yıl içerisinde, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu-
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da tahammül edilmez bir hal aldı. Nehirlerimiz 
boş akıyor. Birtakım insangücümüz var; bu 
insangücümüzden yeterli şekilde faydalanamı
yoruz. Bu tasarı bunu da vaadediyor. Bu iti
barla memnunuz. 

Yalnız değerli arkadaşlarım, Anayasanın 
birtakım hükümleri vardı. Bu hükümlere göre 
meselâ bir toprak reformu meselâ bir orman 
kanunu 1962 senesinin Şubat ayının sonuna ka
dar gerçekleştirilmesi Anayasa emri icabı idi. 
Halbuki bunlar bu yıla kadar gerçekleştirilmiş 
değildir. Gerçi bu tasarıda, kur'a ile seçilecek 
erler dışında kalacakların yeni bir yurt savun
masına kullanılmak üzere yeni bir organizasyo
na tabu tutulacağına dair bir hüküm ve bu ka
nunun da bir yıl içerisinde getirileceğine dair 
5 nci geçici maddede bir hüküm var. Yalnız 
Anayasanın âmir hükümlerinin nerede ise 10 
yıl içerisinde gerçekleştirilemediğini görünce 
bir parlâmento üyesi olarak geçici 8 nci madde
de bahsedilen tasarının bir yıl içerisinde gele
ceğinden endişe etmekteyim. İnşallah bu endi
şem yersiz olur ve Sayın Bakan bu tasarıyı 
da kısa zamanda getirmek suretiyle yurt kal
kınmasına insangücünün katmak suretiyle 
memleketimiz, biraz evvel belirttiğim, bu kötü 
durumdan kurtulma yoluna girer. 

Esasen Anyasanm bir de 42 nci maddesi var. 
Bu 42 nci maddesini de okursak şöyle ifade 
ediyor son fıkrası. «Memleket ihtiyaçlarının 
zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi ni
teliği alan beden veya fikir çalışmaların şekil 
ve şartları, demokratik esaslara uygun olarak 
kanunla düzenlenir?» 

Şu halde bu hükmün icabı da fazla kalan 
insanlarımızın bu sahada kullanılmasını icabet-
tirmektedir. Bu arada yüksek tahsil yapmış 
olan kadınların da, kızlarımızın da bu yeni ge
lecek tasarıda yer almasını görmeyi şahsan çok 
arzularım. 

Muhterem arkadaşlarım, kur'a usulü bir hal 
tarzı olarak görülüyor. Nedir hal tarzı? Be
lirttiğimiz gibi, Sayın Bakanın da ifade ettiği 
1972 de bir kur'a mevcudu 609 000 civarında 
clacak; 1975 te 656 000 ve ileri yıllarda bu mik
tar artacaktır. 

Ordunun kadrolarını dolduracak insan 
mevcudu bilfarz 500 000, 500 001 kişi olsa ordu 
ciiyor ki, ben bir kişi fazla almam. Ne yapa

rız? Ordudan teklif isteniyor. Ordu da diyor ki, 
ne bileyim kur'a olabilir şu olabilir, bu olabilir; 
ve kur'a öngörülüyor. Yalnız yine bu tasarıda, 
biraz evvel de belirttiğim gibi, 8 nci maddede 
ve diğer birinci maddenin diğer bir fıkrasında, 
kur'a dışı kalacakların da hizmete ne şekilde 
alınacaklarına dair hüküm var. Bir y i içinde 
de bu kanunun getirileceği ifade ediliyor. 

Eğer bu bir kalkınma ordusu olacaksa, o 
takdirde temenni ederim ki, bu kanun tasarısı 
getirilirken bu orduda veyahut ta bu organi
zasyonda çalışacak insanların özellikleri tesbit 
edilsin ve bu özellikler tesbit edilirken kur'a 
dışı tutulsun. Meselâ bunlar bedenen çalışa
cak insanlar olacaksa, kur'a vurursa, yani 
kur'a ile silâhlı kuvvetlerde bulunacak nisan
ları tesbit ederken, meselâ lise mezunu veya
hut ta bir üniversite mezunu kalkacaktır kal
kınma ordusunda hizmet edecek, güçlü kuvvetli 
bir insan da kur'asını çekecek geleceği yer Millî 
Savunma olacaktır. Halbuki büyük Ölçüde fi
kir gücü ve entellektüel gücü olan insanların 
o tarafta bulunması lâzımdır. Pek tabiîdir ki, 
kalkınma ordusunun da kalkınma faaliyetle
rinde bulunurken bu gibi güçlere ihtiyacı aşi
kârdır. BüLhassa kalifiye mühendis ve teknik 
personel gibi. Ama kol gücünün daha fazla 
hâkim olacağı kalkınma ordusunda eğer mün
hasıran kur'a usulü ile bunları seçmeye kal
karsak belki hatalar olabilecektir. Bu itibarla, 
gelecek kanun tasarısında bu hususların da 
dikkate alınmasını temenni ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; ben şu andaki ko
nuşmamda sadece askerlik süresini tesbit 
eden 5 nci maddenin değiştirilmesine dair olan 
kısım hakkında konuşacağım. Ayrıca, kur'a 
hakkındaki fikirlerimi bilâhara zamanı ge
lince arz edeceğim. 

Ordu mevcudunun askerlik hizmet süresi 
i'le ilişkisi vardır. Bu hizmet süresini artırdı
ğınız vakit ordu mevcuduna eğer başka türlü 
yan tesirler, başka türlü manipleler kullanıl-
mamışsa, ordu mevcudu artar. Askerlik sü
resini üç sene yaparsanız, mevcut kur'-

ayı geriye erteleyen başka düzenler ol
madığına göre ordu mevcudu birbuçuk 
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kat olur, bugünkü mevcudun. Daha aşa
ğıya indirirseniz, elbette ki daha aşağıya 
iner. Bu demek ki' ,askerlik süresi ordu mev
cudunun maniplelerinden birisidir. Şimdi or
du mevcudunun da ne kadar olması lâzımgele-
ceği teknik bir ihtiyaçtan doğar ve teknik he
saplardan doğar. Aynı zamanda da memleket 
kalkınmasının, memleketin gerçeklerinin de 
'bir gereği olarak doğar. Öteden beri Türk Or
dusunun bugün mevcudunun fazla olduğu ve 
kaynakta da gittikçe artan bir birikimiın baş
ladığı bilinen bir hakikattir. Ben i'ki yönden 
evvelâ bir tedbir alınması lâzımgeldiği kanaa-
'tisıi ortaya koymak istiyorum. 

Birincisi, ordu mevcudunun yüksekliği. 
Kalkınma ihtiyacında bulunan ülkelerde or
du mevcudu yüksek tutulmaz. İkinci Cihan 
Savaşının sonunda harp gerekleri icabı, müta
reke şaftları fcalbı, ordu kurulması yasaklan
mış olan ülkelerin, Japonya'nın ve Batı Al
manya'nın ne kadar süratle kalkındıkları 
meydandadır. Bu demek değildir M, orduyu 
tüm yok edelim de kaldıralım ve tamamiyle 
bütün hızı kalkınmaya verelim; hayır. Asla böy
le bir mâna çıkmaz; onlar isteseler bu yasak
lanmamış olsa elbette ordu kuracaklardır. Kal
kınma ordu ile beraber yürütülür. Hele or-
dusuz yurt savunmasını düşünmiyen bir kal
kınma olamıyacağı gibi, yurt kalkınmasını dü
şünmiyen bir savunma da olamaz. Bu itibar
la onları da biraz düşünerek ordu mevcudu
nu ayarlamak lâzım. Bugün Türkiye'nin ordu 
mevcudu bütün dünya milletlerindeki ordu 
mevcudunun aşağı - yukarı beşincisi', altıncısı 
durumundadır. Yani dünyanın en büyük or
duları arasında mevcut itibariyle beşinci, al
tıncı gelir Türk ordusu. Türkiye eğer yeryü
zünün beşinci büyük devleti i'3e nüfus itibariy
le, millî gelir itibariyle, ekonomik kalkınması 
itibariyle, jeopolitik gerekler itibariyle, ki jeo
politik bizi'm için ağır basıyor biraz, eğer be
şinci durumunda birr memleket ise, evet Tür
kiye'nin o zaman dünyada beşinci derecede bir 
orduyu tutması doğrudur. Oysa böyle değil, 
bilhassa ekonomik şartlar itibariyle çok geri«-
lerde olduğumuz bilinen bir gerçektir. Jeopo
litik ağır basmaktadır Türkiye'de. O itibarla 
jeopolitiğin ve ekonomik gerçeklerin, yurt 
kalkınma ihtiyaçlarının karması olan bir or
du mevcuduna ihtiyaç vardır. Bu da asla 500 j 

bin değildir. Yetkililerin cesaretle bunu söy
lemeleri lâzımdır. Bu söz Türkiye'de cesaret
le söylenemediği sürece Türkiye 'nin kalkın
ması mümkün olamıyacaktır. Bunun kesin 
'bir netice ile söylemek lâzımdır. Yetkililer bu
nu cesaretle söyledikleri gün, bunun jeopoli
tiğin gerekleri ile yurt kalkınmasının gerek
lerini matematik bir düzlem içerisinde, mate
matik bir formül içerisinde cesaretle söyleyebil
dikleri ve bu kürsüye getirdikleri gün, Tür
kiye hem gerçek savunmasının icaplarını bu
lacaktır hem de kalkınmanın yolunu bulacak
tır. Bütçemizin % 25 den fazlasının yurt savun
masına ayrıldığı biliyoruz. Tabiî yurt savunma
sına ayrılan bütçenin de % 98 inin üsftünıdeki-
nin cari giderlere ayrıldığını biliyoruz. % 2 
yatırımlara gitmektedir. O yatırımlar da harp 
sanayi ile, ordunun savaş gücü ile alâkası ol-
mıyan yatırımlardır. Yeni üç beş seneden beri 
çok cüzi miktarda bâzı harb sanayiine yatı
rımlar yapılmaktadır. Onları memnunlukla 
karşılıyorum. 

Sindi böyle bir durumda 30 milyarlık büt
çenin bu son Personel Kanununun uygulanma
sından sonra da 500 binlik bir orduda 7,5 mil
yarı, % 25i ordu ihtiyaçlarına ayrılan bir ülkede 
kalkınmanın hızı istenilen seviyede tutulamaz, 
bıı kesin. Bu itibarla demek ki, ordu mevcu
dunu düşürmekle kalkınmanın yollarını aramak 
ve bunun için de gerekli tedbiri almak lâzım. 
Bunun tedbirlerinden birisi süreyi azaltmaktır. 
.Buna iştirak ediyoruz, süre azaltılacaktır. Şim
di süreyi azaltmak veya azaltmamak, bunun 
aksi de var. Anayasamızın 60 ncı maddesinin 
ışığı altında, ben getirilen tasarının en geçici 
8 noi maddesindeki kanun tasarısının da bera
ber bulunması şartiyle bu tasarının Anayasaya 
aykırı olduğunu kabul etmiyorum. Aykırı de
ğildir ama, beraber bulunması şartiyle. Beraber 
bulunmamasından ötürü bir aykırılık vardır. 
Kabul ediyorum. Ama beraber bulunması ha
linde yoktur. Çünkü Anayasanın 60 ncı madde
sinde, «yurt savumasına katılma, her Türk'ün 
hakkı ve ödevidir» diyor. «Bu ödev ve askerlik 
yükümü» - bakın ödev ve askerlik yükümü, 
askerlik yükümü onun içinde bir branş» - «ka
mınla düzenlenir» diyor. Şimdi yurt savunma-
snıa katılma hak ve ödev olduğuna göre ve 
bir mükellefiyet olduğuna göre; herkes için 
yurt savunması nedir? Yurt savunması silah 
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altında bulımmaMa da yapılabilir, silâh altında 
bulunmadan ekonomik katkıda bulunmak, mem
leketin millî gelirini artırıcı tedbirler içinde 
de bulunmak suretiyle yapılabilir. Maden 
ocağında çalışan insan askerlik süresi içinde 
olsun veya olmasın o da yurt savunmasına 
katkıda bulunuyor. Baraj yapan insan, o da 
katkıda bulunuyor. Millî geliri artırıcı her 
türlü eylem yurt savunmasına katılmadır. 
öyleyse meseleyi daha büyük çapta tutup 
yurt savunmasında mükellefiyeti, yurt savun
masında eşitliği sağladığınız sürece, bir kısım 
fertlerin bunun içerisinden askerlik süresinden 
ayrılmış olmaları asla Anayasaya aykırı sa
yılmaz, hep beraber Anayasa içerisinde bir ic
raat yapıldığı anlamını verir. Şimdi mesele böy
le olunca, meseleye bu noktadan bakınca, eğer 
getirilecek olan tasarılar yurt savunmasının 
bütün şümulünü içerisine alan bir tasarı olur
sa, ben o zaman askerlik süresinin 18 aya veya 
20 aya inmesinin karşısındayım. Askerlik süresi 
iki sene olarak kalmalıdır. Şimdi başka mem
leketlerdeki uygulamalar böyledir, arkadaşla-
nm. Meselâ Danimarka'yı, Belçika'yı, Holân-
âa'yı alalım; bu memleketlerde yurt kalkınma
sının yolları başka türlü. Mükellefiyet yolu ile 
yuf t kalkınması düşünmek mümkün değil; kal
kınmış ülkeler bunlar. Orada askerlik süresi, 
yani orada askerlik, ayrı bir şeydir, bir yü
kümlülük halindedir. O memleketlerde asker
lik süresini bir seneye bile indirmek normaldir 
ve indirilebilir ve indirmişlerdir, bâzılarında 
bir buçuik senedir. Ama, yurt savunmasını mü
kellefiyet yolları ile, millî kalkınmayı başka 
yollarla düşünen ülkelerde, az gelişmiş ülke
lerde, o zaman askerlik süresi uzun olabilir. 
Meselâ bâzı sosyalist ülkelerde böyledir. 800 
Tdlyonluk nüfusu bulunan kıta Çin'in de asker
lik süresi beş sene, altı sene, arkadaşlarım. Ama 
askerlik süresi denmiyor ona, savaş işi mükel
lefiyeti deniyor. Silâh altına alınanların bü
yük bir kısmı muharip ise de, bir kısmı yurt 
kalkınmasında kullanılıyor. Başka diğer ülke
lerde gene böyledir. Demek ki, eğer yurt sa
vunmasını başka türlü, bu bahsettiğinıiz geçici 
8 nci maddedeki tedbirlerle birlikte mütalâa et
liğimiz takdirde, Türkiye'nin mükellefiyet ih
tiyacı 20 ay, 18 ay değildir, iki senedir, iki bu-
buçuk senedir. Ama Türkiye bugüne kadar ki 
yurt savunmasını sadece silâh altında eğitimle 

düşünmüştür. Başka yolunu düşünememiştir. 
O takdirde 20 ay da fazladır. Ben önerge veri
yorum 18 aya düşürülmesi için. Aslında silâh 
t Kındaki hizmet, silâh altında bilfiil olarak ya
pılan hizmet, 18 ay bile fazladır, arkadaşlarım. 
Bugünün ordularında bâzı teknik ilerlemeler 
vardır, teknik branşlara ihtiyaç vardır ve aka
demik çalışmalarda bugünün ordularının mes
lek ordusu halinde düşünülmektedir. Yani bâzı 
yerlerde, bir piyade bölüğünde birkaç kilit nok
ta, bir bataryada 10 - 15 kilit nokta, bir tank 
birliğinde 10 - 15 kilit nokta çok ihtisas istiyen 
iplerdir. Bu hizmetler bir sene, bir buçuk sene 
değil, iki senede yapılamaz. Zaten o türlü bir 
•£• isteme doğru biraz gelişmiş ülkeler, o türlü 
sis'teme doğru gidişi de desteklemektedirler. 
Yani bazı kilit yerlerin insanlarını mükellefiyet 
usulü ile veya ücret usulü ile daha uzun süre 
orduda tutmanın tedbirlerini arıyorlar. Bun
ların sayısı bir ordu için, özellikle bizim ordu
muz için 30 - 40 binden fazla olmaz. Ama bu
nun dışındaki hizmetler, bu özel ihtisas istiyen 
işlerin dışındaki hizmetlerin süresi bir sene 
bile kâfidir. Biz millî kalkınmayı Anayasanın 
68 nci maddesinde bahsedilen jöne getirmedik
çe,, yani geçici 8 nci maddede arzusunu duydu
ğumuz bir düzeni memlekette kuramadığımız 
sürece, 20 ay askerlik bile fazladır. 18 aya in-
ırek, daha da aşağıya inmek cesaretini yetki
lilerin göstermesi lâzımdır. Ben, o düzen ol
madığına göre, Anayasanın 60 nci maddesinin 
"bahsettiği yurt savunmasına katılmanın çeşitli 
cephelerdeki tedbirleri, ek geçici maddedeki 
tedbirler getirilmediği sürece, askerlik süresi
nin 18 aya indirilmesini teklif ediyorum ve bu 
yolda bir önergem mevcuttur. Ayrıca kur'a 
usulü hakkındaki mâruzâtımı da sırası gelince 
arz edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu? Yok. Sa
yın Kor. Yalnız beş dakika vardır. Buyurun 
Sayın Kor. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 1 nci maddedeki değişiklik
lerle silâhlı kuvvetlerimizin kadrolarında belli 
sayıdaki insangücü ihtiyacı, artan nüfusumu
zun tamamının askere alınmasını imkânsızlaş-
Urdığmdan, artan nüfus fazlasının yurdun di-

j ger savunma hizmetlerinde çalıştırılması husu-
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su Anayasamızın, «yurt savunmasına katılmak 
her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu ödev ve as
kerlik yükümü kanunla düzenlenir» hükmü 
olan maddesine uygundur. Burada önemli olan 
husus ihtiyaç fazlasının ne şekilde tesbit edile
ceğidir. Silâhlı kuvvetlerimizin çekirdek fazlası 
kadrosunun tesbiti meselesidir. Bu da test ve 
kur'a ile yapılabilecek ise de, test usulü bu
gün için er olacak gençlerin eğitim durum
ları ile kabili telif görülmemektedir. Okuma -
yazma bilmiyenlerin askere alınmaması da okul 
eğitimini baltalıyabileeeğinden kabul edilme
miştir. Netice olarak bunların bir yönetmelikle 
düzenlenecek kur'a usulü ile silâh altına alın
maları en uygun bir hareket tarzı olacaktır. 
Gençlerimizin bugünkü yüksek eğitim seviyele
ri, askerlik meslekindeki harb usullerinin, tek
nik silâhların hızla ilerlemesi karşısında elve
rişli bir eğitim seviyesidir. Yıllarca evinden, 
ailesinden uzakta müstehlik durumda devlete 
fuzuli yük olmaktan çıkacaklar ve istihsalimi
zin artışında çalışacaklardır. Bugün gençleri
mizin büyük çoğunluğu okuma - yazma bilmek
tedir. Hattâ yüksek okul ve üniversiteler me
lunlarından da kadro dışı bırakılanlar er, er
baş olarak vazife g-örebileceklerdir. Muvazzaf 
ve ordumuzun anakadro çekirdek kısmının 
atomize, motorize ve dolayısiyle modernize ha-

?e getirilmiş olmasında da başarılı hizmetler 
verebilecek kabiliyettedirler. Gençlerimizin müs
tehlik durumdan biran evvel müstahsil duru
ma getirilmesini ağlıyacaktır. 

Süre 20 aya kısaltılırken, kaynak fazlala
rının yurdun diğer savunma hizmetlerinde ça
lışmalarını sağlıyacak kanunun bir yıl içinde 
Yüce Meclislere sevk edileceği de memnuniyet 
•vericidir. 

Keza uzun askerlik müddetlerinden korka
rak askerlikten kaçanların kanunun çıkışından 
altı ay içinde müracaatları halinde cezalan da 
affedilebilecektir. 

Bir baba veya dul ananın oğullarından bi
risi, barışta veya savaşta hizmet esnasında öl
müş veya malûl olmuş veyahut savaşta akı
beti meçhul kalmış ve gaiplik kararı alınmışsa, 
ondan sonra gelen ilk oğlu istekli olmadıkça 
silâh altına alınmaz.» Bu güzel hükümleriyle 
kanunun ve 1 nci maddesinin, bütün kanunun 
desteklenmesini bekler, büyük milletimize ve 
şerefli ordumuza hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sabah çalışmamız sona ermiş
tir. Saat 14,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum . 

Kapanma Saati : 13,00 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir) Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 102 nci Birleşime devam ediyoruz. 

3. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayüı As
kerlik Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 1/304; Cumhuriyet Senatosu : 1/1134) 
(S. Sayısı : 1467) (Devamı) 
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BAŞKAN — Tasarının birinci maddesine 
bağlı 5 numaralı bend üzerinde söz sırası Sa
yın Bilgen'de. Yok. Sayın Özgüneş, birinci 
madde üzerinde, buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, askerlik süre
siyle ilgili bu madde üzerinde fikirlerimizi 
arz edecek; diğer ad çekme falan meseleler 
üzerindeki fikirlerimi sadece 10 ncu madde 
müzakere edilirken belirteceğim. 

Arkadaşlarım, bu madde erler için asker
liği 24 aydan 20 aya indirmektedir. Erler 
için hizmet süresi tesbit edilirken bir
takım faktörleri dikkate almak zoru var
dır. Sadece kaynakta bulunan erlerin faz
lalığı veya azlığı eğitim süresini bir yönden 
etkiler. Tek faktör değildir. Bunların başın
da gelen en önemi faktör şudur. Malûm hiz
mete varan askere iki türlü eğitim yapılır. 
Birisi öğretim, diğeri eğitim. Birtakım bilgi
leri, askerlik bilgelerini bu vatandaşa ka
zandıracaksınız; kincisi askerliğe ait fizikî 
ve ruhî birtakım alışkanlıkları, birtakım tea
mülleri ere tatbik edeceksiniz. Bunlardan bi
rincisi, öğretim; teksif edilmiş öğretim metod-
lariyle rahatça kısaltılabilir zaman, 24 ayda 
öğretilen bir öğretim 20 aya, hattâ 18 aya da 
indirilebilir. Ere kazandırılacak birtakım fikrî 
ve ruhî alışkanlıklar mevzuu da sağlam bir 
eğitimde hiçbir zaman 18 ayın üzerine çıka
maz. 18 ayda teksif edilmiş bir eğitim me
todu ile rahatlıkla bu er, askerliğe fizik 
ve ruhsal bakımdan hazırlanabilir. Ancak, as
kerlikte öyle görevler vardır ki, teşkilât kad
rolarında bunlar kilit personel diye geçer, bu 
personeli 18 ayda 20 ayda yetiştirmek müm
kün değildir. Şu halde askerlikte görevleri 
ikiye ayırmak mümkün. Bunlardan kilit per
sonel için zaman bir hayli ister; gerek öğ
retim gerek eğitim bakımından. Fakat bunun 
ıdışmda kalan personel için eğitimin süresini 
düşürmek imkân dahilindedir. 

Şimdiye kadar dünya milletlerinin bu iki 
hizmeti birbirinden ayırabilmek, askerlik sü
resini düşürmek için hareket ettikleri üç me
tot var. Bunlardan birisi kilüt personelin bil
hassa en önemlilerine assubay kaydetmek ve 
bu kadroları assubaylarla doldurup böylelikle 
bu kadrolara muvazzaf askerlik hizmetine ge
len erlerden almamak. 
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ikinci metot, ücretli asker kullanmak, bu 
gibi yerlerde. Meselâ, Pakistan'ın rahatlıkla 
tatbik ettiği bir metottur. Kilit personele bir-
kım ücret verilir, onların sekiz, on sene gibi 
bu hizmetlerde çalışmaları imkân dâhiline gi
rer. Bu kilit personel böylelikle esas kadro
dan çıkarıldığı içindir ki, geriye kalan erlerin 
hizmet »üreleri düşürülmek imkânına varılır. 

Üçüncü bir metot arkadaşlarım; bu perso
neli son derece teksif edilmiş eğitim araçları 
bol kullanılan bir eğitime tabi tutmak ve di
ğer erlerin seviyesine, diğer erlerin eğitimine 
tabi tutulduğu süre içerisinde bunları da 
eğitime tâbi tutmak. 

Kanaatimiz odur ki, askerlik süresi 24 ay
dan 20 aya indirilirken eğer bu hesaplar 
yapıldı, bu tedbirler alındı ise 20 aya indiri-
lişi doğrudur. Yani, kilit personelin yetiş
tirilmesi için meselâ bir top çavuşunun, bir 
tabur ölçme kıtasının yetiştirilmesi için özel 
tedbirler alındı ise, hesaplandı ise; hani 20 
ayı oturup da «yahu ne yapalım 24 ay mı, 
18 ay mı olsun, yuvarlak hesap gelin şunu 
20 ay yapalım» diye el yordamiyle, göz ka-
rariyle, müddet tâyin etmek hatalıdır. Ama, 
eğer bu hesaplar yapıldı ve bunun neticesinde 
20 aya indirilmesi kabul edildi ise, ki bu de
diğimiz tedbirler alınmak şartiyle, 20 ay doğ
rudur. Hattâ benim kanaatim odur ki, rahat
lıkla askerliği 18 aya indirmek mümkündür. 
Yeter ki, şu dediğim tedbirler alınabilsin. Ye
ter ki, kilit personele, mutlaka bol eğitimi 
aracı daha büyük öğretmen kütlesi ve teksif 
edilmiş eğitim metotları kullanılmak şartiyle. 
Bunlar yapılmadığı gün NATO standardı olan 
24 aydan aşağı indirmek hatalıdır. 

Arkadaşlarım, bu konudaki sözlerimi bitir
meden evvel şu noktayı belirtmek istiyorum. 
Oğuz Han'dan bu yana askerliğin büyük bir 
kaidesi ardır. O da şudur: «Harbler hazarda 
kaybedilir ve hazarda kazanıllır.» Eğer siz ha
zarda askerin muharebeye yetişmesi için gerek
li tedbirleri almazsanız, ordunun moralini ve 
kütle ruhunu gerekli şekilde hazırlamazsanız 
birtakım ad çekme v. s. gibi şeylerle ordunun 
moral ve kütle ruhunu tahribederseniz, muha
rebede verilecek fedakârlıklar, gayretler boşu
na gider. Harbler hazarda kaybedilir, hazarda 
kazanılır. Öyle ise bizim söyHyeoeklerimiz 
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şunlardır. 20 aya askerlik iııdirilebilir. Hattâ 18 
aya da indirilebilir. Gerekli şart şudur ki, ki
lit personel için özel tedbirler almak zaruridir. 
Kilit personel için özel tedbirler alınmazsa o 
takdirde askerliğini indirilmesi zararlı olur. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. Yok. Komis
yon adına buyurun Sayın Arıburun. 

EÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben bu
radayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rifot Öztürkçine burada mı? 
Son söz sizindir.. Buyurun Sayın Anburun. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI TEKÎN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanun hiç 
şüphesiz önemli bir kanun. Gerelk Millet Mec
lisinde gerek bizim Komisyonda da uzun. uzun 
münakaşaları muciboldu. Binaenaleyh, göste
rilmiş ve gösterilmekte olan endişeler bizi mem
nun etmektedir. Böyle bir kanuna herkesin 
bu kadar ilgi göstermesi, hiç şüphesiz tkısıntlih 
veyahut da yanlış bir kanun, bir tatbikata se
bebiyet verebilecek olan bir tasarı gelmiş ol
masın kaygusu iledir. Onun için müteşekki-
rizdir, şüphesiz. Yalnız, bâzı arkadaşlarımı
zın, bilhassa eski askerlerden olan arkadaşları
mızın, bâzı ehemmiyetli hususüarı bilmezmiş gibi 
konuşmaları varidoiuyor. 

Sayın arkadaşlarım, bu kanun kadar ehem
miyetli arkasından bir de yedek subaylar için 
kanun geliyor. Kanun tasarısı Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından İM seneden, üç seneden 
berd konuşulup, tetkik edilmiş ve ancak lüzum
lu olan kademelerden geçmek suretiyle gelmiş
tir. Yalnız Genelkurmaydan değil, ondan son
ra da vekâletde Kanunlar Dairesinden, bütün 
vekâlet camiası içinden, bir de Şûradan geçmiş
tir. Bundan sonra Meclislere gelmiştir. Bil
hassa Millet Meclisinde uzun, uzun hem komis
yonda hem Umumi Heyette konuşulmuşur, iti
razlar vaka olmuştur. Ondan sonra bize gelmiş 
ve bizim komisyonda da, bilhassa eski askerle
rin mevcudiyeti biraz fazlaca, onlar tarafından, 
böyle bir tâbir caizse, inceden inceye tetkik 
edilmiş, konuşulmuş, münakaşa edilmiş ondan 
sonra huzurunuza takdim edilmiştir. Binaen- j 
aleyh, şayelt şöy]se ise veya böyle ise bu da 
var idiyse, bu da düşünüldü ise gibi birtakım j 
şüpheyi calip endişelere lüzum olmadığı kanaa- j 

tindeyim. Onun için kürsüye gelmiş bulunuyo
rum. 

Sayın arkadaşlarım, kanun maddeleri iyi 
okunursa göreceksiniz ki, düşünülmüş, taşınıl
mış bütün mahzurlar bir tarafa konmuş, fay
dalar bir tarafa konmuş, ondan sonra en iyi şe
kil hangisi ise o huzurunuza getirilmişitıir. Bi
naenaleyh arkadaşlarımızın endişelerine lüzum 
yoktur. En ufak bir husus dâhi gözden kaçırıl
mış değildir. Bunu söylerken unutmayın ki, 
ben de eski bir askerim ve bu îkanun üzerinde 
de, bilhassa birçok sualler de sormak sure
tiyle, birçok endişelerimizin giderilmesine ça
lışmış olarak Komisyonda vazife görmüş bu
lunuyoruz. 

Kendi kanaatim şudur ki, bu kanun zanne
diyorum halihazırda bizim askerliğimiz için 
her türlü şerefini büyük mikyasta kıskandığı
mız, her türlü şeysiyle ilgilendiğimiz Silâhlı 
.Kuvvetlerimiz için en iyi surette hazırlanmış 
bir kanun tasarısı olarak huzurunuza getiril
miştir. 

Sizden alacağımız ışık tutucu fikirler, bun
dan sonra yapılacak olan, huzurunuza getiri
lecek olan kanunda bilhassa işe yarıyacaktır. 
Yani bir sene liginde getirilmesini öngördüğü
müz, o Millî Savunma haşmetlerini ilgilendi
ren, yurt savunmasını ilgilendiren, askerlik 
müddetlerimle beraber kalkınmamızı bir araya 
getirebilecek olan, o koordinasyonu sağlıya-
cak kanunda büyük mikyasta işimize yarıya-
bilir. O kanun şimdi gelemezdi. Birçok arka
daşlarımız kanunun gelemijyeceğinden endişe 
etmişlerdir. Gelemezdi, çünkü bu gelen tasa
rının Meclislerden nasıl geçeceği, kabul edilip 
edilmiyeceği belli değildi. Ancak her İM par
lâmentonun Heyeti Umumuyesinden geçtikten 
sonradır ki, böyle bir kanunun yapılmasına 
teşebbüs edilebilir. Bu kanunda sayın arka
daşlarım, hiç şüphesiz malûmu ilân kabilinden 
olsun diye söylüyorum, Askerlik Kanununa 
kadar, belki ondan daha çok ehemmiyetli ola
cak olan bir kanun mevzuu olacaktır. Üzeri'n-
de öyle çalışılacaktır. Başta Plânlama olmak 
üzere bütün devlet mekanizması çalışacaktır, 
öyle koordineli bir kanun gelecektir. Çünkü ye
ni bir konsepsiyon geliyor. Yurt muhafaza
sında yalnız silâhlı kuvvetler dâvası değü, top-
yekûn harb gibi' bütün milletin gücünü tan
zim edecek olan bu konsepsiyona paralel ola-
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rak, götürülecek olan bir kanun tasarısı ola
caktır, çok ehemmiyetli bir kanun olacaktır. 
Onun için o hususta da endhe edilmesin, her 
halde bugünkü gerek Millî Savunmada gerek 
Erkânı Harbiyede, Genelkurmayda yurt sa
vunmasını Meclisleri aJdma tekeffül etmiş olan 
sayın Bakanlık, Başbakanlık ve Hükümette 
dâhil olmak üzere tekeffül etmiş olan bugün
kü sorumlu zevat ve üniforma taşıyanlar bu 
hususları en iyi surette, en yararlı surette hu
zurunuza getireceğimden emin olmanızı istir
ham eder, saygılarımı arz ederin. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 1 nci madde 
üzerinde sayın arkadaşlarımızın yapmış ol
duğu bâzı konuşmalara değinmeden konuyu 
geçmeye imkân görmemekteyim. 

Şöyle ki, bâzı arkadaşlarımız bedel usu
lünün yeniden ihyası gilbi konuşmalar yaptı
lar ve hattâ bu hususta bir sayın senatör ar
kadaşımız önerge dâhi vermiştir. Şimdi 
kütüphaneden getirmiş olduğum kanunda 
18 . 5 .1932 tarih ve 1958 numaralı kanun, 
şu anda yürürlükte olduğuna göre, bu kanu
na göre Millî Müdafaa Vekâletinim muvazzaf 
askerlik müddetini azaltmak içim bedel nak-
tiye aidolan hükümlerini 104, 105, 106 nci mad
delerinde gayet güzel bir sekide tadadetnıek-
tedlv. Bunlar şu anda yürürlükte olduğuna gö
re, demek ki bâzı senatör arkadaşlarımız maa
lesef böyle bir kanunun şu anda yürürlükte 
olduğunu dahi bilmemektedirler. Yalnız bunu 
2 nci Cihan Harbinde Millî Müdafaa Vekâleti» 
durdurmuş ve tatbik etmemiştik. Ama kanun 
fiilen yürürlükte olduğuna göre, bedel nakti ile 
pekala bu hükmün yürütülebileceği! kanaatin
deyiz. Yanlış olmasın diye bir kere daha tek
rar ediyorum : 18 . 5 . 1932 tarih ve 1958 sa
yılı Kanun yürürlüktedir. 

Sayın arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımız 
kur'a usulü ile, kur'aya isabet etmiyenlerin 
askere almamıyacağını ileri sürdüler. Bu doğ
ru olmakla beraber eski kanunda da «artık 
erat» deyimi de mevcut idi. Artık erat deyimi 
mevcudolduğuna göre, Hükümetin getirmiş 
olduğu tasarı, bu gibi hususları daha açığa 
ulaştırmak için «artık erat» yerine kur'a usu
lünü getirmiştir. Eski kanunda, artık erat sis-
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teminde bu muvazzaflık devri devam ettikten 
sonra bakiye kalan kısımları mütemadiyen geri
ye doğru gidiş olabiliyordu, hattâ içlerinde as
kere almmıyanlar mevcuttu. Kaldı ki, Hükü
metimizin getirdiği tasarı kanunlaştığı takdir
de yine geçici madde gereğince bu gibilerin 
ne gibi kanuni statüye tabi tutulacaklarını, han
gi hallerde nerede kullanılacağı, Yüce Mec
lislere bir sene zarfında bir kanunla geleceği
ne göre, bunun Anayasaya aykırı, bir çelişme 
içinde olmadığı açıkça görülmektedir. 

Bu itibarla tasarı gayet yerindedir, şanlı 
ordumuza ve Türk Milletine hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?. 
Yok. Birinci madde içerisinde değiştirilmek is-. 
tenen 5 nci madde üzerinde önergeler vardır 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

1467 sayılı Kanun tasarısının 1 nci madde
sinde, madde 5 in 3 ncü satırında erlerin ve 
erbaşların askerlik süresini tesbit eder «20 ay
dır» tabitrinin «18 aydır» olarak değiştirilmesi
ni teklif ederim. 

tçel 
Lûtfi Bilgen 

Yüksek Başkanlığa 

21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 

istanbul 
Rifat Öztürkçine 

Madde 5. — Er ve erbaşlar için muvazzaf
lık hizmeti Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile 
Jandarma Genel Komutanlığında onaki aydır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine önergesini 
geri almıştır. 

Sayın Başkanlığa 

1467 sayılı tasarının 1 nci maddesiyle değiş
tirilen 5 nci maddesinin birinci cümlesinin so
nundaki «20 aydır» ibaresinin kaldırılmasiyle 
bunun yerine «okuma - yazma bilmiyenler için 
18 ay, ilkokul mezunları için 16 ay, ortaokul 
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mezunları için 14 ay, liss mezunları için 12 ay 
ve yedöksuhaylar için 12 aydır» ibaresinin ko
nulmasını arz ve teklif ederiz, 

Kayseri Denizli 
Hüseyin KalpaMıoğlu Ali Kemal Turgut 

Sayın Başkanlığa 

21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesiyle 
değiştirilen madde 5 teki «muvazzaflık hizme
ti» süresinin «18 ay» olarak değiştirilmesini 
saygılarımla arz ederim. 

Tabiî Üye • 
Suphi Karaman 

MEHMET ÖZG'ÜHEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkanım, askerlik sürelerini tahsile bağlı-
lan önergenin aleyhinde konuşmak üzere söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi içtüzüğümüze göre 
önergeyi veren gerekçesini izah eder. Yalnız 
Cumhuriyet Senatosunda içtüzüğü değiştirir 
mahiyette bir gelenek kurulmuş İçtüzükte ya
zılmadığı ve gösterilmediği halde önergeler 
aleyhinde ve lehinde konuşma yolu açılmış bu
lunmaktadır. Böyle bir gelenek kurulduğu, se-
seple size bu konuda söz vereceğim. 

Sayın Turgut, evvelâ önergenizi izah için 
buyurun. Sayın özgiineş aleyhinde de size söz 
vereceğim. 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; önergemle as
kerlik süresinin tahsil derecelerine göre indiril
mesini teklif etmiş bulunuyorum, Bunu izah 
etmek için huzurunuza geldim. 

Ben bu teklifimi, iki sene evvel, 1968 Millî 
Savunma Bütçesi münasebetiyle orada yaptığını 
konuşmada ilk olarak ileri sürmüştüm ve o ko
nuşmamda bu teklifimin siyasi, ekonomik ve 
içtimai sebeplerini izah etmiştim. Sayın baka
nımız o tarihteki bu noktayı nazarıma kargı 
verdiği cevaplarında «Askerlik süresinin indi
rilmesi konusunu düşünmüyoruz» demişlerdi. 
iki sene sonra askerlik süresinin indirilmesini 
düşünülmüş olması ve bir tasan halinde muh
terem huzurunuza gelmiş olması, beni hakika
ten. memnun etmiş bulunuyor. Ben askerlik sü
resinin kısaltılması mevzuunda fikirlerimi izah 
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etmiyecsğim. Görüyorum ki bütün arkadaşla
rım askerlik süresinin kısaltılması hususunu it
tifak halinde kabul etmiş bulunuyorlar. 

Ben sadece tahsil derecelerine göre bir in
dirme yapılması konusundaki önergemin sebep
lerini izah etmek için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

"Muhterem arkadaşlarım, benim kanaatime 
göre bunun muhtelif sebepleri vardır: 

Bir defa okuma - yazma bilmeden askere 
alınmış olan gençlerimiz 4 a}/ okuma - yazma 
tabur ve bölüklerinde okuma - yazma öğretil
mekle vakit geçiriyorlar. Askerî talim ve ter
biye alınmadan evvel okuma - yazma öğrenmek
le vakit geçiriyorlar. İlk nazarda askerlik süre
sinin tahsil derecesine göre kısaltılmasının eşdt-
lit prensibine aykırı olduğu düşünülebilir. Ka
falara ve gönüllere bu noktayı nazar gelebilir 
ama şimdi hiç okuma - yazma bilmiyenlerin as
kere alındıkları tarihte dört ay okuma - yazma 
taburlarında bulundurulup askerî talim terbi
ye dışında bulunmuş olmaları eşitlik prensibini 
ssdeiiyen bir durum olarak ortada değil mi? 
Dermek ki okuma - yazma bilmiyenler diğer tah
sil görmüş olan erlerden 4 ay daha fiilen nok
san askerlik yapmış bulunuyorlar. 

2 nci sebebi: Okuma - yazma bilen, tahsil 
gören erlerimizin hiç şüphesiz okuma - yazma 
bilmij/eıılerdsıı daha erken askerliğe intibak 
edebilecekleri, askerî usulleri ve askerî tatbi
katı öğrenebileceklerinden şüphe yoktur. Ger
çi Sayın özgiineş arkadaşımızın verdiği misal 
üzere, bâzı erlerimiz doğuştan kabiliyetleri ne
ticesinde belki de tahsil görmüş olanlardan daha 
iyi intibak edebilirler, ama bu bir istisnadır, 
istisnalar ise kaideleri hiçbir zaman bozmaz. 
ümumiyotle tahsil derecesi yüksek olanlar, tah
sil derecesi düşük olanlardan daha iyi bir şe
kilde askerî usulleri, askerî tatbikatı, askerî 
silâhlan kullanmasını öğrenebilirler, yetiştire-
üilk'lsr, bunda şüphe yok. 

önergemin üçüncü bir sebebi de, halkımızı 
tahsile teşvik etmektir, tahsil görmeye teşvik 
etmektir. Tahsil derecesi yükseldikçe daha kı
sa müddetle askerlik yapacağını bilen vatan
daşlarımız tahsil derecesini yükseltmek için 
okullara koşacaklar ve umumi seviye, memle
ketimizin kültür seviyesi de bu yoldan yüksel
tilme yoluna gidilmiş olacaktır. 
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Bu itibarla benim teklifim sadece bu mad
dedeki «20 aydır» tâbirinin önergemde olduğu 
gibi kaldırılması ile tahsil derecelerine göre 
muayyen müddetlerde kısaltma yapılmaktan 
ibarettir. Böyle yapıldığı takdirde, arz ettiğim 
bu düşünceler dolayısiyle, büyük faydalar ola
cağına kaaniim. Ayrıca, askerlik müddetinin bu 
şekilde bir kısaltılmaya tabi tutulması ekono
mik menfaatlerden gayri, bütün arkadaşlarımı
zın burada tenkid ettikleri kur'a usulünün kal
dırılmasında da hiç değilse kur'aya tabi tutu
lacak, askerlikten ayh tutulacak vatandaşları
mızın nisbetinde bir azalmayı da sağlamış ola
caktır ki, bu da eşitlik prensibine ve sosyal 
aJdalet prensiplerin* uygun bir durum yarata
caktır. Bu itibarla önergemin kabulünü istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş önerge aleyhin
de buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Muh
terem arkadaşlarım, huzurunuzu çok işgal 
ediyorum, özür dilerim. Mösele yıllarca müna
kaşa ettiğimiz özlemini çektiğimiz konulardır. 
Bir zamanlar acısını gördüğümüz konulardır. 
Onun için eğer huzurunuzu fazla işgal eder
sem kusura bakmayın. 

Önerge sahibi arkadaşım, cidden büyük bir 
iyi niyetle ve memlekete büyük hizmet olur ga
yesiyle vermiştir, önergesini. Bunda hiç şek ve 
şüphem yok. Ancak, yanıldığını sandığım bâzı 
noktalar var, ben bunları ortaya koyacağım. 
Bunlardan birisi, okuma - yazma taburlarına 
alman erlerin dört ay askerlik dışı kaldığı, sa
dece ilkokulda öğretilen okuma - yazmayı öğre
niyorlar zannetmesidir. Dört ay esnasında öğre
nim okuma - yazma şeklinde devam eder ama 
eğitim de devam eder. Sırtmde üniforma var
dır ve askerliğin bütün ruhî ve fizikî eğitimi
ne tabi tutulur, bu bir. O bakımdan o dört ay 
sureti katiyede askerlik bakımından heba ol
muş değildir. Yani sadece okuma - yazma dâvası 
değildir. 

Arkadaşlar ikincisi, Anayasa herkese oku
ma - yazmayı öğretmeyi Devlete bir yük ola
rak, bir mükellefiyet olarak, bir borç ve vazife 
olarak vermiştir. Her köye biz ilkokul açtık 
mı M, okuma imkânı bulamamış, okul açmadı
ğımız için okuma imkânı bulamamış vatandaşa 
tutalım muayyen bir müddet daha fazla asker-
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lik yaptıralım. Bu zavallı eğer birisinin yanın
da çöbansa, babası yoksa, bu takdirde yanında 
çoban olduğu adam da kendisine okuma imkâ
nını vermemişse, bu zavallı vatandaşın günahı 
nedir ki ona illâ getirelim diyelim ki, biz Dev
let olarak seni okutmaya mecburduk ama okut
madık, öyle ise sen şimdi bizim bu suçumuzu 
karşılryacaksın, şu kadar fazla askerlik yapa
caksın, diyeceğiz. Hem öyle ki bu vatandaşın 
bu fazla olarak yaptığı zaman için de bir ücret 
vermiyeceğiz. Çoluğuna çocuğuna bir yardım 
yapmıyacağız.. öbür vatandaş şehirde doğduğu 
için, okul bulunan bir yerde doğduğu için, ilk
okulu bitirecek, ortaokulu bitirecek, liseyi biti
recek, rahatlıkla kısa askerlik yapacak, fakat 
benim bahsettiğim bu talihsiz vatandaş, ilkoku
la gitme imkânını bulamadığı için, ortaokula 
gitme imkânı bulamadığı için, liseye gitme im
kânını bütün arzusuna rağmen bulamadığı 
için, bu sefer sen şu kadar daha fazla askerlik 
yapacaksın, diyeceğiz. 

Arkadaşlarım, kanaatim odur ki., arkadaşım 
iyi niyetle getirmiş olduğu teklifini şüphesiz ki, 
memleket hayrına bir teklif niyetiyle getirmiş
tir, bunda şüphem yok. Ama işte o zaman bu 
fazla yapılan askerlik tam bir angarya olur. 
Buna hakkımız yok. Açalım her köye 
bir ilkokul, her çocuğa ilkokula, ortaokula git
me imkânını verelim. Buna rağmen eğer vatan
daş ilkokula gitmekten, ortaokula gitmekten ka
çarsa hayhay, doğru. Ama bu imkânları sağla
madan bu teklif de doğru değil. Arkadaşlar 
unutmıyalım ki, bugün Ankara'da bâzı varlık
lı aileler, köylere giderler evlâtlık v. s. adı al
tında çocuk getirirler, kız çocuğu getirirler, 
başlarını sıfır numara ile traş ettirirler, 222 sa
yılı Kanunun âmir hükmüne rağmen, bunları 
ilkokula göndermezler. Ankara'nın merkezinde 
ben size bunlardan yüzlereesiini sayabilirim. 
Şimdi bu çocukların günahı ne, aynı hal köyler
de bir hayli. Suçu yok adamın, ne yapsın ki siz, 
ilkokulu, ortaokulu bitirmedi diye ona fazla bir 
yük yüMiyeceksiniz. 

Binaenaleyh, askerliğin er hizmetlerinin su
reti katiyede tahsil* dayandırılmasına, ta ki 
Anayasanın emrettiği bütün imkânlar sağlanın
caya kadar muhalifim, saygılarımla. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Önergemi izah et
mek istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayıaı Bilgen, önergenizi izab 
edeceksiniz, önergeniz 18 aya indirilmesidir. 
İzaha muhtaç tarafı yok zannedersem ama isti
yorsanız, buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Peki konuşmıya-
cağım efendim. 

BAŞKAN — önergeler iki grupta toplan
maktadır. Sayın Turgut ile Sayın Kalpaklıoğ-
ılu'nun önergesi en aykırı olan önergedir. Oku
ma - yazma bilmiyenler için 18 ay, ilkokul me
zunları için 16 ay, ortaokul mezunları için 14 
ay, lise mezunları için 12 ay ve vedeksubaylar 
işin bu sürenin 12 ay olarak tesbiti istenmek
tedir. önergenin dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor 
mu efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Katıl
mıyoruz. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor, önergenin dikkaite alınıp alın
mamasını oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul edenler,.. Kabul etmiiyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bilgen'fin, Sayın Karaman'in, Sayın 
Hamdi özer'in önergeleri beşinci maddedeki 
müddetin 18 aya indirilmesidir. 

Hükümet ve Komisyon dikkate alınmasına 
iştirak ediyorlar mı? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI TEKİN ARIBURUN (istanbul) — iştirak 
etmiyoruz. 

MİLLÎ SAVCUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — İştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Beşinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Beşinci madde ka
bul edilmiştir. Yani birinci madde içerisindeki 
beşinci madde kabul edilmiştir. 

I Şimdi birinci madde içerisindeki 10 ncu 
maddeyi okutuyorum. 

Madde 10. — Askerlik yükümlülüğüne tabi 
tutulma esasları aşağıda gösterilmiştir : 

I a) Her celp yılından evvel, o yıl silâh al-
I tında bulundurulacak er ve erbaş miktarı, Ge

nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Sa
vunma Bakanlığınca tesbit edilir. 

O yıl askere alınacaklar, Millî Savunma Ba
kanlığınca tesbit edilen miktardan fazla gel
diği takdirde, Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç du
yulan miktar kadar yükümlü, kur'a çekilmek 
suretiyle asker edilir. Ancak Silâhlı Kuvvetle
rin ihtiyacına göre lüzumlu meslek ve tahsil 
grupları mensuplarının kur'a nisbeti her yıl 
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilir ihti
yaç hainde bunlar kur'a çektirilmeden asker
lik hizmetine tabi tutulabilirler. 

Kur'a usulü, asker edileceklerin tesbiti ile 
bunların sınıflandırılması yönetmelikle düzenle
nir. 

Askerlik hizmetini yapmaya istekli olanlar
la, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve 

I 86 ncı maddelerine tabi olanlar, kur'a usulüne 
tabi tutulmaksızın asker edilirler. 

b) Barışta (a) bendi esaslarına göre kur'a 
ile tesbit edilecek ihtiyaçtan fazla olanların as
kerlik yükümlülüğü : 

Yurt savunması ve kalkınması ile ilgili ko
nularda yetiştirilme veya görevlendirilme veya 
yurt savunması ve kalkınmasına katkıda 
bulunma ödevlerinden biri veya birkaçı olarak 
ayrı kanunla düzenlenir. 

Bu bend hükmüne tabi olanların savaşta 
görevlendirilme esasları da aynı kanunda belir
tilir. 

c) Durumu aşağıdaki hallere uyanlar aske
re alınmazlar : 

1. Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliye
ti Yönetmeliğine göre bedenî kabiliyeti askerli
ğe elverişli olmıyanlar askerlik hizmetinden 
muaf tutulurlar. 

2. Bir baba veya dul ananın oğullarından 
birisi, başta veya savaşta hizmet esnasında öl
müş veya malûl olmuş veyahut savaşta akıbeti 
meçhul kalmış ve gaiplik kararı alınmışsa, on
dan sonra gelen ilk oğlu istekli olmadıkça si
lâh altına alınmaz. Bu şekilde silâh altına alm-
ımıyanlarm askerlik yükümlülüğü (b) bendi 
esaslarına göre çıkarılacak kanunla gösterilir. 
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3. Türkiye'ye girdikleri tarihte yirmiiki 
yaşmı doldurmuş veya geldikleri memleket
te askerlik yapmış oldukları anlaşılan, Türkiye 
Cumhuriyeti uyruğuna girmiş göçmenler, as
ker edilmezler. Bunların askerlik vükümlülüğü 
(b) bendi esaslarına göre çıkarılacak kanunda 
gösterilir. 

4. Barışta, seferberlik veya seferberlik ilâ
nını henüz icabettirmiyen olağanüstü hallerde 
veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan gö
nüllü olarak gerektirdiği sanallarda Genelkur
may Başkanının göstereceği lüzum üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile özel olarak görevlen
dirilenler, Bakanlar Kurulu kararında belirti
len santiara uydukları takdirde askerlik hizme
tinden muaf tutulurlar. 

5. Mülteciler ve T. C. uyruğunda olmıyan-
lar asker edilmezler. 

d) Kur'a neticesi askere alınmıyiamlar bu 
maddenin (b) bendine göre çıkarılacak kanun 
hükümlerine aykırı düşmedikçe resmî ve özel 
her türlü iş ile okul fakülte ve yüksek okula 
girebilir ve yurt dışııia çıkmak için pasaport 
alabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özgü-
neş ve Sayın Karaman söz almışlar. Buyurun 
Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; bu maddenin (a) fık
rasında kur'a usulünden bahsedilmektedir. Kur'a 
usulünün aleyhinde olan fikirlerimi ifade 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Daha ön
ce askerlik süresi hakkındaki düşüncelerimi 
anlatırken ifade etmiştim. Anayasanın 60 ncı 
maddesinde bahsi geçen yurt savunmasına katıl
ma görevi sadece silâh altına alınmakla olma
yacak, memleket kalkınmasına katkıda bulunan, 
başka türlü hizmetlerde bulunmak suretiyle de 
yurt savunmasına katılmanın mümkün olacağı
nı izah etmiştim ve o türlü hizmetlerle, silâh 
altına alınma hizmetleri bir arada mütalâa edil
diği, bir araya getirilip o suretle tedvin edil
diği sürece Anayasaya bir aykırılık olmadığını 
söylemiştim. Bu fikrimi yine teyiden arz edi
yorum; eğer geçici 8 nci maddede bahis konu
su edilen yurt savunmasının diğer yönlerine 
ait, bir sene sonra getirileceğinden bahsolunan 
kanun, şu anda beraberce bu kanun içerisinde 
getirilmiş olsaydı, o zaman Anayasaya aykırı

lık bahis konusu değildi ve o zaman mükellefi
yet altına giren celplerin hangilerinin silâh al
tına, hangilerinin diğer hizmetlere gideceğinin 
metodunu arayacaktık, usulünü bulabilecektik. 
Eğer bu ikisinin bir arada, yani yurt savunma
sına ait bütün hizmetlerin, silâh altı hizmetleri 
ile bir arada mütalâa edildiği şekilde bir tasarı 
şu anda huzurunuzda bulunmuş olsa idi, o za
man en yanlış usulün kur'a usulü olduğunu yi
ne söyliyecektim. O takdirde, yurt kalkınması
nın çeşitli branşlarında en uygun hizmetleri ya
panların orada, silâh altı hizmetlerinin en uy
gununu yapanların da burada hizmet etmesi lâ-
zımgeldiğini tartışacaktık ve belki de bunu en 
iyi fikir olarak görecektik. Hal böyle olunca, 
meseleyi kur'aya sokmak asla mümkün değildi, 
Kaldı ki, ikisi bir araya gelmediğine göre, öbü
rünün her ne kadar burada geçici 8 nci mad
dede hazırlıklarının, bir sene içerisinde getiril
mesi, yapılması söylenmiş ise de, araya bir za
man fasılası girdiği için bu takdirde kur'a usulü 
yapmak büsbütün yanlıştır. İkisi bir arada gel
miş olsa idi belki o zaman test ve benzeri usul
lerin daha iyi, daha bilimsel olduğunu iddia 
etmek mümkün olacaktı. Ama başka şeyler de 
bulabilirdik. Şimdi, burada bu okuduğumuz, 
değiştirilmesi icabeden 10 ncu maddede kur'a 
çekilmesini esas aldıktan sonra meselâ meslek 
gruplarına göre gerekirse kur'a çekilmemesini 
emretmektedir. Yani demek ki, askerlik hizme
tinin özellikleri, silâh altı hizmetinin özellikleri 
dikkate alınarak bâzı yerlerde kur'a çektirilme-
mesinin doğru bir ilke olduğu kabul edilmek
tedir. Tabiî bunu kabul etmekte doğrudur. Şu 
halde bir kısmına kur'a çektirmiyoruz. Yani 
bütün kanunlar bir arada getirilmiş olsa idi, 
benim teklif edeceğim yola uygun bir sistemin 
içine girmişiz, doğru. İstekli olanlar kabul edil
mez, diyor bu da Anayasanın 60 ncı maddesine 
uygundur. Orada hem bir ödevdir, hem de hak
tır, diyor. Silâh altı hizmeti, vatan savunması 
hizmeti bir haktır, diyor. Siz bunu kanunla bile 
yok edemezsiniz, ben hakkımı kullanacağım 
derse kullanır. Ama istekli isen kullanmazsın, 
o başka. Halklar istekle kullanılmıyabilir. Me-
nedilerek kullanılması olmaz, hakkın. Ödevler 
kanunla düzenlenebilir, ama istekler menedile-
mez. İstekliyim buna der, hakkım var kullana
cağım, diyor. Bir kanunla hakkı kısıtlanamaz. 
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Binaenaleyh, istekli olanları kur'anın dışın
da tutmuş olması cidden çok iyi bir ilke, ona 
iştirak ediyorum. 

Ancak; «84, 85 ve 86 ncı maddelerine tabi 
olanlar, kur'a usulüne tabi tutulmaksızın asker 
edilirler.» diyor. Bu maddeler ceza maddeleri
dir, yani askerlik hizmetine girerken yapılan 
ihmallerin, kusurların karşılığı olan ceza mad
deleridir. Ceza maddelerine girenleri kur'anm 
dışında tutuyorsunuz, diğerlerini kur'aya tabi 
tutuyorsunuz. Demek ki, onlara haklarını ve
riyorsunuz, ödevleri ceza olarak vermekle bera
ber haklarını tensibederek veriyorsunuz. Yani 
burada bir çelişiklik var. Cezalıları kur'anm dı
şında tutuyorsunuz onlara veriyorsunuz vazife
lerini ama cezalı olmıyanları kur'aya tabi tutu
yorsunuz. Bu itibarla burası da yanlış. 

Bu maddenin (b) fıkrasında, diğerleri için 
kanunla düzenlenir, mükellefiyetinin nasıl ola
cağı ve bunu da geçici 8 nci maddede 1 sene 
içerisinde hazırlıkları da tamamlanmak sure
tiyle yapılır, diyor. Zannediyorum ki, o geçici 
8 nci madde sonradan eklenmiş. Her halde bu 
madde tatminkâr görülmediği için bu geçici 
8 nci maddeyi eklemişler. Çünkü hakikaten o 
geçici 8 nci maddenin âmir hükmü olmasaydı, 
bu, bir kamufle mânasını taşıyordu belki. Bir 
yıl yerine belki üç, beş yıl olacaktı. Yani o ba
kımdan bulanık bir madde. 

Şimdi neticeyi şöyle özetliyebiliriz; yurt 
savunmasının gereği askerlik mükellefiyetini 
sadece silâh altında geçirmekle olmaz. Diğer 
yönlerde de olur. Hepsi bir arada, yurt kalkın
masının gerektirdiğe diğer yönlerde bir arada, 
silâh altı hizmeti ile beraber mütalâa edildiği 
takdirde o zaman kur'a usulü yine yanlıştır. 
Başka usuller bulmak mümkündür. Ama ojkisi 
bir arada getirilmediğine göre, öbürü bir yıl 
sonra gelecek deniyor ama ne kadar zaman 
sonra getirileceği belli olmadığına göre, kur'a 
usulü yanlıştır. Bu duruma göre kur'a usulü 
hakka ve adalete aykırıdır. İkisi bir iarada ge
tirilmediği için Anayasaya aykırıdır. Eğer bir 
anada gelmiş olsaydı, diğer mükellefiyetlerde 
bununla beraber bir araya gelseydi iyi olurdu. 
Hizmetin kutsallığı ile telif edilemez. Yurt sa
vunmasının gereklerine ve milletçe savunma ih
tiyaçlarımızla da aykırıdır. Bu tutum orduda 
da disiplini bozucu niteliktedir. Bu itibar

la kur'a ile ilgili bu maddenin tasandan çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

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

dim, önce kendilerine büyük saygı duyduğum 
Komisyon Başkaniyle aramızdaki bir fikir ay
rılığını belirtmek zorundayım. 

Sayın Komisyon Başkanı, burada dediler ki, 
şöyle ise böyle ise demenin mânası yok. Çün
kü Genelkurmay Başkanlığı incelemiş, arka
daşlar çalışmış, Askerî Şûraya gitmiş, binaen
aleyh senin rütbenin en aşağı, belki de sözleri
nin altında bu yok ama ben öyle de anlıya-
bilirim, en aşağı on misli rütbe sahibi olan
lar bu mevzu üzerinde sözlerini söylemişler. 
Binaenaleyh daJh iyi birtakım şartlar getirip 
şunlar yapılmazsa zararlı olur demenin ma
nası ne? 

Arkadaşlarım, ben bu kanaatte değilim. 
Eğer ben evvelâ şurasını belirteyim ki, Genel
kurmay Başkanlığındaki veya Bakanlıktaki ar
kadaşlarımıza sonsuz hürmetimiz, itimadımız 
ve saygımız vardır. Bugün Genelkurmay Baş
kanlığında olsun, Bakanlıkta olsun askerlik 
görevleri çolk muktedir ve vatansever arkadaş-
larrmızm elindedir. Buna şekki şüphe yok. 
Ama Anayasa eğer bir de Parlâmentoda müna
kaşasına lüzum görmeseydi, askerliğe ait me
seleler Askerî Şûrada karara bağlandıktan 
sonra yürürlüğe girer, derdi. Anayasa böyle 
dedemiş. İllâ memlelketle alâkalı her konu bu
rada gelip bir defa görüşülecek. Ve ben tek
rar ederim ki, 1 nci maddede söylediğim şartlar 
yerine gelmezse bu takdirde askerliğin indiril-

| mesi zarar verir. Şimdi bunu böyle belirttikten 
j sonra, ikinci kısma geçmdk istiyorum. 

Arkadaşlarım, bu kanun tasarısının acele bir 
bölümü vardı. O da birinci madde idi. Yani 
askerlik insin. Vatandaşa söz verilmiş, malî 
tazyikler var, şu var, bu var. Binaenaleyh 
askerlik süresini indirelim. Ondan sonraki kı
sımların hiçbir acele tarafı yok. Çünkü Sayın 
Bakan bu kürsüden dediler ki, 1970 yılında bu 
ad çekme v. s. tatbik edilmiyeoejk, 1971 de tat
bik edilecek. Öyle ise ötekilerle beraber Ka
sım ayında getirmenin ne zararı var da, süratle 
bu konuyu buraya getiriyoruz ve hatalı getiri-

! yoruz. Ben itiraf edeyim ki, şu kur'a metoduna 
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Tbenim halen muvazzaf subay arkadaşlarım. ka-
tıldılarsa ben üzülürüm. Bunu bir asker olarak, 
su kur'a meselesini savunabilmek son dereco 
aor. Son derece güçtür arkadaşlar. Çünkü as
kerliği baştan sona kadar tahribeder. Şu hale 
göre evvelâ bu maddenin acelesi yoktur. Mut
laka bunlar Kasım ayında getirilebilir. Hattâ 
komisyon geri alır, tekrar Millet Meclisine git
me mecburiyeti olmadığı ve tatilde de müddet 
isiemiyeeeği için, Kasım yeniden getirir. Bu hali 
ile asla memleket şartlarına ve askerliğe uy
gun değildir. 

Arkadaşlarım, burada bir defa kur'aya yüz
de yüz karşıyız. Kur'a tâbirini de mahsus kul
lanıyorum bunu da peşinen söyliyeyim. Çünkü 
bizim inancımız Türkçeleşmiş Türkçedir. Ben 
'mutlaka arapçadan aldığım bir kelimeyi kur'a 
diye çatlatmak mecburiyetinde değilim. Türk
ler buna kurra der. Onun. için kurrayı bilerek 
konuşuyorum, kur'a demiyorum kasten. Bina
enaleyh kurra çekmenin şiddetle aleyhindeyiz. 

İkinci nokta arkadaşlarım, Sayın Karaman'-
îii fikrine yüzde yüz katılırım. Bu hali ile ka
nun Anayasaya aykırıdır. Biz Anayasa mad
desi üzerinde münakaşalar yapılırken su nok-
tai nazan savunmuşuzdur. Yurt savunması 
mutlaka silâhlı hizmet demek değildir. Bir 
memleketin hudutları müdafaa ediliyor, fakat 
eğer toprağı erozyona tabi oluyorsa, orman
ları tahrip ediliyorsa, yollan yapılmıyorsa, 
insanları eğitilmiyorsa aslında o memleket sa
vunulmuyor demektir. Topyskûıı savunmanın 
içinde sadece hudutların beklenmesi yok. Bi
naenaleyh biz yurdun savunması hizmetine ka
tılan insanların bir kısmının rahatlıkla silâhlı 
hizmet yapanken öbür kısmının da kalkınma 
işlerine yardım etmesine taraftarız. Ancak; şu 
iki şart zaruridir. Birisi kalkınma hizmetlerine 
ayrılacak insanlar en azından silâhlı hizmet ya
pacaklar kadar süre ile askerlik yapmalıdırlar. 
İkincisi onlar kadar zor işlere tabi olmalıdır. 
'Siz getirir bütün bunları istanbul'da Ankara'
da, Bursa'da, İzmir'de toplarsanız, öbür vatan 
'çocuklarını götürür hudut boylarına soğuklara 
'sıcaklara sürerseniz bu mümkün değil. E, sü-
recekmiyiz, sürmiyecek miyiz? 8 nci madde diye 
bir de takviye maddesi konmuş. Arkadaşlarım, 
ibu memlekette 625 sayılı Kanun emretmiştir, 
vMillî Eğitim Bakanlığı özel okullarla ilgili tü

züğü 8 ay içerisinde çıkaracak» demiştir, 6 se
re oldu çıkarılmadı. 4489 sayılı Kanun demiş
tir ki; «Buna ait tüzük derhal çıkarılır». Tam 
25 yıl olmuştur, çıkmamıştır. Şu halde bura
ya kanun maddesi koyup, efendim bir yıl için
de gerekli hazırlıklar yapılacak ondan sonra 
kanun gelecek demek, aslında bu madde bir 
haşivden başka bir şey değildir. Sureti katiye-
•öe kanunlar Meclisi bağlıyamaz. İsterse çıkarır, 
isterse çıkarmaz. Peki Hükümet bir senede ge
tirmezse müeyyidesi ne? 6 ayda çıkması iâzım-
gelen tüzüğü 6 yılda çıkarmadı, Hükümete ne 
yapıldı ki? 25 senedir bütün hükümetler geldi, 
geçti, 4489 sayılı Kanunun emrettiği tüzük çık
madı, kim ne yaptık! ? Buradaki kanun mad
desi böyle olsun. 

Sonra arkadaşlarım, istikbale muzaf birta
kım teminatla Anayasa hükümlerini bir kenara 
itmek mümkün değildir. Eğer bu kanunla be
raber silâhlı hizmet yapmıyacaklarm dışındaki
lerin nasıl hizmet görecekleri, ne yapacakları, 
hangi şartlarla hizmet yapacakları gelmiş olsa 
idi, Anayasaya aykırılık iddia 'edilemez idi. 
Bugün bu yok. Sadece bir tarafı için kurra çe
kerek bir kısmını çekip götürüyorsunuz,- öbür 
tarafına gelince, öbür tarafının ne olacağı 
meçhul, istikbale ait bir vait. Ben şahsan ye
ter sayı bulduğum anda bu kanunun bu kıs
mını Anayasa Mahkemesine götürmekten bü
yük bir zevk duyarım. Ve. tekrar ederim ki, 
kurra usulü yanlış lir. Bu yoldan dönelim arka
daşlarım. Madem ki acelesi-yok, Sayın Bakan 
da ifade ediyor ki, 1970 de tatbik edilmiye-
CG'k; öyle is o bunun ınütlâka komisyon taraf ısı
dan geri alınması, komisyon tarafından geri 
alınmazsa bu maddenin tasarıdan çıkarılması 
için vermiş olduğum önergeye itibar edilmesini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeler vardır okutuyorum. 
AHMET NüSRET TUNA (Kastamonu) — 

Söz rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Söz isti
yorum. 

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

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; sabahki, ka-
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îıunun tümü üzerindeki konuşmamda da, kur'a 
üzerinde kur'anın Anayasaya uygunluğu üze
rinde durmuş idim. Gene konuşan iki arkada
şım, Sayın Karaman ve Sayın özgüneş fikirle
rinde İsrar ettiler. Kur'anın Anayasaya aykırı 
olduğunu ifade ettiler. Karaman farklı bir gö
rüş ile eğer muvakkat 8 nci madde ile birlikte 
bu 10 ncu maddenin (a) fıkrası gelse idi, Ana
yasaya aykırı olmaz idi, ama beraber gelmediği 
için aykırıdır, dediler. 

Sayın özgüneş ise bunun Anayasaya ay
kırılığını, kur'anın doğru olmadığını ifade 
ettiler. Kur'a ile bâzı vatandaşların askerlik 
mükellefiyeti dışında kalabileceğini ifade eder
ken, diğer taraftan kendileri seçme suretiyle 
bâzı kimselerin mükellefiyet dışında bırakıl
ması telkininde bulundular. Eğer Anayasa
nın 60 ncı maddesi herkes için zorunlu bir 
mükellefiyet tâyin ediyor, mutlaka asgari 
mükellefiyete tabi tutulmasını âmir ise, bu
nun bir kur'a ile veya bir seçim suretiyle as
kerlik mükellefiyeti dışında bırakılmasında 
farkolmaması lâzım, Anayasaya uygunluk ba
kımından. Yani bu görüşmesi ile Sayın öz
güneş'in bir fikir tezadı içerisinde olduğunu 
zannediyorum. Biz bu kanun ile hem kur'a, 
hem seçme, hem de istekli askerliği beraber 
getirmişiz. Evvelâ askerlik bir hak ve ödev 
olduğuna göre, savunma hizmetlerine katkı
da bulunma, isteklilerin kur'aya tabi tutul-
mıyarak asker edileceği hükmü bu kanunda 
mevcuttur. 

Diğer taraftan Sayın özgüneş'in ve Kara-
man'm üzerinde bilhassa durdukları seçme 
mevcut, bâzı meslek gruplarında Genelkur
may Başkanının teklifi üzerine kur'a nispet
leri tesbit edilebileceği gibi ihtiyaca göre 
kur'asız bunların alınmasını da mümkün kıl
maktadır. Binaenaleyh Sayın özgüneş'in ve 
Sayın Karaman'm askerlik seçme ve değer
lendirme için arzu ettikleri hüküm bu ka
nunda mevcut. Diğer taraftan, istekli as
kerlik mevcut. Ancak; bunun dışında kaynak 
fazlasının tesbiti için - artık erat tâbiri eski
den kullanılırdı - artık eratın kur'a ile tesbiti 
hükmü de birlikte getirilmiştir. Ve bunun 
Anayasaya en ufak bir aykırı tarafı yoktur. 
Sabahleyin de bu mevzu üzerindeki fikirleri
mi izah etmiştim. Anayasaya aykırı olmıyan 

bu intihabımız yahut kanun tasarımız hak
kında arkadaşlarımız kur'a aleyhinde konu
şurken yerine neyi getireceğimizi de söyle
memişlerdir. Seçmeyi demişlerdir, seçme var
dır, bu kanunda. Bunun dışında kur'a ile 
değilde, artık eratın ne şekilde tesbit edilme
sinin usullerini koyan bir teklifte de bu
lunmamışlardır. iki seneden beri bu mevzu 
üzerinde durulmuştur. Bugün er durumunda, 
cellbe tabi olan vatandaşlarda bir lise mezu
nundan, teknik ortaokul ve lise durumundaki 
okullardan tutunuz da, okuma - yazma bilmi-
yen, ziraatle iştigal eden, hayvancılıkla iş
tigal eden vatandaşa kadar çeşitli sınıflar 
vardır, Bunlar arasındaki değerlendirmeyi 
neye göre tutacaksınız? Beden kabiliyetine 
göre mi? Yine bu kanunda beden kabiliyeti 
talimatnamesinin yeniden tesbit edeceği var
dır. Bilgilerine göre mi bu teste tabi tuta
caksınız? Yeni lise mezunu veya sanat okulu 
mezunu bir er vatandaş ile ziraatle iştigal 
eden bir vatandaşı bir salona topîıyacaksmız 
ve burada bir değerlendirme yapacaksınız. E, 
bu değerlendirmede hangi kıstası tatbik ede
ceksiniz? Lise mezunu bir er ile ziraatle işti
gal eden, okuma - yazma bilmiyen vatanda
şın askerliğe celbi hususunda bir bilgi testi
ne mi tabi tutacaksınız? Beden kabiliyet tes
tine mi tabi tutacaksınız? Bütün bunlar iki 
yıllık çalışmalarımızda incelenmiş, Türkiye'nin 
şartlarına göre bugün için yapılabilecek usul
ler bu kanunda mevcuttur. Seçme vardır, is
tekli olanların askerlik yapması vardır. Bu
nun dışında 1971 yılından itibaren tatbiki zo
runlu olan kur'a usulü vardır. 

Sayın özgüneş; «madem ki, Sayın Bakan 
böyle söylüyor, acele etmeye ne lüzum var. 
Bir sene sonra bu kanunu getirsin» dedi
ler. Ama, buna göre hazırlıklara, şimdiden 
askerlik dairelerinin hazırlığa gitmesi lâ
zım. Bir kanım çıktıktan sonra, (kendileri 
de askerdirler belki bu bölümlerde görev yap
mışlardır.) bunun bir hazırlık devresi var. 
Bu hazırlık devresi içinde bu kanunun he
men çıkrnası gerekir. Arz ederim, muhterem 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Saym Küçük soru mu sora
caksınız?... Buyurun. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Sayın Ba
kan, artık erlerden, kur'a dışı kalacakların, 
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geri kalanların, kanunun geçici 8 nci maddesi
ne göre bir yıl içinde getirilecek kanun kap
samına girip girmiyeceklerini, yani hüküm 
haline gelinceye kadar tekrar Devlet hizme
tinde, kalkınma ordusunda vazife alıp almıya-
caklarını lütfederler mi? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOGLU (Devamla) — Kur'a dışı kalan erat 
askerlik çağı müddetince mutlaka bu göreve, 
bu ödeve sabahleyin Anayasanın 60 ncı mad
desinde okuduğum ödeve yurt savunması ve 
kalkınması ödevine tabi tutulacaklardır. Şunu 
da arz edeyim ki; arkadaşlarım yine hatırlat
tı Sayın Özgüneş dediler ki; «bir tarafta bir 
grup vatandaş kur'a çekip yurtta, hudutlarda 
görev yaparken, diğerlerine şehirlerde rahat 
bir savunma ödev ve görevi yaptırılmasını 
elbette doğru görmezsiniz» Elbette ki, bu ka
nun huzurunuza geldiği zaman sizler bu ka
nunun şartlarını tesbit edeceksiniz ve yurt sa
vunması ve kalkınması ödevini tesbit eden ka
nundaki şartlar ona göre tesbit edilecektir. 

BAŞKAN — Buyurunuz sorunuz Sayın Ka
raman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Bakan, geçici 8 nci madde ile diğer seçme esas
larına ait mükellefiyet hükümlerinin bir se
ne içende getirileceğini belirtmektedirler. Sayın 
Bakan, sabahki yaptığı konuşmalarda mükel
lefiyete tabi olan bu kur'a usulünün 1971 de 
uygulanacağını söylediler bir. ikincisi 1971 de
ki mükellefiyet fazlasının 7 500 kişi olduğunu 
söylediler. Şimdi bu 7 500 kişi için, bu kadar 
tartışmaya yol açan bu kur'a usulünü bir yıl 
Öonraya bıraksak olmaz mı? Biraz evvel ha
zırlıklardan bahsettiler. Hazırlık yine yapılır. 
Hazırlığın yapılması için mutlaka kanuna lü
zum yok. Kur'a meselesini bir yıl sonraya bıra
kırsak olmaz mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Karaman'ın 
belki kafasında, asker alma usulleri için kur'a 
mı; seçme mi olacak; seçme olacak ise ne şekil
de seçme olacağı taayyün etmemiş olabilir, fik
ri var. Ama arz ettim ki; İM seneden beri Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde bu çalışma yapılmakta
dır. Ayrıca be tahsis bu kanun toplanan bir 
eğitim şûrasından da geçirilmiştir. Eğitim
cilerin de, onların da mütaalâları alınmıştır. 

Türk SilâJhlı Kuvvetlerinde yalnız bir karar
gâh çalışması değil, kıta ve eğitim görevi ya
pan ilgili subaylar da Genelkurmaya topla
narak onların da mütalâası alınmış, tetkik edi
lerek nihayet biraz evvel arz ettiğim gibi, is
tekli askerlik, seçme ve kur'a usullerini muh
tevi bir asker alma usulü getirmiştir. Bakanlı
ğım asker alma için fikri taayyün etmiştir. Sa
yın Karaman buna itiraz etmekte, elan ken-
dj kafasında da asker alma usulünde ne yap
mak lâzımgeldiğine dair bir fikir yok. Bunu 
beğenmiyor ama; şu daha iyidir de diyemiyor. 
Ama biz bunu iyi diyoruz. Tetkikatınıız iki se
neden beri devam etmektedir . Onun için hu
zurunuzdayız. Tehir için lüzum görmüyorum, 
Sayın Karaman. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Tuna, buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz sadece mevzu
un Anayasa ile ilgili kısmı üzerinde şahsi gö
rüşümü ifade edeceğim. 

Sabahleyin bir kifayeti müzakere önergesi 
dolayısiyle de kısmen arz etmiştim. Anaya
samız her Türk'e yurdun savunması için hak 
ve vecibe verir. Her Türk yurdun savunma
sında vazifelidir ve hak sahibidir. Nerede? Yur
dun savunmasında. Askerlik nedir? Muhtelif 
arkadaşlarım ifade etti. Askerlik yurt savun
masının bir koludur; bir zümresi, bir sanat 
koludur. O kol da lâzımdır. Fakat ondan gayri 
kollar da vardır. Lâzımdır, fakat kâfi değil
dir, başka yollar da vardır. Şimdi her vatan
daş, her Türk millî savunmaya iştirak ede
cektir. Şimdi, muhterem arkadaşlar, her Türk 
muhakkak askerlik yapacaktır, yok. Her 
Türk millî savunmaya iştirak edecektir. Onun 
için bu gelen sistemde Anayasaya muhalefet 
yoktur, dedik. Yalnız şu hususiyetin nazara 
alınmasında isabet olduğuna kaaniim. Şimdi 
geçici 8 nci maddeye göre gelecek bir kanun 
var, bugün çıkmakta olan bir kanun var. Bâzı 
arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, her iki kanun 
b:v arada gelmiş olsaydı muhakkak çok daha 
iyi olacaktı. Yalnız bâzı arkadaşlarım, Ana
yasaya bu kısım böyle ayrı ayrı geldiğinden 
muhaliftir derler. Bendeniz şahsan bu kanaatte 
değilim. 

Şu hususa dikkat etmek lâzım. Her vatan
daşı yurt savunmasına iştirak ettirmeye mec-
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buruz. Bu Anayasa yürürlükte olduğuna gö
re, her vatandaş yurt savunmasına iştarak ede
cektir. Nasıl iştirak edecektir? Bir kısım ar
kadaşlarımız seçim sureti ile ayrılabilir, dedi. 
Bic kısmı istekli, kendisi istiyor, bir de kur'a 
var. Seçimle ve kur'a ile bunun dışında kalan
lara eğer bir mükellefiyet tanınmıyacaksa bu 
kanun Anayasaya muhaliftir. Fakat hazırla
nış tarzından da açıkça görüldüğü veçhile, 
kur'anın dışında kalan, yani kur'a ile asker
liğe iştirak etmiyenler vazifeden muaf tutul
muş değildir, külfetten muaf tutulmuş değil
dir. Anayasamıza dikkat edersek görüyoruz 
kî; Anayasamızda millî mükellefiyetin yaşı 
yok. Yan) 19 yaşını yahut 20 yaşını doldurdu
ğun zaman millî mükellefiyet başlar diye bir 
yaş yok. Bu yapılan işlemde kur'a harici ka
lanlar olacaktır. Fakat bu kur'a harici kalan
lar muayyen bir yaşın hitamına kadar, meselâ 
bugünkü askerlik kanunumuzda, 1111 sayılı 
Kanunda bu yaş 45 dic, bu yaşın sonuna kadar 
bu mükellefiyeti ifa edebilir. 5 nci maddenin 
sonunda bununla ilgili bir fıkra da var. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, noktai na
zarımı telhis ediyorum : Anayasanın her va
tandaşa tahmil ettiği vazife yurt savunması-
dır. Müzakere ettiğimiz bu kanun askerlik ka
nunudur. Millî savunmamızın, yan* askerî ma
kamların isteğinden fazla bir askerin geldiği 
bir vakıadır. Bu sene 500 bin askere ihtiyaç var 
diyor, yarın Millî Müdafaa Vekâleti belki 300 
bin askere ihtiyaç var diyecek. Bir kısmını faz
la görecek. Bu fazlayı ayırmaya mecburuz. 
Hükümetimiz, bu kanunu hazırlıyanlar kur'-
ayı tesbit etmişler. Arkadaşlar, bir kanunun en 
mühim hususiyetlerinden bir tanesi de o mille
tin bünyesine uygun olmasıdır. Hakikaten kur'a 
isabetli olmuştur. Seçim yolu belki çok daha 
büyük adaletsizliklere sebebiyet verebilir. Fa
kat tasarının içerisinde objektif kaidaler ola
rak seçim yolu da gelmiş, bu yol getirilmiştir. 
Fakat söz alışımın anasebebi kur'anın dışın
da kalanlar, seçimin dışında kalanlar artık 
bu işten kurtulduk diyemezler. Tatbikat ona 
giierse Anayasaya muhaliftir. Her Türk Mil
lî savunmaya iştirak edecektir. Bugün iş
tirak ettiremiyoruz, fakat ilerdeki yıllarda 
bir yıl sıra gelecektir mutlak ve muhakkak 
kur'a dışmdakileri hizmete iştirak ettirme, kül
fete iştirak ettirmek sureti ile herkes için eşit

lik prensibi tahakkuk ettirmeye ve Anayasa
nın 60 ncı maddesindeki esasları yerine getir
meye mecburuz. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarıdan madde 10 un 
çıkarılmasını saygı ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilen 1111 sayılı Kanunun de

ğiştiren tasarının birinci maddesinin içinde olan 
10 ncu maddenin tasarıda çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem Özden 

Sayın Başkanlığa 
21 . 6 .1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirtmesi 
ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının birinci maddesi 
ile değiştirilen 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun madde 10 un tasarı dan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. Saygılar sunarım. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş'in, Sayın Öz-
den'in, Sayın Karaman'm önergeleri aynı ma
hiyettedir. Birinci maddenin içinde bulunan 
10 ncu maddenin tasarıdan çıkarılmasını iste
mektedirler. Önergelerin dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza arz edeceğim. Komisyon ka
tılıyor musunuz... Katılmıyorsunuz. Hükümet 
katılıyor mu?.. Katılmıyorsunuz. 

Dikkate alanlar?.. Kabul etmiyenler?.. Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

10 ncu maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 17. — Her yıl askerlik çağına giren 
yükümlülerin nüfus kayıtlarına göre tesbit ed> 
len künyeleri askerlik şubelerince, yükümlü
lerin nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şube
leri ile köy muhtarlıklarında 1 Nisandan 30 
Nisan'a kadar askıya asılmak suretiyle ilân edi
lir. Bu ilân yükümlülere tebliğ mahiyetinde
dir. 
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O yıl askerlik çağına girdiği halde her ne 
sebeple olursa olsun köy ve mahalle muhtar
lıklarında asılan listelerde isimi olmıyan veya 
sehven yazılan vatandaşlar 15 Mayıs'a kadar 
nüfus idarelerine müracaat ederek gerekli dü
zeltmeyi yaptırmaya mecburdurlar. Süresi için
de müracaat etmiyenler, ilk yoklama kaçağı 
addedilerek 83 ncü maddeye taJbi tutulurlar. 

Askerlik çağma girenlerim ilk yoklamaları 
ile ihtiyatların yoklamalarının nasıl yapılacağı 
ve bu yoklamalarla ilgili diğer hususlar yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Son yoklamaları yapılan kim
seler Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti 
Yönetmeliğine göre ikiye ayrılırlar. 

1. Askerliğe elverişli olanlar. 
2. Askerliğe elverişli olmıyanlar. 
Askerliğe elverişli olmıyanlar asker edilmez

ler. 
Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tes-

b.i'i ijin yoklama kurullarınca bir hastane sağ
lık kurulu muayenesine gönderilmelerinde za
ruret görülenlerin, yönetmelikle tesbit edilecek 
esaslara göre yol ve iaşe masrafları Devletçe 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 31. — Şubeleri dışındaki il ve ilçeler
de, dış ülkelerde son yoklamasını yaptıranların 
her ne sebeple olursa olsun tâyin edi'len günde 
son yoklamaya gelmiyenlerin kur'a numaraları 
nufüsa kayıtlı bulundukları yer askerlik mec
lislerince çekilir. Askerliğe elverişli olanlarm 
kur'a çekimine esas olacak sıra numaralan as
ker alma teşkilâtınca yönetmelik esaslarına 
göre verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 36. — Ertesi seneye bırakılanlar, er
teleme süreleri dolmadan kendi istekleri veya 
ertesi seneye bırakılma sebeplerinin ortadan 

kalkması halinde o yıl askere sevk edilebi
lirler. 

Ancak son yoklama sırasında lise veya 
muadili okulu bitirerek memleket içinde veya 
dışında daha yüksek b:v; okula aynı yıl içeri
sinde her hangi bir sebepten giremediklerinden 
askerliklerine karar alınanların askere celp ve 
şevkleri bir yıl geri bırakılır. Bu gibilerden mü-
taakıp senenin Aralık ayının son gününe ka
dar bir yüksek öğrenim kurumuna girdikleri
ne dair belge getirenlerin askerlikleri hakkında 
alınan karar askerlik meclisi toplu değilse 
idare kurullarınca ertesi seneye değiştirilir. 
Bu bir senelik imkândan yararlanmak isteme
yenler, dilekçe ile müracaatları halinde emsali 
doğumlularla celbe ve şevke tabi tutulurlar. 

Ertesi seneye bırakılma sebepleri ortadan 
kalkan öğrencilerin bu durumları, fakülte, yük
sek okul ve okullar tarafından 2 ay idinde ka
yıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir. 

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

Madde 41. — Askere elverişli olmıy anlar
dan idarece lüzumlu görülenler, askerî hastane
ye sevk edilirler. Askerî hastane sağlık kurul
larınca yeniden yapılan muayeneleri sonunda 
askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar asker 
edili-ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edi'lmiştir. 

1 nci maddeyi okunan bu maddelerle be
raber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

Geçiji Madde 1.— Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten evvel sakata ayrılmış olan
lar askere alınmazlar ve askerde olanlar ter
his edilirler. 

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

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel son yoklama sıra
sında arızalı sağlam olarak ayrılanlardan he-
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nüz askere sevk edilmiyenler ile halen muvaz
zaflık hizmetini yapmakta olanlar yeniden mu
ayeneye tabi tutulurlar. 

Bunlardan Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden 
Kabiliyetli Yönetmeliği gereğince askerliğe 
elverişli olmadıkları anlaşılan muvazzaf erat 
terhl's edilir ve halen askere sevk edilmiyenler 
askere alınmazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel askerlik yoklaması 
yapılıp askerliğicıe karar alınanlar 1111 sayılı 
askerlik Kanununun bu kanunla değişen eski 
10 ncu madde hükümlerine tabidirler. 

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

Geçici Madde 4. — Kur'a neticesi aske
re alınnıryanlar bu kanunun 10 ncu maddesi (b) 
fıkrasında belirtilen kanun yürürlüğe girinceye 
kadar resmî ve özel her türlü iş ile okul fakül
te ve yüksek okula girebilir ve yurt dışına çık
mak için pasaport alabilirler. 

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

Geçici Madde 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce, silâh altına alman 
er, erbaş ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki 
geçici madde eklenmesine dair 18 Temmuz 1963 
tarih ve 291 sayılı Kanun gereğince Millî 
Eğitim Bakanbğı emrinde öğretmen olarak gö
revlendirilenler ile Silâhlı Kuvvetler okuma -
yazma okullarında öğretmenlik yapmak üzere 
görevlendirilenler, 1 Kasım 1970 tarihinden iti
baren 20 aylık muvazzaflık hizmetlerini ikmal 
ettikçe terhis edilirler. 

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

Geçici Madde 6. — 1975 yılının sonuna ka
dar son yoklamalarda askerliklerine karar 
verilenlerden il'köğretmen okulu mezunu olup 
Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul 
öğretmeni olarak çalışanlar Millî Eğitim Ba

kanlığı emrine verilirler. Ancak, bunlardan lü
zumu kadarı Silâhlı Kuvvetler okuma - yaz
ma okullarında öğretmenlik yapmak üzere gö
revlendirilir. Bunların askerlik şubelerince 
şevklerinden itibaren gerek köy ilkokullarında 
ve gerekse Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma 
okullarında öğretmen olarak çalışacakları süre 
içinde memuriyetleri ile ilişkileri kesilmez. 
Maaş ve özlük haklarını kendi statüleri içinde 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden almaya de
vam ederler. Millî Eğitim Bakanlığından maaş
larını almaya devam ettikleri bu sürece resmî 
elbise giyemezler ve iaşe edilmezler. Bu öğret
menler askerlik hizmetleri süresince Millî Eği
tim Bakanlığınca gösterilen köy ilkokullarında 
veya Millî Savunma Bakanlığınca gösterilen 
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında 
öğretmenlik yapmaya mecburdurlar, öğretmen
lik yapmak istemiyenler ile öğretmen hizmet
leri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleki 
ile ilişkileri kesilenler geri kalan hizmetlerini 
er olarak tamamlamak üzere kıt'alara sevk edi
lirler. Bunların maaşları kesilir. Millî Eğitim 
Bakanlığı emrine verilenler ve Silâhlı Kuvvet
ler okuma - yazma okullarında vazife gören öğ
retmenler firar ve izin tecavüzü bakımından 
Askerî Ceza ve Askerî Yargılama Usulü Ka
nunu hükümlerine tabi olmaya devam ederler. 
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında 
vazife g'ören öğretmenler hakkında Türk Silâh
lı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunundaki Silâhlı 
Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait hüküm
ler uygulanır. 

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

terem arkadaşlarım, bir hususun vuzuha kavuş
ması için huzurunuzu rahatsız etmiş bulunu
yorum. 

Şimdi bu tasarının bu maddesine göre ilk
okul öğretmenleri ikiye ayrılacaklar. Bunlar
dan bir kısmı Millî Savunma Bakanlığı tara
fından okuma - yazma taburlarında memur edi
lecek, diğerleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan köy okullarında kullanılacak. 

Şimdi köy okullarında çalışanlar evvelâ yer 
değiştirmiyecek. Çoğunlukla kendi ilkokulunda 
hizmete devam edecek. Bir kanunla verilen eği
tim ödeneğini almaya devam edecek. 

Buna karşılık okuma - yazma taburlarında 
çalışanlar aynen askeri sivil personelin tabi ol-
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duğu ceza hükümlerine tabi olacak. Yani 
bu şu demektir: Kendi maaşının karşılığmdaki 
askerî personele nasıl ceza sistemleri tatbik 
ediliyorsa bunlara da aynen tatbik edilecek. 
Yani bir binbaşı rahatlıkla bunları hapsede
bilecek, cezalar verebilecek. Bunlar evini de 
değiştirecek, çokcası şehir civarlarına gidecek. 

Arkadaşlarım, mazide bunlar, kanunun bu 
hükümleri zaten tatbik edilmişti, bu hüküm
ler başka kanunla berdevamdı; bu ilkokul öğ
retmenleri büyük sıkıntı çekmişler, çoluk - ço
cuklarını büyük şehirlere nakletmek suretiyle, 
evvelâ nakletmek mecburiyetinde kalmak sure
tiyle malî zorluklara uğramışlardır. 

İkincisi, gayet tabiî ki askerliğin daha zor, 
daha sıkı şartlarına gelmişlerdir. Buna karşı
lık da eğitim ödeneğinden faydalanamamışlar
dır. 

Şimdi her ne kadar burada Millî Eğitim 
Bakanlığından gerekli haklarını alırlara benzer 
l i r hüküm var ise de ancak köyde çalışan öğ
retmenlere eğitim ödeneği verdiği için zannet
miyorum ki, ben bu öğretmenler eğitim öde-
reği alacaklar. 

Binaenaleyh, Hükümetin şu noktayı açıkça 
ortaya koymasını rica ediyorum. Okuma - yaz
ma taburlarında çalışan öğretmenler maaşla
rından fazla her hangi bir ödenek alacaklar 
ını? Alacaklarsa, alacakları ödenek nedir? 

ikincisi, köy öğretmenlerine verilmekte olan 
eğitim ödeneğini almaya devam edecekler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT* (Tabiî Üye) — Sa

yın arkadaşlarım, iki hususun aydınlanması 
için Sayın Bakana söz tevcih etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bunlardan bir tanesi, bundan evvelki geçici 
madde ile ilgili idi. Fakat bununla da ilgili. 
Şimdi bir kısım öğretmenler Millî Savunma 
Bakanlığı kadrosundan almıyor, Millî Eğitim 
Bakanlığına veriliyor. Bundan evvelki geçici 
maddede de 1 Kasım 1970 tarihinden itibaren 
20 ayını dolduranlar terhis edilecektir, deniyor. 
Anlıyorum ki, tahmin ediyorum ki, Millî Sa
vunma Bakanlığı, yanlış anlamadıysam, öyle, 
bir hayli sıkıntı içerisinde, maddi bakımdan. 
Bir de askerlik süresinin kısıtlanması suretiyle 
'bütçeden birtakım tasarruflar sağlamak istiyor. 

Acaba bu şekilde sağlanacak tasarrufun 
miktarı nedir veyahut 4 ay önce terhis edile
cek erattan elde edilecek tasarruf nedir? Bun
ların miktarı, erlerin miktarı ne kadar olacak
tır? Tabiî bunları 1970 senesi Kasımı için istir
ham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Özgüneş'in 
sorusuna cevap arz ediyorum. Okuma - yazma 
okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığım emrin-
ae köy okullarında vazife görecek öğretmenle
rin ödenek bakımından en ufak bu farkı 
olmıyacalktır. Bunlara, sadece Anayasanın 
60 ncı maddesine göre bir yurt savunması mü
kellefiyeti çerçevesi içerisinde yurt kalkınma
sı için Millî Eğitim Bakanlığı emrine verildik
leri için, askerlikle ilişkilerinde sadece izin, 
vazifeden ayrılma gibi hallerde Askerlik Kanu
nunun hükümleri tatbik edilecektir. Bunun dı
şında bafcanlıklariyle maaş irtibatları devam 
edecektir. Gerek okuma - yazima okullarındaki 
öğretmenlerin gerekse Millî Eğitim Bakanlığı
na tabi köy öğretmenlerinim alacağı ücret ba
kımından aralarında bir fark yoktur. 

Sayın TunçkanaJt'm söylediği hususa gelin
ce; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yapacağı tasar
ruf kadro, fiilî asker mevcudu ile ilgili olarak 
yapılır. Kaynak fazlası mevcudolduğu müddet
çe askerlik süresini azaltmak ile tasarruf ol
maz. Kadro azaltılmadıfcoa bir tasarruf mevzu 
bahis değildir. Bu aldığımız tedbir, ileriki yıl
larda fiilî kadromuzu aşacak mevcudu Silâhlı 
Kuvveltler bünyesine alıp yeni masraflara gir
memek içindir. Çünkü kaynak mevcudolduğu-
na göre, askerlik süresinin 24 aydan 20 aya in
dirilmesi hailinde de Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
bugün tesbit ettiği fiilî kadroyu kapsıyacak 
erat mevcuttur. Ancak bu fiilî kadro düşürül
düğü takdirde bir tasarruf mevzuubahsolabd-
lir. ilerki yıllarda bu kaynak artacağı için, böy
le bir kanun çıkarmasa idik, fiilî kadronun çok 
daha üstünde eratı silâh altında bulundurma
mız icaıbedeoekti. Bu durumun Silâhlı Kuvvet
lere tahmil edeceği masrafları önlemek için bu 
kanun sevk edilmiştir. Sabahleyin bir ere gi
yim-kuşam için 4 400 lira sarf edildiğini ifa-
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de etmiştim. Artan erat miktarına göre Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesine tahmil edeceği 
yükü tahmin edersiniz. Arz ederim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Millî Savunma Bakaranın açıklamasına gö
re bu kanunu çıkarmakla halihazır Silâhlı Kuv
vetler mevcudunda her hangi bir kısıtlama, in
dirme yapılmıyacak sonucunu çıkarabilirmiyiz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALGĞLU (Devamla) — Bu, bu kanunla ilgi
li bir soru değildir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
mevcudunun tesbiti çalışmaları yapılmaktadır. 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini takdim eder
ken burada, Hükümetçe hazırlanan politik di
rektifin, Türkiye'nin jeopolitik durumuna göre, 
savunması için asker mevcudunun ne olması ica-
bettiğine dair, Genelkurmaya verildiğini ve ge
cen Askerî Şûrada da stratejik konseptin mü
zakere ve kabul edildiğini, buna göre Türkiye'
nin savunması için Türkiye'nin Silâhlı Kuvvet
ler mevcudunun ne olması lâzımgeldiği çalış-
mallarınnı yapıldığını ifade etmiş idim. Bu, bu 
kanun ile sureti kaîiysde ilgili bir husus değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Tımekanat, buyurun. 
Sayın özer söz mü istediniz? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Önergem var
dı, Saym Başkan. 

BAŞKAN — Var, var tabi onu biliyoruz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, Sayın Bakan buradaki açıklamala
rında, benirn sorduğum sen sorum için bu ka
nunla ilgili olmadığını söylediler. Ben ilgili ol
duğu kanısındayım. Şöyle ki: Biliyorsunuz Ba
kanlar Kurulunun almış olduğu son kararla 
bütün bakanlıkların bütçelerinden, bu arada 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden büyük bir 
kısıntı yapılmıştı,. Çok zor durumdadır, bakan
lıklar. Hele Millî Savunma Bakanlığı çok da
ha zaruri, âcil ihtiyaçlarını karşılıyamaz du
rumdadır, bu şartlar altında. Hele yeni kabul 
edilecek Personel Kanunu uygulanmasiyîe bu 
clurunı daha da .güçleşecektir. 

O bakımdan benim sorum şu mânada idi: 
Acaba bu 20 aya indirmek suretiyle, erken ter
hisle bir tasarruf sağlamak suretiyle bu baskı, 
bu zorluklar, bu müşküller hafifletilebilecek 
midir? Hafifletilecekse ne kadardır? Bu bakım
dan aydınlatıcı bir cevap alamadığım için so-

I rumu cevaplandırılmamış kabul ediyorum. Te-
I şekkür ederim. 
I BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

I 1111 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi-
I nin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
I ve teklif ederim. 
I Malatya 
I Hamdi Özer 
I Askerliklerine karar verilenlerden Tapu ve 
I Kadastro hizmetlerinde çalışan teknik per-
I sonel, eğitim merkezlerindeki eğitimden son-
1 ra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü emri-
I ne veri'lirler. 
I BAŞKAN — Sayın Özer, geçişi 6 ncı madde-
I nin sonuna Tapu ve Kadastro hizmetinde çalı-
I şan teknik personelin hizmetlerinin eğitim-
I den sonra Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü-
I ğü emrine verilmesi suretiyle görevlerini yap-
I malarım istiyor. 
I Bu önergenin dikkate alınıp alınmamasını 
I oylarınıza arz edeceğim. Komisyon katılıyor 
I mu? Katılmıyor. Hükümet? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
I PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Bu yeni 
I kanun çıkmadan derpiş edilemez. Ancak mu-
I vakkat, 8 ncl! madde ile bu mesele ele alınabilir. 
I Binaenaleyh bu takrire katılmıyoruz. 

I BAŞKAN — Saym Özer, Millî Savunma 
I Bakanı diyorlar ki, geçici 8 nci madde yeniden 
I l-.V; düzen getireceği içi?n, bu hususları gelecek 

kanun düzenliyeceği cihetle şimdilik bu hu
susa lüzum yoktur diyorlar. Bu bilgi karşısın
da önergenjzi geri alıyor musunuz, yoksa oy
lamayı istiyor musunuz? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

I Kabul edilmiştir. 
I Geçici madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe 
I girdiği tarihten evvel 1111 sayılı Askerlik Ka

nununun 84, 85, 88, 89 ve 98 nci maddelerine 
I tabi olanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
I itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine müra-
I caat ederek işlemlerini ikmal ettirdikleri tak-
I dirde kur'a usulüne tabi tutularak asker edi-
l lirler. 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği, tarihte; ba
kaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlardan 
bu kanuııaîi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 ay içinde resmî mercilere teslim olanların bu 
suçları hakkında takibat yapılmaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar; 
bakaya, yoklama kaçağı ve saklı suçlardan 
mahkûm olanların cezaları ceza mahkûmiyetle
rinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedi
lirler. 

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

Geçici madde 8. — Bu kanunun 1 nci mad
desi ile değiştirilen 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 10 ncu maddesinin (b) bendi gere
ğince çıkarılması gereken kanunla ilgili çalış
malara derhal başlanır ve bu konudaki kanun 
tasarısı işbu kanunun yürürlüğe girişinden 
itibaren bir sene içinde, Bakanlar Kurulunca 
T. B. M, MecMsine sevk edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Buyurun Bayın Arıburun. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarını; huzurunuzu ga
yet kısa işgal edeceğim. Bir şeye daha dikkat
lerinizi çekmek istiyorum, bunun için kürsüye 
geldim. 

Bu tasarının en ehemmiyetli maddesi kanaa
timce budur, sayın arkadaşlarım. Şimdiye ka
dar bir komsepsiyon itibariyle yani bir fikri mil
dir itibariyle askerliği, vatan hizmetini bera
ber götürüyorduk. Birbirinden ayırmıyorduk. 
Sabahtan beri münakaşalarımızın birçoğu da 
bunun üzerinde temerküz etti. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasanın 60 ncı mad
desi iyi okunursa, yurt savunmasının gayet ge
niş olan mânasını gösteriyor. Ve bunu mükel
lef tutuyor bütün vatandaşlara, cinsiyet tanı
madan, kadın ve erkek, bunun mânası çok mü
himdir. 

Bugünkü nükleer harbler karşısında böyle 
bir tehlikeye mâruz kalmış bir memleket, mil
let olarak kanaatimce, zannediyorum hazırlık
ta çak geriyiz. Askerler, silâhlı kuvvetler ken
dileri için lâzımgeien hazırlığı yapmışlar, NATO 
içinde bu vazifelerini görecekler. Ama, mem-
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leket içinde, milletçe yapılması icabeden, alın
ması lâzımgeien birçok tedbirleri almamış bu
lunuyoruz, tam mânası ile. 

işte Anayasanın 60 ncı maddesindeki mü
kellefiyeti, burada, geçici 8 nci maddede öngö
rülen kanun, bu hususu temin etmeye çalış
maktadır. Bu hususu getirmektedir. Asıl vazi
femiz o zaman bağlıyacaktır, herkes ne yapa
cağını, nasıl yapacağını bilecektir. Vatan bor
cunun da nasıl ödeneceğini hakiki veçhesi ile 
o zaman göreceğiz, sayın arkadaşlarım. 

Bütün. endişeleri bertaraf etmek için, şayet 
kalmışsa, bu madde üzerinde dikkatinizi çek
mek suretiyle, alınacak tedbirlerin tam mânası 
ile bizim vatana olan borcumuzu, millî savunma 
yönümden, yurt savunması yönünden, ancak o 
tarzda ödiyebileeek bir duruma gireceğimizi 
dikkatinize arz etmek isterim. Onun için söz 
almış bulunuyorum. 

Saygılarımla. 

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

Geçici madde 9. — Bu kanunun neşri ta
rihinde askerlik yapmadan çağ dışına çıkmış 
olanlar silâh altına alınmazlar. 

Bunlar hakkında 10 ncu madde (b) bendi 
uygulanır. 

•"r~~-'-^mwsmma 
BAŞKArT — Madde üzerinde söz istiyen 

sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan maddelerle beraber 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul. etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 6, 15, 16, 18, 19, 33 vs 34 ncü maddeleri ile 
aynı kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ve 
11 nci fıkrasının son cümlesi ve 1111 sayılı As
kerlik Kanunu ile ek ve değişikliklerinin bu ka
nuna aykırı diğer hükümleri, 25 Nisan 1938 ta
rih ve 3370 sayılı Kanun, 18 Temmuz 1963 ta
rih ve 291 sayılı Kanun ile 9 Mayıs 1967 tarih 
ve 865 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış
tır. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun muhtelif 
maddelerinde yer alan artık, erait, ruhsatlı erat 
ibareleri bu ibareleri ihtiva eden maddelerden 
çıkarılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Maıdde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi) oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Sayın Gülek tasarının tümü üzerinde söz is
temişsiniz lehinde mi, aleyMnde mi ... Lehinde 
Sayın Gülek buyurun. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yüce Senatonun sayın üyeleri, en önemli 
kanunlardan biri önümüzde. Maddeleri bitti. 
Gönül isterdi ki, bu kanun ferah bir zamanda 
gelsin. Bu sıkışık zamanda gelmesi mahzur
lu olmuştur. Bu, maalesef bir gelenek halini 
aldı. Önemli kanunlar sıkışık zamana geliyor 
ve üzerinde gerekli incelemeler yapmak imkânı 
kalmıyor. 

Kıymetli fikirler ifade edildi; ben bunları 
burad?, tekrar edecek değilim. Bu kanunun 
gelmesine sebebolan, artan nüfusun baskısı. 
Bununla övünelim. Yıllar vardı nüfus çok azdı, 
asker yetmiyordu. Hamdolsun bugün nüfus faz
la, daha az nasıl askere alabilirim çarelerine ba
kıyoruz. 

Askerlik çağına gelenlerin hepsini alamı
yoruz. Nasıl ayıracağız? Evvelâ, çok iyi, istek
liler doğrudan doğruya alınabiliyor. Ama, 
istekli olmıyanlar, fazla olanlar ne olacak? 
Test usulü, kabi'li tatbik değildir dendi. Be
del?... Olamaz. Kur'a üzerinde duruldu. Kur'a 
Anayasaya uygun mudur, değil midir? Bunun 
üzerinde duracak değilim. Kur'anın mahzurları 
olduğu muhakkak. Moral tesiri var. Kur'a 
inanç sağlıyabilmelidir. Bu yolda itnanç sağ
lamada sıkıntı var, itiraf edelim. Suiistimale 
müsait olabilir. Bi'z devir biliriz, kur'alar iki 
cepli torbalardan çekilirdi. Millete bu itimadı 
telkin edebilmek lâzımdır. Bunun yapılmadığını 
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telkin edebilmek lâzımdır. Bu telMn edileme
diği takdirde kur'adan şüphe edecektir va
tandaş. 

Kurada askerliği çıkan, ben neden çık
tım da yanımdaki çikmadı, diyecekîtir. Bunun 
üzerinde çok durmak lâzımdır. 

Kur'a dışı kalanlar ne olacak? Kanun ge
tireceği deniyor. Bir sene içinde kanun geti
receği, bunları ne yapacağımızı düzenliyece-
ğiz, deniliyor. Biz bir sene içinde kanun ge
tireceğiz dendiğimi ilk defa duymuyoruz. Böy
le gelecek kanunlar çok defa gelmedi. Yıllarca 
gelmedi. Bu kanun beraber gelmeli idi, muhak
kak beraber gelmeli idi, faydası büyük olurdu. 

Şimdi. Saym Bakandan soruyorum : Ka
nun gelmedi hazırlanacak Anafikirleri neler
dir, lütfederler mi burada. Bir sene sonra ge
lecek kanun neyi derpiş ediyor; askere ala
madıklarımızı memleketin kalkınmasında na
sıl kullanacağız. 

Sadece umumi surette yurt kalkınmasında 
kullanacağız demek kâfi değil. Elbette bunun 
üzerinde fikir yormuşlardır, elbette bunun üze
rende düşündükleri vardır. Burada bunun 
ifadesinde fayda görüyorum. Ve şu kanıdayım 
ki, bu kanun bir senede değil, çok daha kısa 
zamanda gelmelidir. 

Dünya 2 000 senesi için tedbirler alıyor, 
plânlar yapılıyor. Biz böyle önemli bi'r kanu
nu daha kısa bir zamanda getirebiliriz. Geti
relim yoksa, bir süre için hiç olmazsa kur'ada adı 
çıkmıyan kimselere bir nevi imtiyaz tanımış ola
cağız. 

Saygılarımı, sunarım. 
BAŞKAN — Tasarının görüşmeleri bitmiş

tir. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... Ge
rekli işlem bitmiştir. 

2. — 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Ye-
dek subaylar ve Yedek Askerî memurlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mîllî Savun
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/303; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1133) (S. Sayısı : 
1466) (1) 

(1) 1466 S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ilişik 1466 Sıra Sayılı kanun tasarısı tabe

dilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyete sebebi ile bütün işlere tak-

dircıen Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşülmesin* arz ve teklif 
öderim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — Tasarı şudur : 6 . 6 . 1927 ta
rih ve 1076 sayılı Yedeksubaylar ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun bâzı maddelerinJn 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu ra
porudur. 

Gündeme alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması
nı. oylarınıza arz edeceğim. Komisyon rapo
runun okunmasını kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. Tümü üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Bakan, acaba kolaylık olsun diye gö
rüşmelere ışık tutması yönünden tasarının ana-
hatlarını izan eder misiniz?. Buyuran efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TG-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarımı; biraz evvel 
konuşmasını ikmâl ettişimiz 1111 sayılı Asker
lik Kanunu, askerlik mükellefiyetinin temel ka
nunudur. Şu anda kabul ettiğiniz takrir ile ko
nuşmaya başlıyacağmnz 1076 sayılı Kanunda 
birçok maddeleri ile 1111 sayılı kanuna atıfta 
bulunur. 

1076 sayılı Kanunun değişikliği ile huzuru
nuza gelmemizin sebebi, 1111 sayılı Kanunda ol
duğu gibi, bir kaynak fazlasının istihdam şekil
lerini bulmak içindir. Ve bu sebepledir ki, 1076 
sayılı Kanunun 3, 8 ve 23 ncü maddelerinde 
değişiklik teklifi ile huzurunuza gelmiş bulu
nuyoruz. 

Bu teklifte, bu üç maddede, yedeksubaylık 
süresinin tesbiıti ve yedeksubay seçimi usulleri 
ile huzurunuzdayız. Gerek bakanlığın, gerek 
Genelkurmay ve Eğitim Şûrasında yapılan ko
nuşmalar sonucunda yedeksubaylık müddetinin 
13 ay olarak tesbiıti muvafık görülmüş ve böy
le bir teklifle huzurunuza gelinmiştir. 

ikinci konu, yedeksubay seçiminde, intiha
mda üniversite mezunlarının, M, bir kaynak faz
lası vardır, bu kaynak fazlasından ne kadarı
nın ve hangi usullerle yedeksubaylığa alınaca
ğı ve kaynak fazlasının ne şekilde kullanıla
cağı hükümleridir. Bu maruzatım arasında ye
deksubay kaynağı üzerinde bâzı malûmat arz 
etmek isterim. 

Yedöksubay kaynağı bakımından daha bü
yük tir sıkıntı içerisindeyiz. 1970 de yedeksu
bay olacak üniversite mezunu 11 360 dır. Bu
nun 5 330 u kadro fazlasıdır. 1971 de 13 220, 
kaynak fazlası 7 220. 1972 de 15 460, kaynak 
fazlası 9 460. 1973 te kaynak fazlası 11 510, 
1974 te 13 320 ve 1975 te ise.. 15 150 dir. Bir 
ye&eksubayın, bugünkü Barem Kanununa gö
re, yirmi aylık devre içerisinde halen almakta 
olduğu para, silâh, eğitim amortismanı hariç 
24 bin liradır. Bu 15 bin kaynak fazlası olan 
yöriolısubayın alacağı parayı, 25 bin ile çarp
tığınız takdirde, Silâhlı Kuvvetler Bütçesine yıl
da yapacağı fazlalığı takdir buyurursunuz. 1971 
yıhndan itibaren senede ücyüz mil?/onun üze
rinde Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine bir 
fazla masraf yüklemektedir. Halbuki, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin tesbit ettiği yedeksubay 
kadro ve ihtiyacı bu kadar personele lüzum 
göstermemektedir, işte bu esbab iledir M, 1076 
sayılı Yedeksubay Kanununda bir değişiklik ya
pılmıştır. Bu kaynak fazlasının tesbitinde, sa
bahleyin arkadaşlarımızın çok tenkid ettikleri, 
kur'a usulü yerine, değerlendirme usulü yapıl
mıştır. Sabahleyin erat için kur'a usulünün ni
çin zorunluğu olduğunu ifade etmiştim. Ama 
yedeksubay için böyle bir zorunluluk yoktur. 
Oüııkü, yedeksubaylar bir üniversite mezunu
dur ve bir tahsil şartı vardır. Bu tahsil yap
mış kimselere tevcih edilecek test sualleri ile 
bir değerlendirme mümkün olacaktır. Ve ara
larından birtakım subayı seçmek için test sual
lerini buna göre tesbit etmek ve ordunun ihtiya
cı olan yedeksubayı seçmek imkânı mevcudol-
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duğn için, Yedeksubay Kanununda değerlendir-
me usulü ile gelinmiştir. Değerlendirme dışı 
kalan üniversite mezunları er ve erbaş olarak 
eğitimden sonra ayrılacaklardır. Ve bu er ve 
erbaşın da yine aynen 1111 sayılı Kanunun 
(b) fıkrasında olduğu gibi, bunların da yurt 
kalkınmasında ve yurt savunmasında kullanıl
ması imkânları yine 1111 e göre çıkaracağımız 
kanun içerisinde derpiş edilecektir. Çünkü, şim
diden Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite mezu
nu birçok kimselerin kendi kadrolarında istih
damını istemektedir. Diğer taraftan birçok ya
tırımcı bakanlıklarımız ve diğer birçok mües
seselerimiz teknik eleman ihtiyacı hissetmekte 
ve bunları talebetaıektedirler. Türk Silâhlı 
Kuvvetleri de ihtiyacın fazlası olan üniversite 
mezunu, fakat yedeksubay testini kazanmamış 
ihtiyaç fazlası kadronun, yurt savunması ve 
kalkınmasında kullanılması hükümlerini getir
miş bulunmaktadır. 

Huzurunuzdaki 1076 scayılı Kanunun başlı
ca getirdiği hükümler budur. Sabahleyin çok 
vaktinizi alan kur'a meselesi de gelmediğine 
göre Yüce Senatonun bu kanunu daha olum
lu karşılıyacağmı ümidederim. 

Saygılar sunarım. 
SALİH TÜHKMEN (Ağrı) — Bir sualim 

var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Saym Ba

kan lan bir ricam vardır; gerek test usulü ol
sun, gerekse başka şekilde olsun askerlik hiz-
metme alınanların haricinde kalan kimselerden 
hiç vatan hizmetinde faydalanılmıyacak mı
dır? Meselâ maazallah bir gün bunların mem
leket savunmasına koşmaları lüzumu hâsıl olur
sa, bunlar bu husus ta hiçbir tedrisat görme
den mi kullanılacaklardır? Yoksa, bunun için 
başka bir usul düşünülüyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Arz edeyim; üniver
site mezunlarından testi kazanamıyanlar eğitim 
birliklerine gönderilecekler, yedeksubay altı ay 
eğitim yaptığı gibi, testi kazanamıyan üniversi
te mezunu da altı ay eğitim yapacak ve bura
dan er ve erbaş olarak - buradaki eğitim dere
cesine göre - seçilecek. Sayın Salih Beyefendi 
müsterih olsunlar, bu kaynakların eğitime tabi 
tutulmamasından memleket savunmasının bir 

I zarar göreceği endişesindedirler. Sabahleyin 
1111 sayılı Kanun hakkında izahat verirken 
tek kur'anın 1970 de 290 bin olduğunu, ileride
ki yıllarda ise, 1 milyona varacağını ifade et
miştim. Eski yıllarda fevkalâde hallerde 8 - 10 
kur'ayı birden celbetme gibi bir durumla karşı 
karşıya kalır dük. Bugün iki kur'anın ihtiyat 
mevcudu 1 milyonu bulacaktır. Onun için bü
tün vatandaşları eğitime tabi tutma gibi bir zo-
runlukla karşı karşıya değiliz. Artan nüfus, 
bizi buna zorlamaktadır. Nüfusu artan başka 
memleketlerin de tatbik ettiği usul budur. Bü
tün vatandaşlarını mutlaka askerlik eği
timine tabi tutup, asker olarak yurt 
savunmasında kullanmak değil, bunun 
yerine yurt savunmasında ve kalkınmasın
da istihdam yollarını, nüfusu artan memleket
ler aramaktadır. Biz de bu kanunlarla bu usu
le gitmekteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Hazerdağlı bu
yurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, saym sena
törler; Sayın Bakanın konuşmasından sonra kı
sa olarak mâruzâtta bulunacağım. 

Esasen bu kanunu olumlu olarak karşıladığı
mız için konuşmalarımız az olacaktı. Fakat, 
Sayın Bakan konuştuktan sonra daha da az 
olacak. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı
nın gerekçesi de 1111 sayılı Kanundaki kay
nak fazlalığından ileri gelmektedir. Bu zaru
retten doğmuş bir kanundur. Sayın Bakanın 
bahsettikleri gibi, 1970 den itibaren şu kadar 
kaynak fazlalığı olacaktır. 1975 te % 75 nispe
tinde bir artış olacaktır. Türkiye'de yüksek 
okullar Allah'a şükür çoğaldı. Her yıl yüksek 
okullardan diploma alanların adedi fazlalaştı. 
Hele özel yüksek okullar yedeksubay yetişti
ren birer fabrika haline geldi. Muhterem arka
daşlarım, bunu zaman zaman söyledik. Burada 
da sırası gelmişken arz edeceğim. Sırf yedek-
subaylık hakkını elde etmek için özel yüksek 
okullarda çocuklarını okutanlar Türkiye'de 
çoğalmıştır. Adam belki çocuğunu kendi işinde 
Kullanacaktır. Çocuk, üniversiteye giriş imti-

I hanlarını da kazanamamıştır. Sırf yedeksubay-
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lık hakkını kazanmak için özel yüksek okulda 
okutmak yolunu tutmaktadır. Bu kendisi için 
büyük bir masraf teşkiıl etmemektedir. Özel 
yüksek okula senede beşbin lira para vermek
tedir. Dört senede 20 bin lira eder. Devletten 
ise, Sayın Bakanın biraz evvel ifade ettikleri 
gibi üki sene içinde 24 bin lirayı alacaktır. O hal
de özel okula verdiği parayı bir diğer yolla 
Devlet kasasından almış olacaktır.. Bu kanun 
bu meselenin önüne geçen, bu problemin önü
ne geçen bir kanun tasarısıdır. O bakımdan ye
rinde ve isabetlidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının ha
kikaten seçme usulünü değerlendirme usulünü, 
test usulünü getirmiş olması büyük bir olgun
luk, büyük bir ilerleme olarak kabul edilmek 
lâzımdır. 

Bu kanunun hükümlerini elde tutacak olur
sak, 1111 sayılı Kanunda kabul edilen ıslâh edil
miş kur'a usulü ile celp sistemini kabul etmiş 
bulunmaktadır. Değiştirilen üç maddesi de 
celpleri değerlendirmede, bu değerlendirmele
rin de test usulü ile olacağını ortaya koymak
tadır. Gayet isabeti^ âdil, medeni, ileri bir sis
temdir. 

Süreye gelince muhterem arkadaşlarım, ye-
deksubaylık süresi' çeşitli safhalardan geçmiş
tir. 1927 tarih ve 1076 sayılı Kanunda 12 ay, 
18 ay ve bilâhara 24 ay olmuş, ondan sonra bu 
tasarı ile de 18 aya indirilmiştir. Yani, bu 18 ay 
meselesi yeni bir sistem değildir. Evvelce de 18 
ay olduğu zamanlar olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim sebep
lerle bu kanun tasarısı memleketimizin zaru
retlerinden doğmuş bir kanun tasarısıdır. Bu 
kanunun da memleketimiz, milletimiz ve Türk 
Ordusu için hayırlı olmasını temenni eder, say
gılarımı sunarım. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Söz istiyo
rum. 

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

kan, değerli arkadaşlarım; benden evvel ko
nuşan sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu 
kanun kaynakta biriken ihtiyaç fazlasının za
ruri kıldığı bâr tasarıdır. Hepimiz biliyoruz, 
1930 larda Türkiye'de yüksek okul mezunları
nın azlığı dolayısiyle ortaokul mezunları 
yedeksubay olmakta Mi. Bu, ortaokulların, li
selerin artması ortaokul mezunlannden yedek-

subaylık hakkının alınmasını ve lise mezunla
rına verilmesini zaruri kıldı. 1960 yılma ka
dar bu böyle devam etti. 1960 da 97 sayılı Ka
nun çıktığı zaman, kaynakta birikmiş yedek
subay adaylarının sayısı 30 binin üstünde idi 
O zaman Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı, 
bilgilerim beni yanıltımıyorsa, 3 bin kadardı. 
Yalnız, kaynaktaki ihtiyaçları tüketebilmek 
için Millî Savunmanın 10 sene beklemesi lâ-
zımgeliyordu. 97 sayılı Kanun bu meseleyi hal
letti. Fakat, bu mesele de bir palyatif hal tar
zı idi. Ondan sonra üniversitelerin, fakülte
lerin artması, özellikle özel yüksek okulların 
artmış olması yüksek öğrenime büyük tehaccü-
me sebebiyet verdi. Bugün ihtiyaçtan çok faz
la olan yedeksubay adayı beklemektedir. Bun
lar uzun müddet bekliyeceklerdir. Yani kanun 
yerindedir. 

Kanunun getirmiş olduğu test sistemi haki
katen, biraz evvel arkadaşımızın da belirttiği 
gih% bugün bulunan en iyi bir değerlendirme 
düzeni ve sistemidir, iyi bir netice verecektir. 

Kanunun getirmiş olduğu diğer bar özel
lik de, sabahleyin de ifade ettiğim gibi, Millî 
Savunma raportörü bulunduğumuz zaman 
raporlarda da dercetmiştük, yatırım bakanlık
ları veyahut da genel müdürlükler emrine bil
hassa yatırımda faydalı olabilecek yetişmiş in
sanların, o hizmetlerine devam etme imkânının 
bahşedilmiş olmasıdır. Yalnız burada küçük bir 
konu hatırıma geliyor. Bu kanunla, sabahleyin 
kabul ettiğimiz 1111 sayılı Kanundaki değişik
lik gibi, beden kabiliyeti yönetmeliğinin şart
ları dışında kalacak kimseler askere alınmıyor. 
Ama burada, anlıyorum ki yedeksubay nam
zedi durumuna sokmıyacak veyahut da testin 
dışında tutacak. Kabul edelim ki, bir yüksek 
mühendis çok faydalıdır ve branşında da çok 
ilerlemiştir. Ama Beden Kabiliyeti Yönet
meliği sınırları içine girmiyor. Yani, dışında 
kalıyor. Boyu kısadır veyahutta ayağı hafif 
bilmem şöyledir. Bunu acaba, sabah kabul et
tiğimiz 1111 sayılı Kanunun geçici 8 nci mad
desinde getirileceği vadedilen kanunda bir özel 
hükümle, bu ^ibi, hakikaten hizmetlerinde bu 
memleketin vareste kalamıyacağı kişileri de 
savunma hiametinde, kendi branşlarında kul
lanmak üzere, hizmette tutmak imkânı olabi
lecek mi? Bu hususun tetkik edilmesini, bil
hassa Sayın Bakanlıktan istirham edeceğim. 
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Bu kanunda dikkatimi çeken diğer bir hu
sus, yedejksuibaylar için hizmet süresi 18 ay ola
rak tesbit edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarını, bundan birkaç yıl ev
vel deniz erliği ile jandarma erlerinin hizmet 
süreleri 2,5 ve 3 yıl idi. Bu Anayasanın eşitlik 
ilkesine aykırıdır diye deniz ve jandarma erle
rinin hizmet süreleri de, mesleklerin veya sınıf
ların özelliklerine rağmen, 2 seneye nıdirilımiş-
tir, Anayasanın hükmü yerine getirilsin diye. 

Sabahleyin kabul ettiğimiz kanımda erlere 
20 ay hizmet kabul ediyoruz, vatani hizmet ve
yahut dia savunma hizmeti; burada 18 ay olu
yor. Bu da ne şekilde bağdaşabilecektir. Bunu 
da istirham edeceğim. 

Demek ki, M tane istirhamım oluyor. Bi
rincisi, Beden Kabiliyeti Yönetmeliği dışında 
kalabilecek kabiliyetlerin, kalkınmada hizmeti 
olaibilecek kabiliyetlerin, gelecek yıl çıkarılabi
leceği vadedilen, yani bir yıl içerisinde çıkarı
lacağı vadedilen, kanun kapsamına alınıp alı-
niamıyacağlnı; ikincisi de bu 18 ay ile 20 ayın 
Anayasanın âmir hükmü muvacehesinde izahını 
istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Başka söz istdyen?... Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Eitmiyeniler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik hususu da önergede mevcuttu. İve
dilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6 . 6 . 1937 tarih ve 1076 sayılı Yedeksubaylar 
ve yedek askerî memurlar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanım 

Madde 1. — 1076 sayılı Yedeksutoaylar ve 
Yedek Askerî Memurları Kanununun 3, 8 ve 
23 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 3. — a) Her celb yılından evvel 
mütaakıp yıl Silâhlı Kuvvetlerin subay sınıf
larına göre yedeksubay ihtiyacı Genelkurmay 
Başkanının teklifi üzerine Millî Savunma Ba
kanlığınca tesbit edilir. 

b) Fakülte akademi ve yüksek okullar ile 
Millî Eğitim Bakanlığınca bunların dengi ol
duğu kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğre
nim müesseseleri mezunlarından Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine gö
re askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlardan 

Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadar yedeksubay 
adayı değerlendirmeye tabi tutularak seçilir. 
Değerlendirmede dikkate alınacak hususlar ile 
yedeksubay adaylarının sınıflaaııdırılmalarına 
ait esaslar yönetmelikte gösterilir. 

c) Tabip, diş tabibi, eczacı, yüksek mü
hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeo
log, kimyager ve Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı 
olan diğer meslek ve vasıfları haiz olanların 
mevcudu Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacından az 
olduğu takdirde değerlendirmeye tabi tutul
madan yedeksubay adayı olarak ayrılırlar. 

d) Değerlendirme sonunda yedeksubay 
adayı seeilmiyenlerle, makbul bir özürü olmak
sızın değerlendirmeye katılmıyanlar; er ve er
baş olarak askerlik hizmetine tabi tutulurlar. 
Bunların hizmet süreleri emsali yedeksubayla-
rm hizmet süreleri kadardır. 

e) Değerlendirme sonunda yedeksubay 
adayı seçiinıeddkieri için, 1076 sayılı Kanunun 
bu kanunla değiştirilen 3 ncü maddesinin (d) 
bendi hükümlerine göre er ve erbaş olarak as
kerlik hizmetine tabi tutulanlar, temel eğitim
lerini tamamladıktan sonra Genelkurmay Baş
kanlığı tarafından tesbit edilen miktar kadarı 
mütebaki hizmet süreleri için, Bakanlar Kuru
lu kararı ile yurt savunması ve kalkınması ile 
ilgili hizmetlerde görevlendirilmek üzere diğer 
bakanlıklar emrine verilebilirler. 

Bunların istihdam şekilleri ve haklarında 
uygulanacak diğer hükümler 1111 sayılı Asker
lik Kanununun değişik 10 ncu maddesinin (b) 
bendi gereğince çıkarılacak kanunda gösteri
lir. 

f) Yedeksubayların hizmet süreleri 18 ay
dır. Bu sürenin 6 ayı yedeksubay yetiştiril
mekte 12 ayı da subay olarak atandıkları kıt'a 
ve kurumlarda geçer. Yedeksubay yetiştirme 
süresi Genelkurmay Başkanlığının göstereceği 
lüzum üzerine Bakanlar Kurulunca uzatılabi
lir ve kısaltılabilir. 

Yedeksubayların hizmet süreleri olağanüstü 
hallerde Genelkurmay Başkanının göstereceği 
lüzum üzerine Bakanlar Kurulu karan ile lü* 
zumu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan sureler yaş 
kaddinin sonundan iki kat düşülür. 

Yedeksubayların hizmet süreleri barışta Ge
nelkurmay Başkanının teklifi ve Bakanlar Ku
rulu Kararı ile oniki aya kadar indirilebilir. 
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g) Muvazzaflık Hizmetini yapmadıkça bu 
kanunun tesbit ettiği esaslar dışında hiçbir yük
sek öğrenim mezunu, askerlük çağından çıka
rılmaz. 

h) Yedeksubaylardan hastalananlar, mu
vazzaf subay emsalleri gibi izm süresine tabi 
tutulurlar. Sıhhi izin süresini tamamlıyanlar 
terhis edilirler. Ancak, sılhhi izin süresini ta
mamlamadan (faal hizmelt yapabilir.) Raporu 
alanlar altı ay hizmet müddetini doldurmadık
ça terhis edilmezler. 

i) Yüksek öğrenim mezunlarından yedek
subay adayı seçilenler ile er olanlar yönetme
likte belertilen esaslara göre celbe tabi tutulur
lar. 

j) Test merkezleriyle, test günleri radyo 
ve gazetelerle ve askerlik şubelerine asılmak 
suretiyle ilân edilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan bir şey so
rabilir miyin? Burada, «Bunların istihdam şe
killeri ve haklarında uygulanacak diğer hü
kümler 1111 sayılı Askerlik Kanununun deği
şik 10 ncu maddesinin (b) bendi gereğince çı
karılacak kanunda gösterilir.» deniyor. 1111 
sayılı Kanunun 8 nci geçici maddesinde kanun 
çıkarılacağından bahsedilmektedir. Bir çeliş
ki oluyor mu, olmuyor mu 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Efendim, 
(b) bendinde tasrih ediliyor, (b) bendine göre 
çıkarılacak kanun süneyi tâyin etmektedir. 

BAŞKAN — Yalnız çıkacak kanun, biraz 
önceki kanunun geçici 8 nci maddesine göre 
mi, yoksa 10 ncu maddenin (b) bendine göre 
çıkarılacak kanun mudur 

MİLLÎ SAVUNTMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — 10 ncu 
maddenin (b) bendine göredir. 

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

Madde 8. — Değerlendirme neticesi ye
deksubay adayı seçilip askere şevkten evvel 
veya yedeksubay yetiştirilmekte iken aşağıda
ki engel olduğu hali anlaşılanlar askerlik hiz
metini durumlarına göre er veya erbaş olarak 
tamamlarlar. 

a) 1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay
lıktan çıkarmayı gerektiren bir suçtan mah
kûm olanlar. 
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2. Kamu hizmetlerinden müebbeden ya
saklı olanlar. 

3. Hileli müflis olduğu ilân edilenler. 
4. G-ayriahlâkâ vasıflan ve disiplinsizlik

leri sebebiyle yedeksubayhğa yaramıyacakları, 
yedeksubay yetiştirme yerlerindeki disiplin ku
rullarınca tesbit edilenler. 

Er olurlar. 
b) Yoklama kaçağı veya bakaya suçun

dan hüküm giyenlerle, yedeksubay öğreni
minde başarı gösteremiyenler; erbaş olarak, 

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

Madde 23. — Yedeksubay ve yedek askerî 
memurluktan çıkarılmayı ve yaşlarına göre 
haklarında Askerlik Kanununun uygulanması
nı gerektiren sebepler şunlardır: 

a) Türk Silâhlı Kuvvetlerimde subaylık
tan çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûm 
olanlar. 

b) Kamu hizmetinden müebbeden yasaklı 
olanlar. 

c) Hileli müflis olduğu ilân edilenler. 

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

1 nci maddeyi okunan maddeleri ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1076 sayılı yedeksubayl&r ve 
yedek Askerî Memurlar Kanununa aşağıdaki 
geçici maddeler eklenımiştir : 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten evvel 1076 sayılı Kanun hü
kümlerine göre yedeksubay adayı seçilenlerden 
henüz askere sevk edilmiyenlerle halen yedek
subay adayı veya yedeksubay olarak muvazzaf
lık hizmetlini yapmakta olanlardan askerliğe el
verişli olmadıklarını iddia edenler yeniden sıh
hi muayeneye tabi tutulurlar. Bunlardan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeli
ği g'areğüiice askerliğe elverişli olmadıkları an
laşılanlar terhis edilirler ve henüz askere sevk 
edilmiyenler askere alınmazlar. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiğinden önce silâh altına alınmış yedeksu-
baylar (yedeksubay adayları dâhil) 1 Ekim 
İ970 tarihinden itibaren onsekiz aylarını dol
durdukça terhis edilirler. 

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

Geçici madde 3,. — 11 . 10 . 1960 tarih ve 
97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi şü
mulüne girip de bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte henüz askerlik şubelerinden sevk 
edilmemiş bulunanlar değerlendirme dışı kal
mış kabul edilirler. Bunların yurt savunma
sına katkıda bulunması ve savaşta kullanılma
ları 1111 sayılı Kanunun değişlik 10 ncu mad
desi gereğince düzenlenecek kanunla tanzim 
edilir. 

97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi 
gereğince halen öğretmenlik yapmakta olan
lar askerî eğitime tabi tutulmazlar. Bunlar
dan 18 ayını ikmal edenler yedek teğmen ola
rak terhis edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen?... 
Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten evvel 1111 sayılı Askerlik Ka
nununa göre son yoklama kaçağı veya 
bakaya durumunda olanlar, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de askerlik şubelerine müracaat ederek yok
lamalarını veya askere şevklerini yaptırdık
ları takdirde, değerlendirilmeye tabi tutulmak 
suretiyle yedeksubay olma haklarından isti
fa le ederler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 
bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar
dan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde resmî mercilere teslim 
olanların bu suçları hakkında, takibat yapılmaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar; bakaya, yoklama kaçağı ve saklı suçların
dan mahkûm olanların cezaları ceza mahkû
miyetlerinin neticeleri ile birlikte affedilmiş-
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 5. — Bu kanunun hükümleri 
yürürlüğe girdikten sonra yapılacak ilk yedek
subay adayı celbinde; Silâhlı Kuvvetlerin Su
bay sınıflarına göre kadro ihtiyacı kadar ye
deksubay adayı, yedeksubay celp tarihinden iki 
ay önce yoklamasını yaptıranlar arasında çeki
lecek kur'a ile tesbit edilir, ihtiyacın tesbitin-
de; tabip, diş tabibi, eczacı, yüksek mühendis, 
mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kim
yager ve Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan di
ğer meslek ve vasıfları haiz eleman ihtiyacı da 
dikkate alınarak kur'alar buna göre tanzim olu
nur. 

Kur'a dışı kalanlar nıütaakıp celbe bırakıla
rak haklarında 1076 sayılı Kanunun, bu ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesi hükümleri uy
gulanır. 

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

ikinci maddeyi okunan maddeleri ile bera
ber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1076 sayılı Yedek Subay ve 
yedek askerî memurlar Kanunu ile 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun bu kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tümü üzerinde.. Sayın Türkmen demin oy
lama sırasında söz veremedim; arzu ederseniz 
tümü üzerinde söz vereyim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bakan bey 
beni tatmin buyurdular, efendim. 

BAŞKAN — Peki, tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Sayın Bakan Silâhlı Kuvvetlerle ilgili i'ki 
önerge vermiştir. Ancak eğer Hükümet ve Ko
misyon salonda hazırsa, Personel Kanununa 
ait Komisyonun çalışmaları gelmiştir, onları gö
rüşelim. 

3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senaosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132, (S. Sayısı : 1462) (1) 

BAŞKAN — Gröruşmelerâne devam ediyoruz. 
Sayın üyeler bu yasa ile ilgili olarak, Komis
yona havale edilmiş, Komisyonun geri almış 
olduğu hususlar ve sayın üyeler tarafından ve
rilmiş hatalı kabulden dolayı işlem yapılmasını 
talebeden önergeler mevcuttur. 

Komisyona Genel Kurul tarafından dükkate 
alınması kabul edilerek verilmiş bulunan 67 nci 
madde ile ilgili olan hususu okutuyorum. Sa
yın üyeler lütfen 67 nci maddeyi açsınlar. 67 
nci maddenin evvelâ maddesini okutuyorum. 

Eski madde 68, yeni madde 67. 67 nci madde, 
sayın üyeler hatırlıyacaklar, Genel Kurulda 
görüşüldüğü sırada bir önerge verilmiş, öner
genin dikkaite alınması kabul edilerek Komis
yona havale edilmiş idi. Şimdi 67 nci maddeyi 
okutuyorum. 

Madde 67. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 190 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 
Madde 190. — Devlet memurlarının ek sos

yal sigorta, konut, dinlenme, kampları ve diğer 
İhtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olmak, 
tasarruflarını yurt kalkınmasına yararlı ola
cak verimli sahalarda değerlendirmek üzere bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir 
yıl içinde çıkarılacak özel bir kanunla «Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu» kurulur. 

(1) 1462 S. Sayılı Basmayazı 23 . 7 . 1970 
tarihli 99 ncu Birleşim tutanağının sonuna bağ
lıdır. 

Kurum bütü Devlet memurlarını kapsamı
na alır. Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkın
daki 3 . 1 . 1961 gün ve 205 sayılı Kanuna tabi 
Devlet memurları bu hükümden müstesnadır. 

Bu kanunun 155 nci maddesinde tanımlanan 
aylık tutarlarının % 5 i bu kurum için kesilir. 

Halen bu kanunun kapsamına giren kurum
lara ait dinlenme kampları ilerde Memur Yar
dımlaşma Kurumuna devredilmek üzere müş
terek bir idareye tevdi olunur. 

Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı 
olduğu merci Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
bir tüzükte tesbit olunur. 

BAŞKAN — Şimdi komisyonun, İçtüzük ge
reğince, dikkate alınma önergesine katılmama
sı hususunu ve gerekçesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Senatörü Ahmet Demir Yüce'nin 
67 nci maddeye ilişkin önergesine ek 1 ve 2 nci 
sayfalarda gösterilmiş nedenlerle katılamıyo
ruz. 

Maddenin aynen kalmasını arz ve teklif ede
riz. 

Komisyon Sözcüsü 
Faik Atayurt 

Gerekçe a) Emeklilerle Devlet memurları
nın aynı sigorta sistemi içinde mütalâa edil
mesi mümkün olamaz. Çünkü emeklilerin vere
cekleri kesenek süresi ile, memurların ödiye-
oekleri kesenek süresi birbirinden tamamen 
farklıdır. Dolayısiylıe emeklilerin ödiyecekleri 
keseneklerden faydalanmamaları durumu orta
ya çıkablir. 

b) Emekliler için dinlenme konutları ve 
diğer sosyal yardımlaşma başka mevzuatla dü
zenlenmektedir. 

c) Emeklilik bir yatırım devresi olarak 
düşünülemez. Memur emeklilik süresinde daha 
önce yapmış olduğu yatırımlardan faydaüıa-
nır. Gelecek için yatırım yapmaz. Başka de
yimle emekli maaşından ek garantiler için ke
sinti yapılması gayrimantıkidir. 

d) Emekli maaşlarının 1 . 3 . 1971 e kadar 
ayarlanamıyaoağı göz önüne alınırsa % 5 ek 
kesintinin emekli maaşlarını daha da azaltacağı 
düşünülmelidir. 

AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — 
Söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Yüce Komisyonun gerek
çesi baklanda buyurun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başikan, sayın senatörler; teklif etmiş ol
duğum 67 noi madde, yani 057 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 190 ncı maddesini tadil 
eden teklifim, Komisyon tarafından kabule şa
yian görülmemiş ve bir esbabı mucibe ile red
dedilmiştir. Bendemiz Devlet memurlarını bir 
yardımlaşma kurumuna kavuşturulması için, 
onsların emekMilerinıin de bundan istifade etmesi
ni teklif etmiştim. Öyle anlaşılıyor M, «ayın 
komisyon bunun ıtatbdk edilmesi müşkülâtını 
ileri sürerek ve bâzı esbabı mucibeleri de teker 
teker serd ederek, bu haklı bulduğum ve bü
yük bir kütleyi sevindireceîk, sosyal haklarının 
devamı veyahut ademi devamını sırf onların 
ihtiyarına bırakacak bir sosyal emniyet mües
sesesini ortadan kaldırmış oluyorlar. Ben
deniz, komisyonun serd etmiş olduğu müta
lâalar teklifimin gerekçesini iyi anlatamadığım 
için lanlıaşılamamış bir izahçı sıfatı ile bu ret 
keyfiyeti ile Ikarşı karşıya kaldığımı zannediyo
rum ve konuyu sizleri sıkmadan, çok kısa ola
rak tekrarlama mecburiyetinde kaldığımı ve ra
porun gerekçelerini kabule şayan bulmadığımı 
izah sadedinde söz aldığım için, sizlerin vakti
nizi biraz da suüstimıal edeceğimden dolayı ömv 
dilerim. 

Sayın senatörler, burada Devlet Memurları 
Yardımİ9Jşniia Kurumu namında bir kurumun 
bir sene içerisinde, en geç bir yıl içerisinde çı
karılacak özel bir kanunla kurulacağından bah
sediliyor. Binaenaleyh, bu kanunu çıkaracak 
olan merci, bir sigorta vasfında olan bu sosyal 
emniyet nizamını çıkaracağı kanunla tanzim 
edecek demektir. Ben vermiş olduğum değiş
tirge takririnde Devlet memurları ve emeklile
ri tabirini kullandığım zaman, bunların ik
ramiye ve Siadr sosyal haklardan istifade et
melerinin çıkarılacak kanunla, her zaman bir 
sigortanın icapları nasıl zaman unsuru içeri
sinde yerine getirilecek ve onun zaman unsu
ru içerisinde yerine getirilecek vecibeier muka
bilinde de nasıl zamanla muhtelif menfa;^İ3r 
temin edilecekse, bunların tanzimi imkânı var
dır kanaatiyle verdim ve hâlâ da bu kanaatimi 
taşımaktayım. Bunu şu şekilde arz etmek is
terim. İki türlü emekli ile karşılaşacaktır, ku-

I rum. Birincisi, halen emekli bulunanların bu 
kuruma girmiş olmaları keyfiyeti ile karşılaş
maktır. Diğeri de halen memur olup da emek
li olacaklar içindir. Biz bu kanunu çıkardığı
mız zaman, yani Devlet Memurları Yardımlaş
ma Kurumu kanununu çıkardığımız zaman, 
Devlette memur olan kişiler, mecburi olarak 
kurumları tarafından kesilecek ödeneklerle, ki 
ek maddede bu keseneklerin kurumlarınca ke
silmeye başlıyacağı ve Merkez Bankasındaki bir 
hesaba yatırılacağı derpiş edilmiştir, bütün me
murlardan bu kesenekler kesilecektir. Bilfarz 
bu kurumun teessüsünden sonra, bir ay sonra, 
beş ay sonra emekli olacak bir kişiden de bu 
kesenek kesilecektir ve beş ay sonra da sen bu 
kurumdan ayrılıyorsun denecektir. Bu böyle 
olacaktır. Şimdi benim teklifimle şayet üç ay 
sonra, beş ay sonra, bir sene sonra emekli olan 
şahıs ben burası ile münasebetimi devam ettiri
yorum derse, bu sefer kesenekleri Emekli San
dığı tarafından ve ihtiyari olarak ben kalaca
ğım diyenlerin oraya bildirilecek listelerine gö
re kesilecek; ya kurulmuş kuruma, henüz ku
rum kurulmamışsa Merkez Bankasındaki hesa
ba yatacaktır. Binaenaleyh, burada bir tatbi
kat zorluğu mevzuubahis değildir. 

ikinci olarak, daha evvelce emekli olmuş ki
şilerin durumu mevcuttur. Emekli olmuş kişile
rin durumu' hakikaten bir yönü ile zorluk arz 
eder. Bir kısım kişiler keseneklerinden dolayı 
kuruma aidatlarını ödemiş oldukları halde, bir
takım daha evvelce ödememiş kişilerin aidatla
rını tahsil, bir borçlandırmak olarak kabil ise 
de, bu büyük bir külfettir. Ama, bu kanunla 
kurulacağından, bahsedilen memur yardımlaş
ma sandığı henüz kurulmaktadır. Binaenaleyh, 
tatbikat ve aidat ödeme, aidata, bir kesenek 
ödeme oraya intikal etme keyfiyeti ister eski, 
ister yeni emekli için olsun, ister memur için ol
sun, aynı zamanda başlıyacaktır, binaenaleyh, 
bunun komisyon raporunda zikredilmiş olduğu 
gibi bir zorluğu mevzuubahis değildir. Ancak 
emeklilerin üç ayda bir maaş almaları ve bir de 
memurların her ay maaş almaları keyfiyeti bir 
eşitsizlik yaratabilir. Bu da nihayet üç ayda bir 
maaş almakla, her ay keseneğin kesilmesi ara
sında memurun lehine veyahut da emeklinin le
hine bir durum mevcut ise bu nihayet kesenek 

I miktarının o üç aylık nisbet dâhilinde isabet 
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©den faizinin eklenmesi suretiyle, pekâlâ orta
dan kaldırılabilir ve denebilir k^ emekliler 
% 5,1 kesenek öderler denir. 

Onun için bendeniz Komisyon raporunun, 
bir zorluk yartacağı vasfında olan, binaenaleyh 
burada tatbikat zorluğundan dolayı bunun ya
pılması mümkün değildir şeklindeki mütalâası
na maalesef iştirak edemiyorum. Bendeniz şunu 
arz etmek istedim: (ve geçen günkü beyanla
rımda da zannediyorum sayın heyetinize bunu 
izah edemedim). Emekliler, emekliye ayrıldık
ları zaman bir sosyal sigorta niteliğinde olacak 
bu kurumun çıkarılacak hususi kanununda tes-
bit edilen periyotlar içerisinde, ödemiş oldukla
rı keseneklere göre bir ikramiye hakkına sahib-
olabikne niteliğinde iseler ve kanununda bu 
zikredilmişse alacaktır ve ben emekli oldum fa
kat yardımlaşma sandığında kalıyorum diyen 
kişi bir ikramiyeden istifade etmiyecektir. Eğer 
bir 30 sene buraya kesenek ödenmesi kanunun
da derpiş edilmişse bu zat da, Allah uzun ömür 
verirse, 30 sene keseneğini ödemeye devam ede
cek, belki 95 yaşında o ikramiyesini de, yani 
yardımlaşma kurumunun vereceği ikramiyeyi 
de alacaktır. Veyahut da diyecektir M, ben 
emekli olduğum zaman ikramiyemi de almıya-
cağım, yardımlaşma kurumunda üyeliğimin de
vamını istiyorum ve emekliliğimin varislerime 
bırakılmasını talebediyorum da diyebilecektir. 
Bunlar, bir sene içerisinde çıkacağından bahse
dilen kanunda gayet tabiî ki, sigorta hukuku
nun icabettirdiği esaslara göre bir kanun içeri
sinde tedvin edilecektir. Burada her hangi bir 
endişeye mahal yoktur. 

Meselâ Ordu Yardımlaşma Kurumu için, 
1962 yılında çıkarılmış olduğunu tahmin etti
ğim Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu için, 
onların emeklilerinin de buraya dâhil olması, 
yani Ordu Yardımlaşma Kurumuna dâhil olma
sı keyfiyeti haddi zatında bir zorluk tevlidede-
bilir. Bu bir hesap meselesidir, bir külfet mese
lesidir, ama burada böyle bir konu yokki. Bu
gün kuruluyor, eski emekliden girmek istiyen 
varsa, yeni emeklilerden de devam etmek isti-
yenler varsa herkes müsavi bir aidat vermek 
suretiyle, ilk başhyan bu kuruma gireceklerdir 
ve bir aksama, bir eksiklik, birinin fazla kese
neği, birinin eksik keseneği gibi bir endişeye 
mahal yoktur. Binaenaleyh Komisyon raporu

nun ikna edici olmadığı kanısındayım, benim 
takririme uygun 67 nci maddenin tadilinin ka
bulünü bilhassa istirham eylerim. Teşekkür ©de
rim. 

BAŞKAN — Sayın Üyeler bu yasa üzerinde
ki görüşmelerin onar dakika ile sınırlandırıldı
ğını hatırlatmak isterim; daha önce alınmış bir 
karar gereğince. 

Bir konuyu da oylarınızla çözeceğiz; Ko
misyonun, dikkate alınması şartiyle kabul edil
miş, önerge üzerine getirdiği yeni metin veya
hut eski metinde ısrar etmesi üzerine yemden. 
tıpkı bir madde görüşülür gibi görüşme mi açı
lır, yoksa önerge sahibi ile leh ve aleyhinde 
birer üyeye söz mü verilir şeklinde bir uygula
maya geçmemiz zorunludur. Kanunca, yeni bir 
görüşme açma imkân mevcut değildir. Çünkü 
konu üzerinde görüşülmüştür, ancak Komisyo
na gitmiştir, komisyon ya yeni bir m©tin geti
rir, yahut eski metninde ısrar eder, bu takdir
de önerge sahibi ile leh ve aleyhinde birer ko
nuşma yapılır. Başkanlık Divanının görüşü 
odur M, önerge sahibi ile leh ve aleyhinde onar 
dakikalık birer görüşme yapılır. Eğer bunun 
dışında bir görüş var ise bunu görüşürüz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben bu görüşünüze taraftar olmadığımı 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bunun dışında bir görüş var 
ise o zaman oylarım. Bu görüşümü, izaha lüzum 
yok M, bellidir. Genel Kurul oylariyle mesele
yi halleder. Ya der ki, görüşme açılsın, ya der 
ki, leh ve aleyhinde birer kişiye söz verilsin. 
Bu kadar sarihtir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu üye) — Sayın 
Başkan, birbirinden ayrı İM konu var. İkisini 
birden oylıyamazsmız. Bu mümkün değil. 

BAŞKAN — Hangisi Saym özgüneş? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Şimdi 

Sayın Başkan, evvelâ Komisyon yeni bir metin 
getirdiği takdirde ysniden müzakere açmak 
zaruridir, çünkü eski metin ortadan kalkmıştır. 
Ama eski metin aynen getirildiği takdirde belM 
onun üzerinde müzakere açılmıyabilir. 

BAŞKAN — Peki Sayın özgüneş, bilâhara 
böyle bir konu geldiği takdirde M, bu da çözüm 
istiyen bir konudur, şimdi görülürüz. Şimdi Ko
misyon ısrar ettiği takdirde ne işlem yapılaca
ğı meselesi var önümüzde. Komisyon... 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hakkın-
da Sayın Başkan, hiç bu tarafa bakmıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Bakacağım merak etmeyin. 
Söz verdiğim takdirde usul hakkında evvelâ 
size söz vermem lâzım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
hakkında Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ege, usul 
hakkında görüşme açtığım takdirde ilk sıra Sa
yın özdenindir, gayet tabiî sonra sizindir. Yal
nız usul hakkında müzakere açmıyorum. Çün
kü usul hakkında usule uygun bir talebiniz 
yoktur; iki tarafın da. Usul hakkında, 58 nci 
maddeye göre usule uygun talebiniz olursa, tet
kik eder ve söz veririm. Usul hakkında usule 
uygun söz istenmediği için görüşümü oylarınız
la halletme cihetine gideceğim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Usul hakkın
da söz istedik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama niçin istediğinizi söylemi
yorsunuz. Usul hakkında söz istiyorum denmez. 
Usulün şu yönünden, Sayın Başkan tatbik etti
ğiniz husus içtüzüğe aykırıdır, gündeme ait, 
yahut... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ek
siktir, oylamak istediğiniz hususu eksik görü
yorum. 

BAŞKAN — Yani içtüzüğe aykırı bir tutum 
içinde miyim? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — içtüzüğe aykırı bir tutum için

deyim. Onu iddia ediyorsunuz. Sayın özden bu
yurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Maddesini zikretmedi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 67 nci madde. Deminden beri 
konuşulan 67 nci maddedir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Hayır, içtüzüğün hangi maddesine aykırıdır 
onu zikretmediler. 

BAŞKAN — içtüzüğe aykırıdır, şart değil
dir, içtüzüğün her hangi bir maddesine oldu
ğunu söylemek. Tutumunun içtüzüğe aykırı ol
duğunu Sayın özden iddia ettiler. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Şükret ki, 
içtüzüğe dedi ya Anayasaya dese idi! 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bu madde müzakere 

edilirken, ki, arkadaşlarımızı müzakere zama
nındaki havaya, dönmelerini rica edeceğim, bir 
kıymetli arkadaşım bu maddede emeklilerin is
tifa etmeleri hususunda sarahat olmadığı için 
maddeye vuzuh getirmek ve kurulacak yardım
laşma kurumundan da emeklilerin istifade et
melerini temin maksadiyle, bu tasarının şimdi 
müzakeresi yapılmakta olan maddesinin birinci 
satırına «memurlar ve emekliler» denmek su
retiyle tashihini istemişti. Müzakere cereyan 
etti, müzakere cereyan ettikten sonra, bu kür
süyü işgal eden başkan arkadaşımız oyladı. Oy
ladıktan sonra da kabul edilmiştir dedi, hattâ 
tashih edildiği şekilde, tavzih edildiği şekilde, 
önerge istikametinde diyerek oyladı ve emekli
lerin bundan istifade etmeleri hususundaki ka
naatlerimize uygun bir metin vücuda gelmiş 
oldu. Bundan sonra oradan bir arkadaşım aya
ğa kalktı yapılan muamelenin usulsüz olduğu
nu ifade buyurdu. 

BAŞKAN — Sayın Özden geçmiş olaya de
ğil, şimdi benim bu andaki tatbikatıma lüt
fen gelin ve benim tatbikatımı.. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sizin tatbi
katınıza gelebilmek için daha başını bilmek 
lâzımgelir. 

BAŞKAN — Onu biliyor zaten sayın üye
ler. Benim tatbikatıma gelin lütfen, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) —Oy ve
receğiz, başını bilmemiz lâzım. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Böyle ol
du. Bunun üzerine tereddüt edildi, hattâ Ma
liye Bakanı bir parça üzüldü, bunun böyle 
kabul edilmesinden dolayı. Bu sefer Başkan
lık Divanı 15 dakika müzakereye çekildi. Mü
zakere olduktan sonra geldi kararı tebliğ et
ti, biz bu önergeyi komisyona madde ile bir
likte veriyoruz dendi. 

Şimdi, komisyon maddenin aynen kabul 
edilmesi hakkındaki tutumunu burada izah et
ti. Şimdi oraya gelmiyorum. Bu tutum hak
kında doğru mudur, eğri midir, Komisyonun 
esbabı mucibesi hukukî midir, yerinde mi
dir, bunu mütalâa etmiyoruz. Şimdi mütalâa 
ettiğimiz şu dakikadaki, Sayın Başkanımızın 
Komisyonun getirdiği metnin münakaşa edi
lip edilmemesi meselesidir. 

Kıymetli arkadaşlarım, müzakere bitmiş 
değil. Komisyon ısrar etmektedir. Bizim eli-
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mizde bulunan tüzüğümüzde Komisyonun ge
tirdiği mütalâa üzerinde müzakere edilmiye-
ceğine dair bir madde yoktur, iste onun için 
Bakanlığın tefsiri yerinde değildir, diyorum. 
Eğer sarih olarak tüzükte Komisyonlara ha
vale edilen önergeler komisyonca mütalâa
sından sonra yeni getirilen metin veya ısrar 
kararı üzerinde artık Umumi Heyette bir mü
talâa beyan edilmez, bu böylece kabul edi
lir, reye arz edilir, kabul edilir veya edilmez 
diye bir şey varsa kabul edeceğim. Halbuki 
öyle değil. Metin de sarahatle son kararın 
Umumi Heyet tarafından verilebileceği me-
alindedir. Umumi Heyetinde son kararını ve
rebilmesi için tabiatiyle bunun evveliyatını 
bilmesi lâzım. Bu esasatın üzerinde durması 
icabeder. 

Şimdi, o eski mütalâaları bilmiyen, o mü
zakerelerde vazifeten veyahut mazeretle bu
rada, bu sıralarda bulunmıyan üyelerimiz ola
bilir. Bu üyeler meseleye muttali değillerdir. 
Muttali olunmıyan bir mesele hakkında karar 
vermek mevkiinde bulunmadıkları için bir 
müzakere açılmasında hiçbir sakınca yoktur. 
Pekâlâ müzakere açılır ve mesele esaslıca tet
kik edilir, sağı solu ölçülür, derinliğine 
gidilir, ondan sonra Heyeti Umumiyeye bir 
karar verir. Niçin bundan çekiniyoruz? Bu 
kadar günden beri bu tasarının üzerinde bu
lunuyoruz. Başkanlar hep bu meseleleri açık 
aç ık müzakere ettirdiler. Herkes mâtalâasını 
söyledi. Neden şimdi bu maddeden kaçınıyo
ruz? Yani emeklilere behemahal ıstırap çek
tirmek, emeklilerin eski acı hallerini müte
madiyen devam ettirmek, onlara bir par
mak bal çalarak, sizin haklarınızı bir sene 
sonra halledeceğiz, üzülmeyiniz, merak etme
yiniz, ıstırabı çekmekte devam ediniz diye
ceğiz, ondan sonra yalnız çalışan memurun 
hakkını koruyacağız. Böyle olmaz arkadaş
lar. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özden konuşmanız be
nim tutumumla ilgili mi idi bilmiyorum? Sa
yın Ege buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonunun sayın üyeleri; 
usulü tesbit edebildiğimiz takdirde kolaylıkla 
müzakerelere bir istikâmet vermek imkânı
na sahibolabiliriz. Usul şudur ki, yıllardır ta-
kibedilen, benim anlayışım ve görüşüme göre 

burada bâzı maddeler üzerinde önergeler 
verilmiştir. Bu önergeleri tetkik etmek üzere 
Komisyon geri almıştır ve Komisyon bu geri 
aldığı önergelerin müzakeresini yapmıştır. 
Dün başlıyan, gece devam eden, bugün saat 
13,00 e kadar devam eden müzakereler neti
cesinde Komisyon bir rapor hazırlıyarak gel
miştir. Şimdi yapılacak müzakere Komisyo
nun raporu üzerinde olmak mecburiyetinde
dir. O bakımdan Sayın Başkanın teklif ettiği 
hususa şunu ilâve etmek istiyorum; Komis
yonun raporu okunur, Komisyonun raporu 
üzerinde müzakere münakaşa açılır ve Komis
yonun raporunda nazarı itibara alman öner
geler üzerinde önerge sahibi eğer söz ister
se kendisine söz verilir, çok kısa olarak öner
gesini izah eder, ondan sonra oylamaya geçi
lir. Bunun dışında yeniden müzakere açılmaz 
ve Komisyona intikal eden önergeler de ar
tık Komisyona aidolmuştur ve önergeler üze
rinde de ayrıca burada müzakere açılamaz. 
Devamlı takibedilen yol, bu yoldur, Komisyon
larda böyle takibedilir, Umumi Heyetlerde zan
nediyorum böyle takibedilir. Böyle bir yol 
tutturduğumuz takdirde kolaylıkla 9 ncu 
ve 90 ncı maddenin müzakerelerini salimen 
neticelendirebiliriz. 

Teşekkür ederim. («Söz istiyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Bitti efendim, henüz 9 ve 90 ncı 
maddelere gelmedik. Şimdilik 67 nci madde
deki pürüzü çözümlemekle meşgulüz. 

Bizim içtüzüğümüze göre komisyona dik
kate alınmak üzere giden bir önerge üzerine 
komisyon dikkate almakla bağlı değildir. 
Israr edebilir. Israr üzerine içtüzükte sarih 
hüküm, Genel Kurul kararını verir, der. 

Sayın Özden'in Başkanlığa tevdi ettiği, 
görüşme açılmaz kaydı mevcut mudur, mukad
der sualine, görüşme açılacağına dair de içtü
zükte hiçbir hüküm mevcut değildir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — 97 nci mad
de.. 

BAŞKAN — Görüşme açılacağına dair de
ğil Sadece bir kayıt vardır, «bunun üzerine 
Genel Kurul karar verir», kaydı mevcuttur. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) )— Son karar 
ne demektir? 

BAŞKAN — iki görüş birbirinin zıddı. Sa
yın Özden, kararını verir, diyor. 
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REFET RENDECİ (İstanbul) —Sayın Baş
kanını, bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Sayın özden'e göre görüşme 
açılır, tıpkı yeni bir madde üzerindeki görüş
me gibi. 

Sayın Ege'ye göre de, sadece önerge sahibi 
görüşlerini açıklar. 

Başkanlığın biraz önce rica ettiği orta yol, 
tatbikat için; önerge sahibi görüşünü açıklar, 
önerge üzerinde komisyonun almış olduğu ısrar 
kararı, ısrar metni üzerinde leh ve aleyhte bi
rer üyeye söz verilir, şeklindedir; Başkanlığın 
teklifi. 

İki ayrı görüş ve iki ayrı görüşe karşı Baş
kanlığın görüşü vardır. Başkanlığın bu görüşü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Başkanlığın görüşü kabul 
edilmiştir. 

Tatbikat şu şekilde yürütülecektir: 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bir 

sualim var, Sayın Başkanım, , 
BAŞKAN — Komisyon ısrar etmiş ise, eski 

metin üzerinde önerge sahibi veya sahiplerinden 
birine söz verilir ve ayrıca lehte ve aleyhte io-
mak üzere birer üyeye de söz verilir. 

Sayın Özden, siz söz istemiştiniz, vereceğim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade bu

yurursanız bir sual soracağım. 
Bundan sonraki 90 ncı madde ve mütaakıp 

maddelerde de böyle mi olacak? 
BAŞKAN — Hayır, öyle değildir. 9 ncu mad

de komisyona dikkate alınmış şekli ile gitme
miştir, 90 ncı maddede öyle değildir. Acels bu
yurmayın, her şeyi usulüne göre halledeceğiz, 
telâş buyurmayın. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Acele değil, 
bilelim. 

BAŞKAN — 68 nci maddeden hareket edip 
de 9 ve 90 ncı maddelerde ne yapacağız diye 
düşünmeyiniz. Biz, meseleleri objektif o1 arak 
halletmeye çalışıyoruz, endişe etmeyin. 

Şimdi komisyonun eski 68 nci, yeni 67 nci 
madde üzerinde Sayın Demir Yüce görüşlerini 
açıklamıştır. Şimdi, komisyondan ayrı olarak, 
lehte ve aleyhte olmak üzere birer üyeye de söz 
vereceğim, sizden sonra isterlerse. 

Sayın komisyon, buyurunuz. 
MALİYE BAKANI MESUT EEEZ (Kütah

ya Milletvekili) — Söz istiyorum, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet de söz istiyorlar mı? 
O halde, üyeler için böyle bir tahdidi koyunca; 
bu, komisyona da racidir. Ya Hükümete, ya da 
komisyona söz verelim. Siz mi, komisyon mu? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Arkadaşlar görüştükten son
ra söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — O kadar da geniş olmaz. Ya 
komisyon, ya Hükümet. Zira artık komisyona 
maiolmuştur. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Lehinde ve aleyhinden arka
daşlar görüştükten sonra söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Kısaca Hükümete de söz veri
riz, efendim, şayet sayın üyeler söz alırlarsa. 

Ayrıca komisyondan da 10 dakikadan fazla 
bir görüşmede bulunmamalarını rica edeceğim, 
sadece bu bir ricadır, tabiî, İçtüzüğe göre bu 
istek mümkün değildir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK AT A YURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 67 nci madde üzerin
de Sayın Ahmet Demir Yücenin önergesini ko
misyonumuz tetkik etmiş ve netice itibariyle 
gerekçeli olarak arz ettiğimiz, önergemizde de 
bertafsil beyan ettiğimiz, şekilde bu madde 
metninin aynen muhafazasını uygun bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ahmet Demir 
Yüce, Ordu Yardımlaşma Sandığı ile sivil per
sonelin bu madde ile öngörülen yardımlaşma 
sandığım, ek sosyal ve sigorta ve yardımlaşma 
islerinin düzenlenmesini bir tutmaktadır. Bu 
bir tutulunca mesele şu açıdan ele alınabilir. 

Halen Ordu Yardımlaşma Sandığına emekli 
subaylar, askerî memurlar ve Ordu camiasına 
dâhil olanlar dâhil değildir. Çünkü, bilfiil ça
lışanlarla, emekli olanlar bu sandıktan ayrıl
mışlardır. Sivil personel için de bu madde ile 
getirilen hükümde aynı hüküm mahfuz tutul
muştur, ona mütenazır hükümler va'zedilmiş 
bulunmaktadır. 

Halen Ordu Yardımlaşma Kurumu mensup
larının ek tediyeleri neticesinde emekli olanla
ra ek ikramiye verilmesi derpiş edilmektedir. 
Emeklilerin de bu statüye tabi olması halinde, 
emekliler bir taraftan bu şekil yardımı almak 
üzere müracaat edeceklerdir. Fakat, emekli 
olurlarken bu yardımı aldıkları için onlara da 
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bu yardımı vermemek durumu hâsıl olacaktır; 
veyahut da, emeklileri bu yardımdan vareste 
kılmak icabeder. 

Ordu Yardımlaşma Kurumunun emekliler 
için yapmış olduğu en önemli yardım, muvaz
zaf bulundukları sırada bu sandığa dâbil olur
larken, emeklilikleri geldiği zaman bir taraftan 
Emekli Sandığından ikramiyelerini almakta, bir 
taraftan da Ordu Yardımlaşma Kurumuna yap
tıkları tediyeler neticesinde birikmiş olan para
ları ile bu paraların muhtelif iştiraklere yatırıl
ması sureti ile meydana gelmiş olan temettüle-
rinden hisselerine isabet edenleri derli toplu 
bir halde almaktadırlar. 

Bu balkımdan buna mütenazır olarak asker 
ve sivil yardımlaşma kurumları arasmda statü 
bakımından, hukukî bünye bakımından bir fark 
olmaması itibariyle 67 nci maddeye de bu şe
kilde müeyyideler getirildiği için önerge kabul 
edilmemiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, usul bakımından da 
emeklilerin tabi olacağı statü ile, çalışan, bilfi
il çalışan personelin tabi olacağı statü ve malî 
durum yekdiğerinden farklıdır ve Hükümetçe 
muhtelif defalar ifade edildiği veçhile, emekli
lerin ikramiye durumları, konut vaziyetleri, yaz 
kamplarından faydalanmaları, çocuk okutma 
yardımları, kredi meseleleri ve kendilerinin ve 
ailesi efradının tedavi kurumlarında ücretsiz 
tedavileri bakımından yapılacak olan sosyal 
yardımların ve yaratılacak imkânların ayrı bir 
mevzuatla tedvini öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bu itibarladır ki, muhterem arkadaşlarımı
zın ifade ettikleri şekilde emeklilerin de buraya 
dâhil edilmesi suretiyle, maddenin çalışmasını 
büsbütün güç duruma sokmamak gerekmekte
dir. Pratikte de faydalı doğiidir. Bu bakımdan 
Komisyon olarak 67 nci maddenin aynen muha
fazasını arz ve teklif ediyoruz. 

Sayın Ahmet Demir Yüce 'nin 20 nci ek geçici 
madde ile de yine bıı paraların nasıl tahsil edi
leceği hakkında önergeleri mevcuttur ki, o mad
deye geldiğimiz zaman da yine Komisyon olarak 
kabili tatbik olmadığı hakkındaki noktai Hasa
rımızı arz edeceğiz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAKAN — Sayın Sözcü, bir dakika, sora 

soracaklar. Sayın Demir Yüce, buyurunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Komisyon Sözcüsünden şunu sor
mak istiyorum. 

Ordu Yardımlaşma Kurumuna mütenazır 
memur yardımlaşma kurumu kurulmaktadır. 

Bendeniz Ordu Yardımlaşma Kurumu ile, 
her iki kurumu karıştırmadım. Ordu Yardım
laşma Kurumunda subayların emekli olduktan 
sonra Ordu Yardımlaşma Kurumundan ayrılmış 
olmaları keyfiyeti bir sosyal emniyeti inkıtaa 
uğratmak mıdır, bu bir hata mıdır? Burada ye
ni bir kurum kurulurken bunu daha mükem
mel kurmak iyi değil midir? 

BAKAN — Buyurunuz Sayın Atayurt. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

FAİK ATA YURT (Devamla) — Sayın Başka
nım, Sayın Ahmet Demir Yüce'nin şu suretle 
sorularına arzı cevabetmek mümkündür. 

Uzun vadeli bir istihdam süresi içerisinde 
memurun durumunu ve emniyetini bir sosyal 
yardım sandjğı içerisinde mütalâa etmek başka
dır. ömrünün son devresine gelmek üzere bu
lunan emeklilerin kısa vadeli sosyal durumları
nı ve tedbirlerini yekdiğerine karıştırmamak 
lâzımdır. Bunlar bir sigorta hesabı, bir sigorta 
matematiği, infitismal matematik içerisinde ay
rı ayrı mevzular olarak kendisini hissetmekte
dir. 

Bıı itibarladır ki, biz burada ek sosyal sigor
ta, ve yardımlaşma maddesi ile mevcudoian ve 
istihdam edilen personelin sosyal durumlarını 
usul bakımından bu kananla düzenlerken, diğer 
taraftan da Komisyonumuzda izahat vermiş bu
lunan Hükümetin emekliler için hazırlamış ol
duğa ayrı sosyal emniyet tedbirlerini ve getire
ceği hukukî düşeni muvafık karşıladığımız için
dir id, buradaki madde de emeklilerle ve şim
di bilfiil çalışan personeli ve uzun sürede mese
lelerini halledecek personelle birlikte mütalâa 
etmeye imkân bulamadık. 

Ordu Yardımlaşma Sandığında da bu mese
leler aynı şekilde düşünülmüş, emeklilerle bil
fiil istihdam edilen subaylar ve askerî memurlar 
buna göre bir düzene tabi tutulmuş bulunmak
ta -inin,. 
iiOı .1.» A i d i . 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde leh ve aleyhte 

söz istiyen sayın üye?.. 
SÎFAT ÖZTÜEKÇİNE (istanbul) — Sayın 

} Balkan, Komisyona bir soru soracağım. 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Sayın Sözcü buyurdular M, Orduya 
bağlı olan kişiler emekli olduktan sonra Ordu 
Yardımlaşma Kurumundan istifade edemiyor
lar. 

Benim, yakinen tanıdığım ve aynı yerde 
oturduğumuz bir emekli albay var. Bu kimse 
Ordu Yardımlaşma Kurumundan pekâlâ alış ve
riş yapabiliyor. Bunlar, istediklerini maliyet fi
yatına alabiliyorlar. Bu duruma göre Sayın Ko
misyon bu ters düşüncesi ile bizi yanıltmakta
dırlar. 

BAŞE4N — Sosyal güvenlik ve alış veriş 
durumları ayrı, tabiî, değilmi? 

Buyurunuz, Sayın Komisyon Sözcüsü. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Devamla) —Muhterem ar
kadaşımızın soruları bu maddenin muhteviyat, 
münderecat ve felsefesi ile alâkalı değildir. O, 
tamamen askerî personelin, yani asker olarak 
emekli, olanların kendi kurum ve müesseseleri 
ile olan ayrı mevzuata tabi imkânlarından fay
dalanmalarıdır. Ordu Yardımlaşma Kurumu 
ile emeklilerin bu arz ettiğim madde ile bir alâ
kası yoktur. Buradaki madde, Ordu Yardımlaş
ma Kurumu mevzuatına mütenazır olarak ve 
ona müşabih olarak tedvin edilmiştir. Tekrar te-
yiden ara ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Özden, buyurunuz, Komisyon metni

nin aleyhinde. 
EKEEM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım; evvelâ Heyeti Umu-
miyeden özür dilerim, hem usûl hakkında, hem 
de esas hakkında bâzı sözler alıyorum, fakat 
meseleyi ben önemli görüyorum. Niçin önemli?.. 

Esbabı mucibe yerinde. Yani, arkadaşımız 
iddia ediyor ki, yapacağınız, kuracağınız, bir 
seneye kadar temeli atılacak, bir sene sonra ku
racağınız bu kurumdan da emekliler istifade et
sin. Niçin önüne geçiliyor, canım? Bunu anla
mıyorum, yani. Bunu anlasam kabul edeceğim. 
Binbir dereden su getiriliyor, işte, emekli ke
seneği şöyle imiş de, böyle imiş de, yok bilmem 
ne imiş de,.. Canım, bırakın adamları biraz da, 
biraz ferahlığa girsinler, biraz ferahlık duysun
lar. Yani çalışan mukaddes, evet amenna başı
mızın üstünde yerleri var, çalışan memurların. 

Buna bir diyeceğimiz yok. Refah ve saadete ere
cekler mi ermiyecekler mi, bu tatbikattan belli 
olacak. O halde meçhul, bence. Ama hiçolmaz-
sa emekliler de bizim de haklarımızı şu çalışan
lar kadar koruyorlar, derler. Biliniz ki, memur 
arkadaşlar, halen vazife gören arkadaşlarımız 
da memnun olurlar. Çünkü memuriyetin sonun
da, Allah geçinden versin, yani ölüm olmadan 
emeklilikleri var. Onlar da memnun olurlar. 
Onun için her halükarda muhakkak emekli
lerin haklarını korumak mecburiyetindeyiz. Ni
tekim 1101 sayılı Kanun, emekliliği bir fuka
ralık, bir ıztırap halinden çıkarmış bunu bir 
prensibe bağlamıştır. Bu kanunun esprini için
de emeklilik vaziyetinde bulunan memur va
tandaşı bu kanunun bu istifadenin haricinde bı
rakmakta hiçbir adalet yoktur. 

Diyor M, kesenek süresi birbirinden farklı
dır. Canım efendim, koca Maliye, koca Emek
li Sandığı bu kesenek meselelerini o kadar gü
zel hallederler ki, hiçbirimiz farkına bile vara
mayız. Biz kesenek veriyoruz Emekli Sandığı
na, ne kadardır, nisbeti ne kadardır, nasıl ke
silmiştir, nasıl edilmiştir, ben vallahi bir türlü 
kühnüne vâkıf olamıyorum. Kühnüne vâkıf olan 
varsa buyursun buradan izah etsin. 

«Dinlenme kampları ve saire başka mevzuat
ta düzenlenecek.» ne vakit düzenlenecek? Bu
rada kanunlar çıkartıyoruz, yasıyoruz. Hattâ bu
radaki kanunlara gitmiyelim. Anayasada mad
deler var. Şu kanun çıkacak; işte Hâkimler Ka
nunu meselâ. «Hâkimlerin ödeneklerine, yolluk
larına, tâyinlerine taallûk eden bir kanun çıka
racaksınız.» diye Anayasa hükmü var. Bundan 
başka da diğer hükümler var. Şimdi hatırımda 
değil, çıkartırım Anayasadan, bu kanunlar çık
mamıştır. Hususi kanunlarda maddeler var; 
şu talimatname çıkacak, şu tüzük çıkacak, şu 
nizamname çıkacak. Çıkarılmamıştır canım, var 
böyle getirelim isterseniz. E, şimdi burada çıka
racağız diye hazırlanıyorlar kamplara girecek
ler, sair haklardan istifade edecekler, mevzuat 
hazırlanacak diye ibr va'de nasıl itimadediîe-
bilir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİBE (İstanbul) — Kasım 
ayında. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Beyefendi, 
bir kere Kasım ayına kadar, iki Meclis de ayın 
üçünde kapanıyor. Kasıma kadar iş yok. Ka-
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sıma kadar Hükümet de başka işlerle meşgul 
olur. Komisyonlar toplanıyor mu, Kasım ayma 
kadar? Toplanıyor. Anayasada hüküm var. Eğer 
meclisler karar verirse, komisyonlar faaliyete 
geçebilirler ve ellerindeki meseleleri halledebi
lirler diye, komisyonlar çalışır. Var mı böyle 
kararıma? 6 seneden beri burdayım verdiniz mi 
bir karar? Vermediniz. Adalet Komisyonu çalış
sın, Ticaret Komisyonu çalışsın diye bir karar 
verdiniz mi? Vermediniz. Komisyonlarda evrak 
duruyor. Bizim için söylemiyorum, Millet Mec
lisi için söylüyorum. Biz evvel Allah bize gelen 
şeyleri yapıyoruz. Ama Millet Meclisinde ya
pılmıyor, bunu buradan ifade ederim. Hakikat
leri tam yerine koyalım. Sonra çalışırız diyoruz; 
E, tabiî bu işe de kimse kanmaz. 

Emekli memurla, çalışan memuru biribirin-
den tefrik etme mütalâası yeni değil, eskiden 
beri vardır bu mütalaa. Yani hiçbir devreyi 
ele almak istemiyorum. Bu yeni bir kaide de
ğildir, eskiden beri böyledir. Bilhassa emekli 
oldu mu bir memur tu kako olur gider, o adam 
artık yok. Bu adam generallik yapmış, umum 
müdürlük yapmış, bu adam Temyiz âzalığı, re
isliği yapmış, bu adam şu yapmış, bu yapmış. 
Bütün bu vazifeler millete, vatana, memlekete 
yaptığı bu hizmetler tamamen unutulur, eline 
bir para verilir, geçip gider. 

Sonra zümreler, sınıflar arasında fark yok mu? 
Var. Benim babam askerdi, emekli idi. Ameli
yat yaptırdık. 15 000 liralık ameliyat bedava 
oldu. Neden? Askerdi. Ama ben farzımuhal 
milletvekili veya senatör clmıyayım. Bir tapu 
memuru olayım, bir tapu emeklisi, bir mukayyit 
emeklisi olayım, ameliyat olabilir mi bugün pa
ra vermeden? Olamaz. Bir reçetesini yaptırabi
lir mi? Yaptıramaz. Olmaz, yok bunlar. 

Gider emekli bir tapu memuru Mahmutpa-
şa'dan bir gömlek alır. Ama bir emekli yüzba
şı, bir binbaşı, bir yarbay, bir albay gider 
ORKO'dan o aldığı paranın 1/3 noksanına pe
kâlâ alış - veriş edebilir. Bu adalet değildir, ar
kadaşlar. Açık konuşalım, bu adalet değildir. 
Bu emekli sivil memurun haklarım sizler, bizler 
müdafaa edeceğiz. Bu kanun şuradan çıksın, bir 
emekli ilâve edilsin şu maddeye, canım ne ola
cak bugün bir şey kaybetmiyoruz. Bir sene 
sonra bu memurlar için bir kanun getirilecek, 
bir kanun yapılacak emekli de girecek onun içi
ne, canım. 

Yani hakikaten üzücü bir şey. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın B-Iıo.n. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhiriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri; Emeklilere bir 
imkân tanınması konusunda hepimizin hamiyet 
hislerimize hitaibedilebilir ve emeklilerin durum
larının iyileştirilmesini hepimiz canü gönülden 
arzu edebiliriz. Bu başka bir konudur. Bu arzu
muzu uzunboylu burada teferruatiyle, detayiy-
le, tafsilâtiyle izah da edebiliriz. Niçin bunu 
arzu ediyoruz? Bu başka bir mevzudur. 

Şimdi konuştuğumuz madde ise bir Memur 
Yardımlaşma Kurumu kurulmasını öngören bir 
maddedir. Emekliler de buraya dâhil olur. 

Muhterem senatörler, memur olmanın bir 
özelliği vardır, özel bir statüsü vardır. Emek
liliğin de kendisine has hususiyetleri vardır, 

Şu halde bir kanun tedvin edilirken, yardım
laşma kurumu da olsa, tedvin edilirken, hangi 
teşekküle ait, kimlere aitse onun hususiyetlerine 
uygun tarzda tanzim edilir. Memur Yardımlaş
ma Kurumu memuriyetin özelliğine memuri
yetin hususiyetlerine göre kurulur. Emekliler 
için bir yardımlaşma sandığı kurulacaksa, ek 
yeniden sosyal sigorta müessesesi getirilecekse, 
o da emekliliğin özelliklerine g'öre kurulması 
lâzrmgelir. 

Şimdi, benim arz ve izaha çalışmak istedi
ğim ve çalıştığım nokta şu: Bu sandığa, Sosyal 
Sigorta Kurumuna, bu yardımlaşma kurumuna 
dâhil olacak olan memurlar, istikbale bakarlar, 
istikbalde bir şey beklerler. Henüz ömürlerini 
memuriyette geçirmemişlerdir. Sayın Demir 
Yüce arkadaşım diyor ki, «Efendim bu kurum 
kurulduktan bir sene sonra, 6 ay sonra, 3 ay 
sonra emekliye sevk edilecek adamlar vardır, o 
istifade edecek veya alâkası kesilecek» 

Şimdi bu madde o kanunu bütün teferru
atiyle tanzim etmiyor ki, böyle bir yardımlaş
ma kurumu tesis eden kanun tasarısı bâzı 
özellikleri dikkate alacak, o kanunun meriyeti 
tarihinde hizmeti olanlara şu muamele, bu ka-

I dar olanlara bu muamele tatbik edilir, diye-
| çektir. Elbette ki tekaütlüğüne 5 ay kalmış, 
i bir sene kalmış kimselerle daha 20 yıl Devlet 
I hizmetinde çalışacak ve 20 yıl % 5 aidat ödiye-
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cek olan kimseler aynı statüye, aynı imkânla- I 
ra tabiî tutulmıyacaklardır. I 

Emekliliğe gelince; şimdi tasavvur buyu
runuz zaten Emekli Sandığı var, bir de böy
le bir yardımlaşma kurumunun üyesisiniz, 20 I 
sene % 5 aidat ödemişsiniz, konut imkânların
dan faydalanmışsınız, diğer dinlenme kampları I 
imkânlarından faydalanmışsınız kurumun diğer 
imkânlarından borç, kredi v.s. lerinden fayda
lanmışsınız, oradan ilginizi keserken, o kanun I 
bunu nasıl tanzim edecekse, eğer bilfarz bir 
muayyen meblâğ da alıyorsunuz ve oradan ay
rılıyorsunuz; e, şimdi Memur Yardımlaşma Ku
rumu bu imkânları getiriyor, 20 sene aidat öde
diniz artık bütün imkânlardan faydalandınız I 
ayrılıyorsunuz, ilişkiniz devam edecek. I 

Şimdi muhterem senatörler, burada muay
yen bir süre sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna 
artık aidat ve saire kesme işi ortadan kalkar, 
n. temin etmek istiyorsa onu eder. Bilfarz akla 
şu sual geliyor. Daha 20 sene, 15 sene aldat 
ödiyecek olan bir memuru ilgilendirdiği kadar, 
konut meselesi bilmiyorum emeklileri ilgilendi
rir mi? Emekliyi zannediyorum daha ziyade 
dinlenme kampları ve diğer ihtiyaçları karşıla
mak, yardımcı olmak hususu ilgilendirir. Bi, 
de diyoruz ki, arkadaşlarımız tereddüt gösteri
yorlar, Sayın Özden tereddüt gösteriyor, 
emeklilerle ilgili olanak bir tasarı hazırladık, 
bunu Meclisin gelecek döneminde sevk edece
ğiz; orada emekliler için dinlenme kampları 
kurma meselesini halledeceğiz, emeklilerin 
kendilerinin ve ailelerinin tedavilerinin Devlet 
tarafından yapılmasını sağlıyacak hükümler 
getireceğiz. Zaten bu taahhüt Hükümet prog
ramında da vardır, diyoruz. Sayın Ekrem Öz
den arkadaşımız diyor ki «bu kanunun ne za
man geleceği bf İli omaz. geciktirmeyiniz» His
lerini anlıyorum, bunu gayet iyi anlıyorum. 
Emeklilere bir imkân sağlamak tarzındaki his- j 
lerini gayet iyi anlıyorum. Diyorum ki, önü
müzdeki dönemde Meclislerin çalışma dönemin
de getirilecek. Ayrıca, eğer şu 190 ncı madde
ye, eski 68 nci, yeni 67 nci maddeye bu hüküm 
konulsa bu madde de yürürlüğe girse, bu mese
le hemen yarın müspet tesirini gösterecek değil 
ki. Bu maddeye göre de bir kanun hazırlana
cak, kanun metninde var ve o tasarı hazırlanıp 
Meclislerin tasvibine sunulacak. Biz de diyo- ] 

I ruz ki, emeklilere ait başka tasarı hozırlıya-
cağıs, bu sebeple emekliğin özelliklerine uy
gun ve onların ihtiyaçlarına daha uygun bir 
tarzda tasarı getireceğiz, ikisini bir iarada bir
leştirmekte müşkülât vardır ve bu işin tahakku
kunda da müşkülât ile karşı karşıya kalırız. 
Yoksa Sayın Demir Yüoe ve diğer arkadaşları
mızın fikirlerini, elbetteki emeklilere bir şey 
sağlamak hususundaki temennilerini benimsiyo
ruz. Yalnız memurlara münhasır olan, memur
lara. münhasır olsun. Emeldiler için ayrı ta
sarı getireceğiz, diyoruz. Her halde arkadaş
larımız takdir ederler, memur olmanın kendi-
disine göre bir özelliği vardır. Memurların 
yaşlan itibariyle, kendi maaşlarından yapıla
cak tsviüfaıt itibariyle, istikbale bakışları itiba-

I riyle, projeleri, istihbaratındaki arzuları itiba
riyle birçok farklar vardır. Emeklilerin ise, 
durumları ayrıdır, onların kendilerine has hu
susiyetleri vardır. Bu bakımdan komisyon 
metninin ve tasarı metninin aynen kabul edil
mesini faydıalı mülâhaza ediyoruz. Onun arz 
etmek için söz aldım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Komis
yonun ısrar ettiği 67 nci maddeyi oylıarınıaa ;arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Sayılar arasında büyük fark vardır. Sayın 
iiyslerirı ayağa kalkmalarını rica edeceğim. 
Komisyon metnini kabul edenler, lütfen aya
ğa kalımlar. Kabul elmiyenler... Komisyonun 
iirrar ettiği 67 nci madde kabul edilmiştir, 

Şimdi, komisyona gitmiş bulunan 9 ve 90 
ncı maddeler vardır. Banlardan önce bâzı hu
suslar vardır. Bunları da bitirdikten sonra bu 
çok önemli olan iki konuya geçelim. Bunlar da 
hatalı kabulden dolayı yeniden görüşülmesi 
istenen iki önergedir. Bunları okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 

24 . 7 . 1970 tarihli Birleşimde görüşülmek
te olan Personel Kanununun 28 nci maddesiyle 
değiştirilen 68 nci maddesinin (C) bendinin 
5 nci fıkrasına (veya) kelimesinin ilâvesi hu
susunda verdiğim önerge, komisyon, Hükümet 
ve Umumi Heyetçe yanlış anlaşılmakla ve ka
bul edilen metinle maddenin gayesi ortadan 
kaltığından, Tüzüğümüzün 77 nci maddesinde 

I gecen unsurlara uygun bir şekilde madde hata-

— 300 — 
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lı çıkmış bulunduğundan, maddenin bu yön
den tekriri müzakereye tabi tutulmasını arz ve 
talebederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Sayın Altan, önergenizi izah 
için buyurunuz. 

İçtüzüğe göre hatalı kabulden dolayı öner
ge sahibi, komisyon ve Hükümet dinlendikten 
sonra görüşmesiz işari oyla mesele halledilir. 
Bu sebeple söz istenmiş bir üyeye söz vermeye 
medburum. Yanlız 10 dakikadan fazla olmıya-
cak. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; daha evvelki birleşimde 
bu mesele hakkında izahat vermiştim. Tekriri 
müzakere talebinde bulunmanın esbabı muci-
besi... 

BAŞKAN — Hatalı kabulden dolayı görüş
me. Tekriri müzakere değil. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — içtüzüğün 
77 nci maddesi gereğince bu hatalı kabul edil
miştir. Zira burada gaye, süre ve dereceye ba
kılmadan muayyen şartlara haiz şahısların 
1, 2, 3, 4, ncü derecedeki memuriyetlere tâyini 
bahis mevzudur. Burada müktesep hak olma
maktadır; buna göre istisnai bir hüküm gel
mektedir, anaprensiplere. 

Şimdi eğer bundan sonra «ancak» başlığı 
ile baslıyan hüküm benim arz etmiş olduğum 
gibi kabul edilmezde evvelki gibi kabul edi
lirse, komisyonun bize vermiş olduğu izahata 
göre 10 sene memuriyet ve 10 sene de Parlâ-
manterlik yapmak şartı olsa, zaten 20 seneyi 
dolduran yüksek tahsilli bir şahıs bu mevzuu-
bahis 1, 2, 3, 4, ncü dereceye gelme hakkını el
de etmiştir. Bunun için istisnai bir hüküm 
koymaya lüzum yoktur. 

Bu bakımdan «veya» kelimesinin konulması 
lüzumludur, şartları müsaidolmıyanlarm bu 
durumda tâyinlerini istisnai olarak öngören bir 
maddedir. Bu bakımdan hatalı kabul edilmiş
tir. Yukardaki fıkra ile aşağıdaki fıkra çelişir 
nale gelmektedir. Bu bakımdan «veya» keli
mesinin konulması lüzumludur. Hatalı kaîbul 
edilmiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon hatalı bir ka
bul var mıdır? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka

nım bu fıkra hakkında «veya» kelimesinin ilâ
vesi münasebetiyle vermiş olduğumuz ret mu
cip söbebi aynen caridir. Bu itibarla katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hatalı kabul yoktur, diyorsu
nuz. 

Komisyon görüşünü ifade etmiş ve Genel 
Kurul kabul etmiştir. Hükümet de komisyonun 
bu görüşüne katılmaktadır. Sayın Altan'm ha
talı kabulden dolayı maddenin yeniden görü
şülmesi şeklindeki önergesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Söz isti
yorum, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yok efendim. Söz mümkün de
ğil. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 

Sayım neticesi belli olmadı. Yine üyelerin 
bir kısmı ellerini kaldırıyor, bir kısmı kaldır
mıyor... 

Hatalı kabulden dolayı Sayın Altan'm dü
zeltilmesini istediği maddenin görüşülmesini is-
tiyenler lütfen ayağa kalksınlar. Hatalı kabulü 
lüzumlu görenler... Kabul etmiyenler... Sayın 
Altan'in önergesi kabul edilmiştir. 

Komisyon, şimdi 28 nci madde ile değiştiri
len 68 nci maddenin (c) bendinin 5 nci fıkrası
na «veya» kelimesinin ilâve edilmesine filhal 
iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım 
iştirak etmiyoruz. Burada, bu fıkranın konulma
sındaki maksat, memuriyette belli şartlarla ge
çecek 10 seneyi, veyahutta Yasama Organında 
geçecek 10 yılı, veyahutta her ikisinin toplamı
nın 10 yılı kapsaması halidir. Bu itibarla 10 yıl 
şartı her hal içinde vâridolduğu cihetle mad
de o şekilde gelmiştir. Gerekçesi de öyledir. Bu 
şekilde aynen muhafazasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, bu «veya» 
tabirinin konulması şunu temin eder. Evvelâ 
«veya» tabiri könulmazsa ne olur? Ya memuri
yette 10 sene bulunmuş olması lâzım 1, 2, 3, 4 ncü 
derecelere geçebilmek için, veya memuriyette 
bulunduğu müddet ile Parlâmentoda bulundu
ğu müddetin 10 yıl olması lâzım. Yani ikisinin 
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mecmuu 10 yıl olması lâzım. «Veya» tabirini ko
yuyorsanız, muhterem arkadaşlarım, ara seçi
mi yapılabiliyor, icabında, ara seçiminde seçilen 
ve 2 yıllık veya bir yıllık müddeti tamamlıyan 
bilâhara da seçilemiyen memuriyetteki kıdemi 
de hiç olmıyan veya 1, 2 yıllık memuriyeti olan, 
ki, böyle arkadaşlarımız olabilir, bu defa onla
rın 1, 2, 3, 4 ncü dereceye terfi etme imkânını 
sağlıyorlar «veya» deyince. O bakımdan buna 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Altan, ha
talı kabulden dolayı 28 nci madde ile değiştiri
len 68 nci maddenin «çalışmış veya Yasama Or
ganı üyeliğinde bulunmuş olması ve tâyin oluna
cağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış bu
lunması şarttır» şeklinde düzeltilmesini istemek
tedir. Bu hatanın kabulünü Yüksek Heyetiniz 
kabul etmiş bulunuyorsunuz. Komisyon ve Hü
kümet buna katılmıyor. 

Maddeyi biraz önce okuduğum şekliyle «ça
lışmış veya Yasama Organı üyeliğinde bulun
muş olması veya tâyin olacağı görev için ge
rekli nitelikleri kazanmış bulunması şarttır» 
şeklinde oylıyacağım. Artık burada dikkate alın
ması söz konusu değildir, yani 1 nci müzakere
de olduğu gibi dikkate alındığında komisyona 
verilmesi söz konusu değildir; Genel Kurul 
olarak meseleyi halledeceksiniz. 

«Veya» şekliyle 28 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 

Saym üyelerin bir tezat içinde bulundukla
rını Başkanlık Divanı görmektedir. 

Biraz önce hatalı kabulü kabul buyurdunuz. 
Şimdi hatanın kabulü ilâvesiyle maddeyi oylu
yorum, bu sefer maddeyi reddediyorsunuz. 

izahatı veriyorum. Diyorum ki, hatanın ka
bulünü kabul buyurdunuz. Şimdi 28 nci mad
deyi «veya» kelimesiyle beraber oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

«Veya» kelimesi kabul edilmemiştir. «Veya» 
kelimesi çıkarıldıktan sonra eski şekliyle 28 nci 
maddeyi yeniden oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

O halde, bu neticeye varacak idiysek niçin 
hatanın kabulünü kabul ettik, anlıyamadım doğ
rusu. 

I Bir önerge var okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 27 nci maddesi 
hakkında yeniden görüşme açılarak madde met
ninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — Komisyonun yeniden görüş
mek talebinde bulunan önergesi İçtüzüğe aykı
rıdır. 77 nci maddeye göre ancak hatalı kabul 
şeklinde bir önerge verirse işleme tabi tutulur. 
Bu sebeple değişik şeklini ve önergeyi oyları
nıza arz etmiyeceğim. 

Hatalı kabulden dolayı bir başka önerge var
dır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınla 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmeline ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin layhk ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının 86 nci mad
desini değiştiren 39 ncu maddesi hatalı kabul 
edilmiştir. 

Şöyle ki; 
Kurumlarda veya serbest olarak meslek icra 

eden veterinerlere maddenin 3 ncü fıkrasında 
yer verilmemiştir. Bu hal ise hak ve nasafet 
kaidelerine uygun düşmediği gibi, tatbikatta da 
bâzı müşkülâtlar yaratabilecektir. 

Bu itibarla, mevzuubahiıs hatanın aşiağıda 
yazılı olduğu şekilde düzeltilmesini, İçtüzüğün 
77 nci mıaddesıine istinaden arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Uyas Ramöz 
Madde 39. — 86 nci maddenin 3 ncü fık

rasının şu şekilde düzeltilmesi lâzımdır. 
Fıkra 3. — Bu kanuna tabi kurumlarda ça

lıştırılan veya serbest olarak meslek icra eden 
veteriner veya hayvan sağlık memurları, ve
terineri veya hayvan sağlık memuru bulunmı-
yan belediyelerin veterinerlik veya hayvan 
sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere 
bu hizmetlerle ilgili (kadrolara vekâlet maaşı 
verilmek suretiyle atanabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz lüzum görmü-
I yorsunuz, gerekçe vardır. 
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Sayın Hükümet ve Komisyon?.. 
Hükümet ve Komisyon katılıyor. 
Hükümet ve Komisyon katılıyorlar. Yani, 

hatalı kabul olduğunu ^sabul ediyorlar. 39 
ncu maddenin değiştirdiği 86 ncı maddenin 
3 ncü fıkrasının bu şekilde düzeltilmesini isti
yorlar. 

Hatalı kabulü oylarınım ara ediyorum, ye
niden görüşülmek üzere. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul ledümiştir. 

Şimdi, hatalı kabulden dolayı görüşme (açı
yorum. Söz istiyen?. Yok. 

86 ncı maddenin 39 ncu madde ile değiş
tirilen 3 ncü fıkrasının önergede gösterildiği 
şekilde değiştirilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi bu sefer oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 39 ncu madde bu şekilde 
değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi geriye kalan iki maddeyi görüşeceğiz. 
Bunlar da 9 ve 90 ncı maddelerdir. 9 ncu 
madde üzerinde Sayın Tuzun, Sayın Artukmaç, 
Sayın Bekata, Sayın Ertuğ, Sayın Özgüneş 
Sayın Melen, Sayın Turan, Sayın Topaloğlu 
söz almışlardır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika, söz alanları ya
zayım. Sayın Karaman, Seyhan, Tuna, Kara-
ağaçlıoğlu, Bingöl. 

MUSLİHİDDÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, bütün arkadaşlardan evvel 
söz istedim. 

BAŞKAN — Göremedimse özür dilerim, 
Saym Mete. Sayın Mete, Sayın Çumralı. 

Komisyon, buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz bu 9 ncu maddenin 
görüşülmesinle geçmeden önce, demin bendeni
zin reddedilmiş bulunan bir önergesi için bir 
maruzatta bulunmak istiyorum, kanunun sis
temini bozmamak ve çıkış usulünü ve nizamını 
haleldar etmemek üzere. Takdir edersiniz ki, 
bu tasarının 43 ncü sayfasında madde 63 vardır. 
Bu madde 63 ü yani, 657 sayılı Kanunun 166 
ncı maddesini kaldırdık. Sayın Başkan, bu 
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durum karşısında şimdi tekrar 27 nci maddeye 
avdet zarureti vardır ve bunun için, bu 27 nci 
maddeyi, müsaade ederseniz 25 nci sayfada
dır, yenliden düzenlemek... 

BAŞKAN — Biraz önce önergeyi vermiş
tiniz ve bu önergeyi görüşmek istemiştiniz. 
Usule aykırı. Şimdi Sayın Atayurt, şöyle ya
pacaksınız. 27 nci maddedeki 63 ncü madde 
çıkarıldığı için bir yanlış adım vardır. Bu 
sebeple görüşülmesini istiyorum diye önerge 
verirsiniz, önergeyi işleme tabi tutarız. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Şimdi takdim edi
yorum, onu arz etmek için bu sözü almış bu
lundum. 

BAŞKAN — 9 ncu madde ile ilişiği var 
mı efendim? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Hayır, yok efen
dim. 

BAŞKAN — Yok ise, 9 ncu maddenin gö
rüşülmesinden sonra o konuyu ele alırız Sa
yın Atayurt. 

Sayın üyeler, 9 ncu madde üzerinde bir çok 
önergeler verilmiş bulunmaktadır. Bu önergele-
ler üzerine Komisyon 9 ncu maddeyi yeniden 
tedvin etmiştir. Ancak, vakit bulup Sayın 
üyelere 9 ncu madde yeni şekliyle basılıp 
dağıtılmamıştır. 9 ncu maddeyi ağır ağır oku
tacağım. Sayın üyeler değiştirme hususların
da bilgi sahibi olabilmek için yedlerinde mev
cut bulunan metinlerden takibederek değiş
tirilen hususları not ederler. Böylelikle hangi 
hususları değiştirilmiş, hangi hususlar kal
mış bunu da takibederler. Maddenin görüş
melerinde bu suretle bir rahatlığa kavuşmuş 
bulunabiliriz. Bu okuma işi bittikten sonra, 
komisyona ve Hükümete önergelerin niçin bir 
kısmını kabul ettiklerini, niçin etmedikleri
ni de izah için buraya davet edeceğim. Onlar 
da görüşlerini izahtan sonra verilmiş olan 
önergelerin kabul veya ademi kabullerinin ge
rekçeleri de öğrenildikten sonra görüşmelerin 
daha kısa bir zaman alacağı kanısı ile bu şe
kilde bir tatbikatı öngörmekteyim. Arz ede
rim. Şimdi okuyacağım. Sayın üyelerden uzun 
olan 9 ncu maddeyi yeni şeklinden takip bu
yurmalarını rica edeceğim. 
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Saym üyelerden okujna işinin Divan üye
si tarafından oturduğu yerden ağır, ağır okun
ması iznini de rica edeceğim; takip hususunda 
kolaylık olması için. Ağır ağır okutacağım, Sa
yın üyeler 9 ncu maddeyi lütfen takip buyu
run 

Mafldci 0 - 657 - »,y.h Devlet Memı: $-.rı 
ilamına n.iii 36 n ı maddesi aşağıdaki ^kna^ 
değiştnilmiştir : 

Tesis edilen sınıflar : 
Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlar

da çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları 
aşağıda gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlar

da yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri 
gören ve bu kanunla tesbit edilen diğer sınıf
lara girmiyen Devlet memurları genel idare 
sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul ve dengi okullar mezunları 16 

nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
11 nci derecenin son kademesine kadar yük-
s lebilirler. 

b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olan
lar 15 nci derecenin ilk kademesinden ise baş
larlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
5 nci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu dere
cenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
le?. 

II - Teknik hizmetler sınıfı : 

Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda 
meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden 
ve mer'i hükümlere göre yüksek mühendis, 
mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimya
ger, teknik öğretmen okullarından mezun olup 
da öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmet
lerde çalışanlar, 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 1177 
sayılı kanunlara, göre tütün eksperi sayılan
lar, fen memuru, tekniker, teknisyen ve em
sali teknik unvanlara sahibolup en az orta 
derecede meslekî tahsil görmüş bulunanlar tek
nik hizmetler sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim gören^ 

ler 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe baş
lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 
12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlar
lar ve 5 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren 
okullardan mezun olanlar ile 3437 sayılı Kanu
na göre tütün eksperi yetiştiren okullardan 
mezun olanlar 11 nci derecenin 3 ncü kade
mesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile 
yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun 
:lanlar 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden, 
"tınlardan mühendis ve mimar sınıfını al-
"nış olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğ
renim yapmış olanlar 8 nci derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

YukardaM (d) ve (e) fıkralarına girenler-
"en Devlet memurluğuna girmeden önce yurt 
binde veya yurt dışında mesleklerini serbest 
olarak veya resmî veya özel müesseselerde 
:fa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra 
u işlerde çalışarak yeniden Devlet memuriye

tine girmek istii'enlerir. teknik hizmetlerde ge-
"en süresinden Devlet hizmetinde veya 657 sa-
v:h Devlet Memurları Kanununun 87 nci mad
desinin a, b, c ve ç fıkralarında sayılan mües
seselerde geçen müddetin tamamı ve geri ka
lan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş 
ayılarak bu sürenin her yılı bir kademe iler
lemesi ve her üç yılı derece yükselmesine esas 
olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı sü-
•'e^ininden sadece özel sektörde geçen süre 
12 yılı geçemez. Ve başka bir sınıftaki göreve 
atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T, C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar kanunlarına tabi görevlerde bulun
muş olanların kazanılmış hakları saklıdır. 
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Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin 
girecekleri dereceler öğrenim durumlarına gö
re yükselebilecekleri derecenin son kademe 
aylığını geçemez. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağ
lığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş 
olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim 
gibi Devlet Memurları ile bu hizmet sahasın
da çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikote-
rapist, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal 
hizmet mütehassısı, biologlar, psikologlar, di
yetçiler, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, 
sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, köy ebesi, 
hemşire yardımcısı (Fizik tedavi, lâboratuvar, 
eczacı, diş, anastezi, röntgen teknisyenleri ve 
yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı 
teknisyeni dâhil) sağlık memuru, sağhk sa
vaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzer
leri sağlık personelini kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 15 nci derece

nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir-
lei'. 

b) Ortaokul ve dengi sağlık okulların
dan mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 9 ncu derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi öğrenim görevler 12 nci 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
5 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

d) 4 yıl ve daha az süreli yüksek öğrenim 
görmüş olanlar 10 ncu derecenin 3 ncü kade
mesinden işe başlarlar, ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim 
görmüş olanlar 8 nci derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

YukardaM fıkralara girenlerden Devlet 
hizmetine girmeden önce yurt içinde veya 
yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya 
bu kanuna tabi olmıyan müesseselerde ifa eden
lerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu şe
kilde çalışarak tekrar devlet memuriyetine gi
renlerin bu hizmetlerde geçirdikleri sürelerin 

3/4 ü (sosyalizasyon bölgelerinde en az 3 yıl 
çalışacak olanların tamamı) memuriyette geç
miş sayılarak her yıl bir kademe ilerlemesi ve 
her 3 yılı bir derece yükselmesine esas ola
cak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı sü
resinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atanma
da kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar kanunlarına tabi görevlerde bulun
muş olanların kazanılmış haklan saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gire
cekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri derecenin son kademe ay
lığını geçemez. 

IV - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren ku

rumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görev
lendirilen öğretmenleri kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) Özel Kanununa göre ilokul öğretmen

liği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Özel kanunlarına göre gerek orta dere
celi gerekse yüksek dereceli öğretim mües
seselerinde öğretim görevi yapmak niteliğini 
taşıyanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

c) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğ
retim müesseselerinde öğretim görevi yapan
lar 10 ncu derecenin 1 nci kademesinden işe 
başlarlar, bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, 
doçentler 5 nci derecenin ve profesörler 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına 

göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıt
lı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil 
yetkisini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü 
kademesinde işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre 

çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve 
dinî görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 
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Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 

16 ncı derecenin ilk kademesinden, imam - ha
tipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, 
vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan kayyımlar 
11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler 
ve Kur'an kursu öğretmenleri 10 ncu derece
nin, vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

b) imam - hatip okulunun 1 nci' devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derece
nin 4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

c) imam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya 
fakültelerden mezun olanlar 10 ncu derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

VII - Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, ko

miser muavini, komiser, başkommiser, emni
yet müfettişi, polis müfettişi, emniyet âmiri 
ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sı
fatını kazanmış emniyet mensubu Devlet me
murlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 14 ncü, ortaokul 

m zunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan polisler 
8 nci, komiser muavinleri, başkomiserler, em
niyet müfettişleri ve emniyet âmrileri 7 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olan
lar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve bunlardan polisler 7 nci derecenin 
son kademesine, komiser muavinleri, komiser
ler, başkomiserler, emniyet müfettişleri, polis 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 6 ncı derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
bunlardan poîıisler 7 nci, komiser muavinleri 
ve komiserler 6 ncı, komiserler, emniyet mü-

| fettişleri, polis müfettişleri ve emniyet âmir
leri 5 nci, emniyet müdürleri ve emniyet mü
dürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları 
1 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

VIII - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler snfı, kurumlarda her 

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, 
müracaat sahiplerini karşılamak ve yol gös
termek hizmet yerlerini temizleme, aydınlat
ma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit 
iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak ve
ya yaptırmak veya tedavi kurumlarında has
taların ve hastanelerin temizliği ve basit ba
kımı ile ilgili hizmetleri ya-pmak veya kurum
larda koruma ve muhafaza hizmetleri glibi 
anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevler
de her kurumun özel bünyesine göre ve yine 
bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gö
rüldüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli 
bulunanlardan 4 ncü maddenin (c) bendinde 
tanımlananların dışında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 ncı derecenin ilk ka
demesinden başlar ve 11 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
A) 
a) ilkokul, ortaokul, lise ve bunların den

gi okulları bitirdikten sonra, memuriyete gir
meden önce bir üst seviyede öğrenim sayıl-
mıyan meslekî öğrenim görenlere bu öğrenim
lerini basan ile tamamladıkları her yılı için 
bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan 
sonra Devlet memurluğuna girmeden önce 
yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi gö
renlerin başariyle tamamladıkları her öğre
nim yılı için bir kademe ilerlemesi Tıpta uz
manlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dal
larında doktora yapanlara bir derece yüksel
mesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek 
öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyan-
lara bir, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla di
ğer öğrenim dallarında doktora yapanlara 
iki kademe ilerlemesi uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri 
sınıfına girenler dışında 4 yıldan fzala yüksek 
öğrenim gerektiren yüksek okullardan me-

— 306 — 



0. Senatosu B : 102 
zun olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim 
yılı için bir kademe 'ilerlemesi uygulanır. Tek
nik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfların
da 5 yıldan fazla yüksek öğrenim gerektiren 
yüksek okullardan mezun olanların 5 yılı aşan 
başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerle
mesi uygulanır. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tu
tulmak suretiyle alınan; bakanlık müfettiş yar
dımcılar;, maiyet memurları, dışişleri meslek 
memurları, maliye hesap uzman yardımcıları 
ve bankalar yeminli murakıp yardımcılarının 
özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre ya
pılacak yeterlik sınavında başarı göstererek 
müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli 
murakıplığa, dışişleri meslek memurluğunda 
ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi 
şart koşulan bir dereceye atanmaları esasın
da ve bir defaya mahsus olmak üzere hak
larında ayrıca bir derece yükselmesi uygula
nır. 

f) Devlet memuru iken, girişteki öğrenim 
derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi 
tamamlıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 
36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş dere
celerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu 
kanunun 67 ncıi maddesinde yazılı derece yük
selmesinde süre kaydı aranmaksızın bu de
recedeki görevlere atanabilirler. 67 nci mad
denin (b) ve (c) bendlerindeki hükümler sak
lıdır. 

g) Sınıfların giriş derecelerinin ileri ka
demelerinden işe başlıyanlarla yukardaki (a), 
(b), (c), ve (d) fıkraları uyarınca kendilerine 
kademe ilerlemesi uygulıyanların, kademe iler
lemesine tekabül eden süreleri 68 nci maddede 
derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen 
sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. 

BAŞKAN — Bu 68 1er 67 olacak değil mi? 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — 67 olacak. 
MUSLUHİTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— 68 olarak kalması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, lütfen takip 
buyurun da buradaki !68 ler 67 midir? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — 67 olacak. 

BAŞKAN — 67 mi 68 mi olacak, yoksa 66 
mı olacak sayın komisyon? madde değişiklik
leri var onun için rica edelim. 

27 . 7 . 1970 O : 2 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım 
biliyorsunuz 68 nci maddeyi 67 olarak tashih 
ettik. Şimdi 68 oluyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Buradaki 68 elimizdeki ba
sılı metnin 27 nci sayfasındaki 27 nci madde
deki, derece yükselmesinde süre ve usul, di
ye matlabı olan 68 nci maddedir, bu numara 
o madde numarası, değişmemiştir. 

BAŞKAN — 68 dir, evet efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Aynı metnin 44 ncü sayfa
sında bir 68 nci madde daha vardır, oradaki 
68 nci madde 67 olmuştur. Buradaki 68 nci 
madde tasarının da 68 noi maddesidir. Diğeri 
kanunun 68 nci maddesidir. 

BAŞKAN — İlk okunan 67, ikinci okunan 
68 dir. 

MALİYe BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Tamam, devam edin. 
(g fıkrası tekrar okundu) 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sı

nıfları mensuplarından Yasama Meclislerinde 
asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, 
unvanı, derece, intibak ve diğer bilûmum öz
lük haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lık divanlarına aittir, 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde 
komisyonun hazırladığı metin okundu. Acaba 
Sayın Maliye Bakanı, önergelerle istenen de
ğişiklikleri kabul etme veya etmeme hu-
sdslarında daha önce görüşmelere kolaylık ol
sun diye Gtenel Kurula izahat verirler mi? 
Çok kısa olmak üzere rica edeceğim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; burada komisyonun yaptığı de
ğişiklikler içerisinde, bâzı derecelerin sağa 
doğru kademeleri var, meselâ üçüncü kade
mesinden başlasın şeklinde bâzı değişiklikler 
yapmıştır, bu bir. Misal olarak şunu arz edi
yorum : Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile 
yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun 
olanlar onuncu derecenin üçüncü kademesin
den, şeklinde değişiklik yapılmıştır. Böyle ka-
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deme ilerlemelerinde değişiklik yapıldığı gibi 
İDİr de derece değişiklikleri yapılmıştır. Örne
ğin, tasarıda dokuzuncu dereceden başlasın 
dendiği halde, sekizinci derecenin birinci ka
demesinden başlasın tarzında komisyon de
ğişiklikler yapmıştır. Bu sekizinci derecenin 
birinci kademesinden başlasın tarzında yapı
lan değişiklikler, teknik elemanlarla, yüksek 
mühendislerle, doktorlara aidolarak yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanın 
emirlerine de uyarak kısa konuşmaya gayret 
edeceğim. Bu tasarı, hiçbir zaman, her işe 
aynı ücret verilsin diye böyle bir iddia ile 
huzurunuza getirilmiş değildir. Yalnız aynı ilse 
aynı ücret verme prensibini imkân dâhilin
de gerçekleştirmeye çalışan bir tasarıdır. Böyle 
olunca, özellikleri bulunan bâzı hizmetlere 
farklı ücret verilmesi esası ancak, tasarının 
kendi esprisi içerisinde, kendi sistematiği içe
risinde kabul edilmiştir. Meselâ teknik ele
manlar için, iş güçlülüğü, iş riski, tedarik 
riski, fazla çalışma ücreti gibi bâzı yan öde
meler yapılmasını sağlıyan hükümler getiril
miştir. Demek ki, tasarının özellikleri olan 
bâzı hizmetler için ek imkânlar getiren ve 
kendi esprisisine uygun düşen maddeleri var
dır. Bu suretle, efendim falanca hizmete mem
leketimizin daha çok ihtiyacı vardır ve aksi 
takdirde bunlar diğerleri ile bir tutulursa özel 
sektöre giderler, veya memleket dışına gider
ler tarzındaki mütalâaları tasarı hiç nazarı 
itibara almamıştır. Bu tarz mütalâalar doğru 
değildir. Burada yapılan, şimdi arz ettiğim, 
bu değişikliklere biz katılmıyoruz. Dokuzuncu 
madde ile ilgili olarak şunu mücmel şekilde 
arz etmek istiyorum; yüksek okul mezunları 
10 ncu dereceden başlar. Ama bizim tasarımız
da dokuzuncu dereceden bâzı okul mezunları
nın başlamasını derpiş eden hükümler de var
dır. Şimdi komisyon huzurunuza sağlık hizmet
lerinde çalışanlarla, teknik hizmetlerde çalı
şanların sekizinci derecenin birinci kademe
sinden başlamasını derpiş eden değişikliklerle 
gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, altı sene farke-
der, nasıl izah edeceksiniz. Bir hukuk fa
kültesi mezunu var. Evet, fark olmalı ama 
altı sene kıdemi, altı sene çalıştıktan sonra 
ancak sekizinci dereceye çıkabilecektir. Bu ka
dar büyük farkı nasıl anlatacaksınız. Bu su

retle sağlık hizmetlerinde çalışmryan yani 
doktor olmıyan, mühendis olmıyan ve fakat 
önemli âmme hizmeti deruhde etmiş olan me
murların içindeki ezikliği nasıl giderecek
siniz? Bu teknik elemanlarla doktorların bir 
farkı olmalı. 

Muhterem senatörler, var bunların farkı 
ve tasarıda biraz önce de arz ettiğim gibi, yan 
ödemeler yapılmasını temin eden maddeler 
var dır. Yan ödeme yaptığınız zaman şantiye
de çalışıyor, maden ocağında çalışıyor, sıhhate 
münafi şartlar altındadır, röntgen cihazının 
karşısında çalışıyor, bunlar fazla çalışıyor, 
onun için bu ek ücreti veriyorum dediğiniz za
man bu mâkuldür. Ve normal bir muhakeme
ye müstenittir. Ama, vazifeye başlarken hu
kuk Fakültesi mezununa nazaran, iktisat Fa
kültesi mezununa nazaran, kısacası sosyal ilim 
taJhsil etjmiş olanlara nazaran bunları altı seneı 
farkla başlatıyorum dediğiniz zaman bunun 
izahı fevkalâde güçtür. Bu sebeple bu değişik
liklere katılmıyoruz, Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, komis
yon değişiklikleri savunmak üzere buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Muhterem arkadaşlarım, komisyona doku
zuncu maddeye ilişkin olarak verilmiş 
olan müteaddit önergelerin incelenmesi so
nucunda varılan sonuca göre, Yüksek Baş
kanlığınıza havale edilmiş bulunan önergede 
de tasrih edildiği veçhile, bâzı redaksiyon dü
zeltmeleri yapılmış ve bâzı derece ve kademe 
ilerlemeleri yapılmış bulunmaktadır. Bunlar
dan 13 ncü sayfada, bu kanunun dokuzun
cu maddesine ilişkin olarak, 657 sayılı Kanu
nun 36 ncı maddesini ihtiva eden, II - Teknik 
hizmetler sınıfında, (c) bendi fen memuru, tek
niker, tütün eksperi gibi personeli kapsamak
tadır. 11 nci derecenin üçüncü kademesinden 
başlamak ve dördüncü derecenin son kademesi
ne kadar ilerlemesi öngörülmüştür, (d) kendi
de yüksek öğrenim görenleri ve yüksek tekni
kerleri ihtiva ediyor. Bunlar için onuncu de
recenin üçüncü kademesinden başlayarak birin
ci derecenin son kademesine kadar terfi etme 
imkânı sağlanmıştır. Bunlardan mimar ve 
mühendis unvanını kazanmış olanların doku
zuncu derecenin birinci kademesinden başlaması, 
(birinci derecenin son kademesine kadar ulaş-
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ması öngörülmüştür. Düzeltme burada yapıl
mıştır. (e) bendinde ise, '5 yıl ve daha fazla 
teknik öğrenim yapanlar, ki, bunlar yüksek 
mühendisleri, yüksek mimarları ihtiva etmek
tedir; sekizinci derecenin ilk kademesinden 
başlayarak birinci derecenin son kademesine 
kadar ilerlemesi öngörülnıüşeür. Teknik hiz
metler sınıfında derece rakamları ve kademe
leri üzerinde yapılan komisyon değişikleri de 
budur. 

Şimdi, bu teknik hizmetler sınıfında (c) ben
dinde ayrıca, birinci satırda «ve» ile başlıyan 
9.5.1969 tarihli 1177 sayılı ibaresi çıkarılarak 
•bunun yerine «kanunlara» kelimesinin yerine 
«kanuna» ibaresi eklenmiş ve yukarıdaki bu 
derece tashihleri de yapılmıştır. Bu teknik hiz
metler sınıfında vâki olan düzeltme bundan 
ibarettir. 

Derece ve kademelerle alakalı hususa bura
da sayın Hükümet de işaret etmişler, katılma
mışlardır. Ancak yapılan bâzı düzeltmelere, 
redaksiyon mahiyetinde olan metindeki düzelt
melere katılmış bulunmaktadırlar. Sayın Hü
kümetin ifadesi bu tarzdadır. 

Muhterem arkadaşlar, elimizde mevcudolan 
bu tasarının 15 nci sayfasında, «III - Sağlık 
hizmetleri ve yardımcı sağlık sınıfı» vardır. Bu 
metnin ilk fıkrasında aşağıdan üçüncü satır
da «görmüş» kelimesi vardır, o kelimeden sonra, 
«fizikoterapist» kelimesi eklenmiştir. Ayrıca bu 
fıkranın en sonunda «savaş memuru var», ora
ya da «hayvan sağlık memuru» kelimeleri ek
lenmiştir. Bu şekilde fıkraya iki ilâve yapıl
mıştır. «Fizikoterapist ve hayvan sağlık me
muru.» Bu metinde yapılan değişiklik, komis
yonda yapılan müzakereler sırasında sayın hü
kümet tarafından benimsenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının (d) 
fıkrasında dört yıl ve daha az süreli 
yüksek öğrenim görenler, onuncu derece
nin üçüncü kademesinden başlamak ve birinci 
derecenin son kademesine kadar ulaşmak üzere 
l)ir tashih görmüştür. 

Yine bu sınıfa dâhil (e) bendinde beş yıl ve 
daha fazla yüksek öğrenim görenler için de, 
sekizinci derecenin birinci kademesinden baş
lamak ve birinci derecenin son kademesine ka
dar çıkmak imkânını verecek şekilde bir düzelt
me yapılmıştır. 

Sayın Hükümet (d) ve (e) bendlerinde ya
pılan bu derece ve kademe tashihlerine katılma-
ınîşlardır. Komisyon, bu yükselmelerin uygun 
olacağı kanaatma varmıştır. 

Bundan sonra (e) fıkrasından sonra gelen 
bir müstakil fıkra vardır, komisyonda bu fıkra 
da şu arz edeceğim şekilde değiştirilmiş bulun
maktadır: «yukardaiki fıkralara girenlerden, 
Devlet hizmetine girmeden önce, yurt içinde 
veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak 
veya bu kanuna tabi olmıyan müesseselerde 
ifa edenlerle memuriyetten ayrıldiktan sonra 
bu şekilde çalışarak tekrar Devlet memuriyeti
ne girenlerin, bu hizmetlerde geçirdikleri sü
relerin 3/4 ü, (sosyalizasyon bölgelerinde en 
az üç yıl çalışacak olanların tamamı) memuri
yette geçmiş sayılarak her yılı bir kademe iler
lemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine 
esas olacak şekilde değerlendirilir» şeklinde 
düzeltilmiş ve sayın Hükümet bu redaksiyona, 
bu tadile, eskiden kabul edilmiş kanunlar mu
vacehesinde de katılmış bulunmaktadırlar. 

9 ncu maddeye ilişkin olarak; mevcut öner
geler ve talepler, istekler muvacehesinde yapı
la/bilen düzeltmeler bunlardan ibarettir, durum 
yüksek tensip ve takdirlerinize arz olunur. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde komis
yonun yaptığı değişiklik, metni ile beraber 
okundu. Hükümet hangi hususlara iştirak etti
ğini, hangilerine iştirak etmediğini; komisyon 
da değiştirilen hususlara ait gerekçesini izah 
?tti. Bu açıklamalardan sonra 9 ncu madde üze
rinde görüşmelere geçiyoruz. Söz alanları tek
rar okuyorum; Sayın Tüzün, Sayın Artukmaç, 
Sayın Bekata, Sayın Ertuğ, Sayın özgüneş, Sa-
ym Melen Sayın Turan, Sayın Topaioğlu, Sayın 
Karaman, Sayın Seyhan, Sayın Tuna, Sayın 
Karaağaçlıoğlu, Sayın Bingöl, Sayın Mete, Sa
yın Çumralı, 

Sayın Tüzün buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, önerge sahipleri olarak önergelerimiz 
üzerinde görüşme hakkını her zaman muhafaza 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, artık önerge
ler bitmiş, önerigeler komisyona mal edilmiştir. 
Şimdi komisyon yeni bir metin getiriyor. Bu 
madde şeklindedir, madde üzerinde görüşmele
re devam ediyoruz. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu mad
de üzerinde evvelce vermiş olduğum önergeyi, 
şimdi aynen vermiş olmak suretiyle söz istiyo-
yorüm. önergem üzerinde hana söz verecek mi
tiniz? 

BAŞKAN — Evvelâ söz alın Sayın Alpas
lan, istediğiniz anda söz istiyebilirsiniz, sizi söz 
sırasına yazıyorum. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ben öner
gem üzerinde konuşma hakkımı muhafaza edi
yorum. Eski önergemi size eziyet olsun diye, 
bir daha veririm, konuşurum bir defa daha. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeler üzerinde na
sıl bir işlem yapılacağı hususunu, görüşmeler 
bittikten sonra konuşacağız. Yani komisyona 
önergeler verilir, komisyon bu önergeleri tet
kik eder, yeni bir metin gelir, bu metin hazır
landıktan sonra üyeler benim bu şekilde öner
geni vardı, tekrar bu önergem işleme tabi tu
tulsun der veyahut yeni önergeler verir. Bu 
önergelere göre işlem yapılması denilirse bu ça
lışma ile her hangi bir maddenin görüşülmesi 
(bitmez. Bu hususu bilâhare halledeceğiz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Dikkat 
ederseniz 8 sayfalık önergedir, o. 8 sayfalık 
önergeyi tekrar takdim, ederim okutmaya mec
bur olursunuz. Onun için önergem üzerinde; 
önerge sahibi olarak konuşma imkânını veriniz 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ söz istiyenlerin 
haklan vardır. Çünkü madds üzerinde henüz 
görüşülme yapılmamıştır. 9 ncu madde üzerinde 
görüşülme yapılmadan sayın üyeler mâkul bir 
sebeple bana söz verin derlerse bir çıkmaza gi
reriz. Şimdi evvelâ daha önceki birleşimlerde -
benim zamanımda değil - sayın üyeler 9 ncu 
madde üzerinde söz almışlar. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Madde 
okunmadan 1 hafta evvel alınan sözleri mi mu
teber tutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Benim önümde daha önce Sa
yın Başkanın el yazısiyle hazırlanmış bir liste
de, 103 ncü birleşimde, alınmış sözler vardır 
ve bunlar muteber sayılması gereken söz hak
larıdır. Siz şimdi bunlara itiraz ederken, sayın 
üyeler de ben daha önce söz almıştım, hakkım 
bakidir şeklinde ifade ederler. Başkanlığın bu
radaki çıkmazını kabul etmek lâzım. 

Bu sebeple izin verirseniz söz alanları sıra
sına göre konuşturalım. Ondan sonra eski öner-

| gelerin nasıl işleme tabi tutulacağı, yeniden. 
önerge vermek mümkün müdür değil midir? Bu. 
hususu da sırası geldiği zaman tatlılıkla bir çö
züm şekline bağlarız. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — 9 ncu mad
denin tümü üzerinde konuşmak istemiyorum 
ama bir önergemiz var, müştereken verilmiş, 
9 ncu maddenin 1 nci bendi üzerinde konuşaca
ğını. Onun için önerge meselesini lütfedin daha 
öne alalım. Biz belki sözümüzden vaz geçeceğiz. 
Konuşmamız tümü üzerinde değil, yalnız öner
geye inhisar ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı, evvel emirde 
madde üzerinde görüşme yapılır. Henüz 9 ncu 
madde üzerinde görüşme yapılmadı. Daha 9 ncu 
madde üzerinde görüşme açılmadan, verilen 
önergeler üzerine komisyon 9 ncu maddeyi geri 
almıştır. Bana verilen bilgi bu. Benim önümde
ki notlardan anladığım ve yetkili Kanunlar Mü
dürlüğünden aldığım bilgi, 9 ncu madde üze
rinde herhangi bir görüşmenin yapılmadığıdır. 
9 ncu madde üzerinde görüşme yapılmadan, 
ben söz alan sayın üyelerin haklarını ketmedip 
önergelere nasıl geçebilirim Bu sefer sayın üye
ler daha haklı olarak Başkanlığa şikâyette bu
lunmazlar mı Tatbik ettiğimiz usul doğrudur. 
Evvelâ 9 ncu madde üzerinde görüşme açıyorum 
ve buradaki kayıtlara göre söz veriyorum. Gö
rüşmeler 10 dakika ile sınırlıdır. 

Sayın Tüzün buyurun. 
N. ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. 

Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; görüş
mekte olduğumuz tasarının 9 ncu maddesi ka
mu hizmetlerini 8 sınıfta toplamıştır. Bu 8 sı
nıfın içerisinde 4 ncü bölüm de, eğitim ve öğ
retim hizmetleri sınıfını teşkil etmektedir. Bu 
Gmsus benim görüşüme göre kanunun getirdiği 
önemli bir yenilik, önemli bir aşamadır. 

i Zira, senelerden beri üzerinde durduğumuz 
bu konu, öğretmenliğin kendine has hususiyet
leri bulunan bir meslek olduğu konusu ve öğ
retmenliğin diğer kamu hizmetleri içerisinde 
mütalâa etmenin doğru olmadığı görüşü, niha
yet yerini bulmuş ve eğitim ve öğretim hizmet
leri sınıfı Personel Kanununda ayrı bir sınıf 
olarak yerini almıştır. Ben bu hükmü getirdik
lerinden dolayı başta Sayın Bakan olmak üzere, 

| bu kanunun hazırlanmasında emeği geçen bütün 
I zevata, bir eski öğretmen olarak teşekkür et-
[ meyi borç bilirim. 
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Şimdi, bu hususu böylece ifade ettikten son- i 
ra, eğitim ve öğretim sınıfı içinde yapılmış bu
lunan kademelendirmede bâzı sakıncalı ve hata
lı noktalar bulduğumu da ifade etmek isterim. 

Muhterem senatörler, bu kürsüden defalarca 
ifade etmiş olduğum gibi eğitim hizmeti daima 
bir bütün olarak ele alınmak ve öyle mütalâa 
edilmek zorunluluğundadır. Zira öğretmenlik 
mesleki bütünü ile insanı eğitme, yetiştirme, 
forme etme sanatıdır. Bunun ne kademede oldu
ğunun, hangi çağda bir kişiye hitabettiğinin 
önemi ikinci plândadır. Esas olan, yapılmakta 
olan eğitimdir ve eğitimin önemi ister ilkokulda, 
ister lisede hattâ yetişkinlerin eğitiminde aynı
dır, değişmez. Eğitim bütündür. Değişen sadece 
öğretilen konulardır. Bu konuların dozudur. 
öğretmenin karşısına aldığı öğrencinin yaşıdır 
ve bilgi seviyesidir. Ama, yapılan iş, getirilen 
hizmet aynıdır. Ve bir kademede yapılan eğiti
mi diğerindan ayırmaya, birini daha önemli di
ğerini daha önemsiz bulmaya imkân yoktur. Bu
gün ilkokulda verilen eğitimin ortaokuldakin-
den claha önemsiz, ortaokuldakinin liseden daha 
değerjis olduğunu iddia etmek, böyle bir görü
şü ortaya getirmek elbftteki mümkün değildir. 
Aradaki fark, biraz evvelde dediğim gibi, sa
dece öğrencinin yası ve bilgi seviyesindeki fark
tır. Hfil böyle olunca öğretmenleri de sen filân 
kademede öğretmenlik yapıyorsun, sen şu kade
mede öğratmensin diye bir ayırıma tabi tutmak 
kannatim03 öğretmenlik meslekinin birbirine 
dayalı, birbirini tamamlıyan bütünlüğünü bo
zucu bir davranış olur ve neticede ortaya birta
kım ikiliklerin, kırgınlıkların doğmasından baş
ka 'hiçbir sonuç vermez, işte bu görüş içindedir 
ki, ben orta dereceli okul öğretmenlerine 1 nci 
dereceye kadar yükselme hakkı tanınırken, ilk
okul öğretmenlerinin 4 ncü derecede kalmaya 
mecbur edilmelerini uygun mütalâa etmemekte
yim, sakıncalı bulmaktayım. 

Esasen tasarı bir üst dereceye terfide bir 
imtihan sistemi, bir ehliyetini ispat sistemi ge
tirmiş bulunmaktadır. Kendini yetiştiren, gire
ceği bir üst derecenin öngördüğü niteliklere 
sahibolduğunu ispat eden bir öğretmeni sen 
ilkokul öğretmenisin r.nun için ehliyetin olsa 
dahi daha yukarki dereceye çıkamazsın demek 
hem adalet ölçülerine sığmaz, hem de meselâ; 
4 noü derecenin son kademesine gelmiş bir öğ

retmenin artık bundan sonra ne yapsam terfi 
edemem düşüncesi içinde gayretini yitirmesine 
sebebolmak gibi sakıncalı bir sonucun doğma
sına da yol açabilir. 

Bu itibarla öğretmenler arasında hiçbir ay
rıcalık gözetmeksizin hepsinin 1 nci dereceye 
kadar yükselmesine imkân verilmelidir. Kana
atimce eski sisteme göre terfi edip, yakın sene
lerde en yüksek dereceyi alacak ilkokul öğret
menlerinin büyük bir yekûn tutacağı gibi bir 
meselede hatıra gelmemelidir. Zira bunların 
hepsi ehliyet imtihanında başarıya ulaşacaktır 
diye peşin bir hükümle hareket etmemek gere
kir. 

Ayrıca bu intibakları yapılacak olanların 
büyük bir kısmı esasen uzun seneler öğretmen
lik yapmış kimselerdir ve birçoğu yakında 
emekli olacaklardır. Bu bakımdan, biraz evvel 
de dediğim gibi, ilkokul öğretmenlerinin de di
ğer öğretmenler gibi birinci dereceye kadar çı
kabilme yolunun açık tutulması doğru bir gö
rüştür kanaatindeyim. Bu konuda sadece üze
rinde durulacak mesele; tabanlar arasında geti
rilmiş olan farktır. Açıkça ifade etmek isterim 
ki, tabanda yani, görünmüş olan öğrenimin de
recesinde bir farklılık getirilmiş olmasına şah
san taraftarım. Yani, taban derecelerinin tesbi-
tinde ilkokul üstüne 6 yıl öğrenim görmüş bir 
kimse ile ilkokul üstüne 10 yıl öğrenim görmüş 
olanlar arasında hizmete başlama derecesinde 
elbette ki, bir fark bulunacaktır. Bu normaldir. 

Ancak bizim konumuz da bu hususta da bi
raz aşırı gidildiği inancındayım, ilkokul öğret
meni 12 nci dereceden, ortaokul dereceli öğret
men 10 ncu dereceden göreve başlatılmaktadır. 
Şimdi, buradaki adaletsizlik şu: Bir ilkokul 
öğretmeni mezun olduğu okula göre ortaokul 
öğretmeninden 4 yıl daha az tahsil yapmıştır. 
Ancak başladığı derece... 

BAŞKAN — Sayın Tüzün 2 dakikanız var. 
ZEEİN TÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim, başladığı derece 12 nci derecedir ve 
10 ncu dereceye yani, ortaokul Öğretmeni olan 
arkadaşının derecesine çıkması için 8 sene bek
lemesi gerekecektir. 4 senelik tahsil farkının 
8 sene bekleme gibi bir durumda tezahür et
mesi bana adaletsizlik şeklinde görülmektedir. 

Bir ilkokul öğretmeni muhakkak ki, çocu
ğun bütün hayatını önemli şekilde etkiliyen bir 
eğitim kademesinde görev almış bir kimse ola-
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rak haklarının esirgenmediğini gördükçe esa
sen mevcudolan büyük feregat ve gayretini da
ha da artırarak şevk içinde çalışacak ve her gün 
gelişen şartlara göre kendini yetiştirme gücünü 
ve isteğini bulacaktır. Bunun aksi bir görüş, ak
si bir tutum getirmek, bunun tam aksini ortaya 
koyacak ve ilkokul öğretmenlerini bir hayli kır
gınlığa sevk edecektir, kanısındayım. Bu görüş 
içerisinde ilkokul öğretmenlerinin başlama ka
demesinin 11 olmasını ve diğer öğretmenler gi
bi 1 nci dereceye kadar terfi etme imkânının 
bulunmasını teklif eden bir önerge vermiştim. 

Maalesef bu önergem komisyonda iltifat gör
medi. Bu önergemin üzerinde ısrar edeceğim. 
Tabiîdir ki, son karar yüksek heyetinizindir. 
Böyle bir karar alındığı takdirde, yani benim 
önergem iltifat gördüğü takdirde, öğretmenler 
arasında doğacak ikiliklerin ve kırgınlıkların 
ortadan kalkacağı inancı içindeyim. Hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 28 Temmuz 1970 Salı günü sa
at 10,00 da toplanmak üzere Birleşimi kapıyo
rum. 

(Kapanma Saati : 17,00) 

4. — DÜZELTİŞLEE 

1466 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiş er yapılmıştır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış 

6 

Doğru 

17 
35 
39 

durumda 
yapılacak yedek 
arasında 

durumunda 
yapılacak ilk yedek1 

arasından 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

102 NCÎ (BttEDEŞlM1 

27 . 7 . 1970 Pazartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
3. Anayasa Mahkemesine 'bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısının Miü-
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132), (S. Sayısı : 1462) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
lalbının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
'bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17,54, 

56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gürsoytrakin, THY Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10.33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Fıravelioğlu ve Ahmet Yıüdız'ın yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması haklanda Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2.6/1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ille Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 -sayılı 
Karan. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

(Devamı arkada) 



V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
E - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Genelkurmay Başkanının görev ve yet

kilerine ait kanun tasarısının Millet Meclisince 
kaibul olunan metni ve Cumlhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve 

Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S. Sa
yısı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

2. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve teş
kilâtı hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumlhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) 
(S. Sayısı : 1400) (Dağıtma tarihi : 11.7.1970) 



Toplantı : 9 f / £ f t 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 0 O 

6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayıls Yedeksubaylar ve yedek askerî 
memurlar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/303; 
Cumhuriyet Senatom 1/1133) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 225) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 15 . 7 . 1970 
Saıjı : 1578 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1970 tarihli 127 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 6 . 6 . 1927 tarih 1076 sayılı Yedek subaylar ve yedek askerî memurlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 17 . 4 . 1970 tarihinde Başkar iıkça İlk Komisyona h iv al e edilmiş ve Genel Ku
rulun 14 . 7 . 1970 tarihli 127 nci Birleşiminde im etlik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 225) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 23 . 7 . 1970 

Esas No. : 1/1133 
Kayıt No. : 8 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Komisyonumuz 22 . 7 . 1970 tarihinde Millî Savunma Bakanı Sayın Ahmet Topaloğlu ve Ge
nelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının diğer yetkili temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde toplanmış 1076 sayılı Yedek Subay Kanununda değişiklik yapan tasarıyı görüşmüştür. 



— 2 — 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yedek subay ihtiyacı tesbit edilen kadrolara göredir. İhtiyaç ve tes

bit edilen kadrodan fazla yedek subay hakkını kaşanan varsa bunların objektif bir değerlendirme 
ile ihtiyaca göre ayarlanması bir zarurettir. Bu objektif ölçünün ne olması gerektiği hakkında 
Komisyonumuzda uzun müzakereler cereyan etmiş Sayın Bakan ve diğer yetkililerin bu konudaki 
mütalâaları dinlenmiş ve neticede kur'a usulünden ziyade test usulü bir seçmenin daha objektif ola
cağı neticesine varılmıştır. Keza bugün Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan bir kısım meslek mensup
larının değerlendirilmeye tabi tutulmadan yedek nubay adaylığına ayrılması da hem gerekli, lıcnı de 
objektif esaslara aykırı olmıyacağı neticesine varılmıştır. 

Yedek subaylık süresinin esas itibariyle 18 aya indirilmesi bugünün şartları karşısında lüzumlu 
ve faydalı olacaktır. Bir defa ordumuzun yedek subaya olan ihtiyacı muayyen ve mahduttur. Sa
niyen bunların 18 ay silâh altında kalmaları gereği kaçlar muta akıp kur'anın da zamanında celbine 
imkân verecektir. Bu yolla yapılacak tasarruflar da göz önüne alınırsa yedek subaylığın 18 aya in
dirilmesinde fayda olacaktır. 

Değerlendirme neticesi yedek subay adayı statüsünü kazanmamış olanların er ve erbaş statüsü
ne dâhil edilmesi de bir zarurettir. Bunların yedek astsubay veya başkaca bir statüye tabi tutulma
ları halinde mevcut eğitim imkânlarının bunları karşılıyamıyacağı anlaşılmıştır. Bu durumda olan
ların esas er ve erbaş statüsüne tabi olmaları ise de, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tâyin ve 
tesbit edilecek bir miktarı yurt savunmasının başka sahalarında da görevlendirilebileceklerdir. De
ğerlendirme neticesi er ve erbaş olanların hizmet sürelerinin yedek subaylarınki kadar olması da 
hakkaniyete uygun olacaktır. 

Bu sebeplerle tasarının Millet Meclisince kabul edilen şeklinde bir değişiklik yapılmadan aynen 
kabul edilmiştir. 

Ayrıca Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasına karar 
verilmiştir. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
îdtanlb-uî İstanbul Burdur Samsun 

T. Arıburun >C. Yıldırımı F. Kmaytürk H. E. Işıklar 
Toplantıda bulunamadı 

Afyon K. Çorum içsel İzmir 
K. Şenocak M. Ş. özçetin T. özdolay O. Kor 

Toplantıda bulunamadı 
Aydın Van Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

H. Goral' Söz hakkım saklıdır. F. özdü ek Muhalifim. 
Toplantıda bulunamadı F. Melen F. Korutürk 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6.6. 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedeksubaylar 
ve yedek askerî memurlar Kanununun tazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

6.6. 1927 tarih ve 1076 sayılı Yed^kmlaylar 
ve yedek askerî memurlar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzt geçici 
maddeler eklenmesi hakkında kanun ta&arı&t 

MADDE 1. — Mülöt Meclisi Metnimin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedeksubaylar ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3, 8 ve 
23 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 3. —a) Her celb yılından evvel mü-
taakıp yıl Silâhlı Kuvvetlerin subay sınıflarına 
göre yedeksubay ihtiyacı Genelkurmay Baş
kanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlı
ğınca tesbit edilir. 

b) Fakülte akademi ve yüksek okullar ile 
Millî Eğitim Bakanlığınca bunların dengi ol
duğu kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğre
nim müesseseleri mezunlarından Türk SilâJhlı 
Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine gö
re askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlardan 
Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadar yedeksubay 
adayı değerlendirmeye tabi tutularak seçilir. 
Değerlendirmede dikkate alınacak hususlar ile 
yedeksubay adaylarının sınıflandırılmalarına 
ait esaslar yönetmelikte gösterilir. 

c) Tabip, diş tabibi, eczacı, yüksek mü
hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, 
kimyager ve Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı 
olan diğer meslek ve vasıfları haiz olanların 
mevcudu Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacından az 
olduğu takdirde değerlendirmeye tabi tutul
madan yedeksubay adayı olarak ayrılırlar. 

d) Değerlendirme sonunda yedeksubay 
adayı seçilmiyenlerle, makbul bir özrü olmak
sızın değerlendirmeye katılmıyanlar; er ve er
baş olarak askerlik hizmetine tabi tutulurlar. 
Bunların hizmet süreleri emsali yedeksubayla-
rın hizmet süreleri kadardır. 

e) Değerlendirme sonunda yedeksubay 
adayı seçilmedikleri için, 1076 sayılı Kanunun 
bu kanunla değiştirilen 3 nöü maddesinin (d) 
bendi hükümlerine göre er ve erbaş olarak as
kerlik hizmetine tabi tutulanlar, temel eğitim
lerini tamamladıktan sonra Genelkurmay Baş
kanlığı tarafından tesbit edilen miktar kadarı 
mütebaki hizmet süreleri için, Bakanlar Kuru
lu kararı ile yurt savunması ve kalkınması ile , 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ilgili hizmetlerde görevlendirilmek üzere diğer 
bakanlıklar enirine verilebilirler. 

Bunların istihdam şekilleri ve haklarında 
uygulanacak diğer hükümler 1111 sayılı Asker
lik Kanununun değişik 10 ncu maddesinin (b) 
bendi gereğince çıkarılacak kanunda gösteri
lir. 

f) Yedeksubaylarm hizmet süreleri 18 ay
dır. Bu sürenin 5 ayı yedeksubay yetiştiril
mekle 12 ayı da subay olarak atandıkları kıt'a 
ve kurumlarda geçer. Yedeksubay yetiştirme 
süresi Genelkurmay Başkanlığının göstereceği 
lüzum üzerine Bakanlar Kurulunca uzatılabi
lir ve kısaltılabilir. 

Yedeksubaylarm hizmet süreleri olağanüstü 
hallerde Genelkurmay Başkanının göstereceği 
lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile lü
zumu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan süreler yaş 
haddinin sonundan iki kat düşülür. 

Yedeksubaylarm hizmet süreleri barışta Ge
nelkurmay Başkanının teklifi ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile oniki aya kadar indirilebilir. 

g) Muvazzaflık hizmetini yapmadıkça bu 
kanunun tesbit ettiği esaslar dışında hiçbir yük
sek öğrenim, mezunu, askerlik çağından çıkarıl
maz. 

h) Yedeksubaylardan hastalananlar, mu
vazzaf subay emsalleri gibi izin süresine tabi 
tutulurlar. Sıhhi izin süresini tamamlıyanlar 
terhis edilirler. Ancak, sıhhi izin süresini ta
mamlamadan (faal hizmet yapabilir.) Raporu 
alanlar altı ay hizmet müddetini doldurmadık
ça terhis edilmezler. 

i) Yüksek öğrenim mezunlarından yedek
subay adayı seçilenler ile er olanlar yönetme
likte belirtilen esaslara göre celbe tabi tutulur
lar. 

j) Test merkezleriyle, test günlari radyo 
ve gazetelerle ve askerlik şubelerine asılmak 
suretiyle ilân edilir. 

Madde 8. — Değerlendirme neticesi ye
deksubay adayı seçilip askere şevkten evvel 
veya yedeksubay yetiştirilmekte iken aşağıda
ki engel hali olduğu anlaşılanlar askerlik hiz
metini durumlarına göre er veya erbaş olarak 
tamamlarlar. 

(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği mıeıtin) 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

a) 1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay
lıktan çıkarmayı gerektiren bir suçtan mah
kûm olanlar. 

2. Kamu hizmetlerinden müebbeden ya
saklı olanlar. 

3. Hileli müflis olduğu ilân edilenler. 
4. Gayriahlâki vasıfları ve disiplinsizlik

leri sebebiyle yedeksubaylığa yaramıyacakları, 
yedeksubay yetiştirme yerlerindeki disiplin ku
rullarınca tesbit edilenler; 

Er olurlar. 
b) Yoklama kaçağı veya bakaya suçun

dan hüküm giyenlerle, yedeksubay öğrenimin
de basan gösteremiyenler; erbaş olarak. 

Madde 23. — Yedeksubay ve yedek askerî 
memurluktan çıkarılmayı, ve yaşlarına göre 
haklarında Askerlik Kanununun uygulanması
nı gerektiren sebepler şunlardır : 

a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subaylık
tan çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûm 
olanlar. 

b) Kamu hizmetinden müebbeden yasaklı 
olanlar. 

c) Hileli müflis olduğu ilân edilenler. 

MADDE 2. — 1076 sayılı yedeksubaylar ve 
yedek askerî memurlar Kanununa aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten evvel 1076 sayılı Kanun hü
kümlerine göre yedeksubay adayı seçilenlerden 
henüz askere sevk edilmiyenlerle halen yedek
subay adayı veya yedeksubay olarak muvazzaf
lık hizmetini yapmakta olanlardan askerliğe el
verişli olmadıklarım, iddi?, edenler yeniden sıh
hi muayeneye tabi tutulurlar. Bunlardan Türk 
Silâhh Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliği 
gereğince askerliğe elverişli olmadıkları anlaşı
lanlar terhis edilirler ve henüz askere sevk edil-
miyenler askere alınmazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiğinden önce silâh altına alınmış yedek
subaylar (yedeksubay adayları dâhil) 1 Ekim 
1970 tarihinden itibaren onsekiz aylarını dol
durdukça terhis edilirler* 

GEÇİCİ MADDE 3. — 11 . 10 . 1960 tarih 
ve 97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi şü-

(Millî Savunma Komisyonıiinun kabul ettiği m)eıtdn) 

MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisinin ge
çici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisinin ge
çici 2 nci maddesi aynen kalbuil edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisinin ge
çici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ımılüne girip de bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte henüz askerlik şubelerinden sevk 
edilmemiş bulunanlar değerlendirme dışı kal
mış kabul edilirler. Bunların yurt savunma
sına katkıda bulunması ve savaşta kullanılma
ları 1111 sayılı Kanunun değişik 10 ncu mad
desi gereğince düzenlenecek kanunla tanzim 
edilir. 

97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi 
gereğince halen öğretmenlik yapmakta olan
lar askerî eğitime tâbi tutulmazlar. Bunlar
dan 18 ayını ikmal edenler yedek teğmen ola
rak terhis edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel 1111 sayılı As
kerlik Kanununa göre son yoklama kaçağı 
veya bakaya durumda olanlar, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de askerlik şubelerine müracaat ederek yok
lamalarını veya askere şevklerini yaptırdık
ları takdirde, değerlendirilmeye tâbi tutulmak 
suretiyle yedeksubay olma haklarından isti
fade ederler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 
bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar
dan bu kanunun yürürlüğe givdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde resmî mercilere teslim 

olanların bu suçları hakkında, takibat yapılmaz. 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka

dar; bakaya, yoklama kaçağı ve saklı suçların
dan mahkûm olanların cezalan ceza mahkû
miyetlerinin neticeleri ile birlikte affedilmiş-
tir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun hüküm
leri yürürlüğe girdikten sonra yapılacak yedek 
subay adayı celbinde; Silâhlı Kuvvetlerin Su
bay sınıflarına göre kadro ihtiyacı kadar yedek 
subay adayı, yedeksubay celp tarihinden iki ay 
önce yoklamasını yaptıranlar arasında çeki
lecek kur'a ile tesbit edilir. İhtiyacın tesbitin-
de; tabip, diş tabibi, eczacı, yüksek mühendis, 
mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kim
yager ve Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan diğer 
meslek ve vasıflan haiz eleman ihtiyacı da dik
kate alınarak kur'alar buna göre tanzim olunur. 

Kur'a dışı kalanlar mütaakıp celbe bırakıla
rak haklarında 1076 sayılı Kanunun, bu Ka-

(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği mısıtin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisinin ge
çici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisinin ge
çici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

nunla değiştirilen 3 ncü maddesi hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 3. — 1076 sayılı Yedek Subay ve 
yedek askerî memurlar Kanunu ile 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun bu kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği linettin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 noü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 6 7 

21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzs mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısmm Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/304; Cumhuriyet Senatosu 1/1134) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 226; 

Millet Meclisi 
(inici Sekreterliği 15 . 7 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1580 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14 , 7 . 1970 tarihli 127 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kamumun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fcrruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Soi : Bu, tasan 17 . i . 1970 tarihinde Başkan thcu İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 14.7. 1970 tarihli 127 nci Birleşiminde ön •• !il< ve ivedilikle nörüsülerek- kabul edilmiştir. 
(Müh t Meclisi S. .sayısı : 226) 

Milli Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 23 . 7 . 1970 

Esas Xo. : 1/11H 
Kayıl Xo. : 9 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

'2\ . (i . 1927 tarih ve 111L sayılı Askerlik •Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkın lakı tasarı dosyada mevcut aynı mahiyetteki 
d^ğer tel-:lifler de göz önüne alınarak ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlıı. Millî Savun
ma Bakanlığı Kanunlar Dairesi Başkanı Hâkini Albay Sait Acar, G-enel Kurmay Başkanlığı 
li'insilc'isl Kur. Albay Fethi Aktar ile Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar Dairesi 3 ncü Şube 
Müdürü Hâkim Üsteğmen Önder Barlas'da hazır okluğu halde 22 . 7 . 1970 tarihindeki toplan-
hnnzda müzakere ve kabul edildi. 
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Silâhlı Kuvvetlerimizin insangüeü ihtiyacı artan nüfusumuza uygun olarak teshil edilmez. Mu
ayyen bir kadronun silâh altında tutulması ve bu kadronun üstüne çıkılmama sı esastır. Bu itibarla 
her sene artan nüfusumuz oranında Silâhlı Kuvvetlerinizin de his an gücünü artırmak bahis ko
nusu değildir. Şu halde muayyen bir miktarının silâh altında bulundurulması, bunlar dışında ka
lanların ise yurt savunmasının başka sahalarandalslihdamı gerekmekledir. Bunların hangi sahalar
da ve ne şekilde yurt savunmasına katılacakları pek tabiî ayrı ve detaylı bir kanun konusudur. 

Burada sayın üyelerin etraflıca üzerinde durdukları husus ihtiyaç fazlası kadronun ne şekilde 
tcsbit ve ayırdedileceği meselesidir. Çekirdek kadre» dışında kalacak fazlalığın teshilinde test, kur'a 
ve benzeri diğer görüşler öne sürülmüştür. Test u.uılünün bugün için er olacak gençlerimizin eği
tim seviyeleri ile kabili telif görülememiştir. Keza diğer bir alternatif olarak ileri sirnilen okuma 
yazma hilmiyenlerin askere alınimaması görüşü de eğitimimizi baltalıyabileceği endişesi ile iltifat 
görmemiştir. Netice olarak bu günkü şartlar mu var^h erinde en uygununun k u r a usulü olabileceği 
ka naatına varılmıştır. 

Keza askerlik süresinin 20 laya indirilmesi de gerek 'bugünkü eğilim seviyesinin eskiye nazaran 
yükselmiş olması sebelbiyle hu sürenin silâh altımla kalmayı yeterli kıldığı, gevri^e ıı ycva cari 
harcamalardaki tasarrufun çekirdek kadronun eğ ^riı ve vurucu gücünü daha ü^rün üü •-.••• \-iye-.le 
tutacağı mütalâasiyle uygun görülmüştür. 

Bu arada k u r a usulünün Anayasamızın 60 ucı maddesindeki yurt savunmasına katılmaya mü
tedair hükmüne de uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Şöyle ki : Yurt savunmasına katılma sade
ce 'askere ve silâh 'altına alınma voliyle, değil muhtelif zamanlarda ve muhtelif şekillerde olmakta
dır. Bu itibarla 'çekirdek kadro dışındaki fazlalığın ne şekilde yurt savunmasına 'katkıda huluna-
cakları bir kanunla teshil edilince bunun Anayasamıza, aykırılığı değil, 'bilâkis uygunluğu teyide-
dilmiş olacaktır. 

Bütün >bu nedenlerle tasarının Millet Meclisince kabul edilen şekli aynen 'benimsenmiş ve her 
hangi bir değişikliğe lüzum 'görmeden kabul edilmiştir. 

Ayrıca Genel Kurulumuzda 'öncelik ve ivedilikle -görüşülmesi hususunda istemde .'bulunulmasına 
karar verilmiştir. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul İstanbul Burdur 

T. Arıburun C. Yıldırım F. Kmayîürk 
Toplantıda bulunamadı 

Afyon K. Çorum İçel 
K. Şenocak M. Ş. Özerdin T. Özdolay 

Toplantıda bulunamadı 

Aydın Van Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Goral Bâzı hükümlerine nıuha- F. Ö.zdihk Söz hakkım mahfuzdur. 

Toplantıda bulunamadı lifim. Söz hakkım Muhalifim. 
saklıdır. F. Korut ürk 

F. Melen 

Kâtip 
Samsun 

//. E. Işıklar 

İzmir 
O. Kor 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 5, 10, 17, 28, 31, 36 ve 41 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Er ve erbaşlar için muvazzaf
lık hizmeti; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile 
Jandarma Genel Komutanlığında yirmi aydır. 
Bu hizmet Askerlik şubesinden sevk tarihinden 
başlar. Yirmi aydan ziyade askerlik yapanların 
fazla hizmetleri, askerlik çağının sonundan iki 
kat olarak düşülür. 

Bu kanunun tesbit ettiği esaslar dışında ve
ya muvazzaflık hizmetini yapmadıkça hiçbir 
fert askerlik çağından çıkarılmaz. 

Madde 10. — Askerlik yükümlülüğüne tabi 
tutulma esasları aşağıda gösterilmiştir : 

a) Her celp yılından evvel, o yıl silâh al
tında bulundurulacak er ve erbaş miktarı, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Sa
vunma Bakanlığınca tesbit edilir. 

O yıl askere alınacaklar, Millî Savunma Ba
kanlığınca tesbit edilen miktardan fazla gel
diği takdirde, Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç du
yulan miktar kadar yükümlü, kur'a çekilmek 
suretiyle asker edilir. Ancak Silâhlı Kuvvetle
rin ihtiyacına göre lüzumlu meslek ve tahsil 
grupları mensuplarının kur'a nisbeti her yıl 
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilir, ihti
yaç halinde bunlar kur'a çektirilmeden asker
lik hizmetine tabi tutulabilirler. 

Kur'a usulü, asker edileceklerin tesbiti ile 
bunların sınıflandırılması yönetmelikle düzenle
nir. 

Askerlik hizmetini yapmaya istekli olanlar
la, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve 
86 ncı maddelerine tabi olanlar, kur'a usulüne 
tabi tutulmaksızın asker edilirler. 

b) Barışta (a) bendi esaslarına göre kur'a 
ile tesbit edilecek ihtiyaçtan fazla olanların as
kerlik yükümlülüğü : 

Yurt savunması ve kalkınması ile ilgili ko
nularda yetiştirilme veya görevlendirilme veya 
yurt savunması ve kalkınmasına katkıda bulun-

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S, Sayısı : 14(>7) 
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ma ödevlerinden biri veya birkaçı olarak ayrı 
kanunla düzenlenir. 

Bu bend hükmüne tabi olanların savaşta 
görevlendirilme esasları da aynı kanunda belir
tilir. 

c) Durumu aşağıdaki hallere uyanlar aske
re alınmazlar : 

1. Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliye
ti Yönetmeliğine göre bedenî kabiliyeti askerli
ğe elverişli olmıyaniar askerlik hizmetinden 
muaf tutulurlar. 

2. Bir baba veya dul ananın oğullarından 
birisi, barışta veya savaşta hizmet esnasında öl
müş veya malûl olmuş veyahut savaşta akıbeti 
meçhul kalmış ve gaiplik kararı alınmışsa, on
dan sonra gelen ilk oğlu istekli olmadıkça si
lâh altına alınmaz. Bu şekilde silâh altına alın-
mıyanların askerlik yükümlülüğü (b) bendi 
esaslarına göre çıkarılacak kanunla gösterilir. 

3. Türkiye'ye girdikleri tarihte yirmiiki 
yasını doldurmuş veya geldikleri memlekette 
askerlik yapmış oldukları anlaşılan, Türkiye 
Cumhuriyeti uyruğuna girmiş göçmenler, as
ker edilmezler. Bunların askerlik yükümlülüğü 
(b) bendi esaslarına göre çıkarılacak kanunda 
gösterilir. 

4. Barışta, seferberlik veya seferberlik ilâ
nını henüs icabettirmiyen ola fanustu hallerde 
veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan gö
nüllü olarak gerektirdiği sahalarda Genelkur
may Başkanının göstereceği lüzum üzerine Ba
kanlar Kurulu karan ile özel olarak görevlen
dirilenler, Bakanlar Kurulu kararında belirti
len şartlara uydukları takdirde askerlik hizme
tinden muaf tutulurlar. 

5. Mülteciler ve T. C. uyruğunda olmıyan
iar asker edilmezler. 

d) Kur'a neticesi askere alınmıy anlar bu 
maddenin (b) bendine göre çıkarılacak kanun 
hükümlerine aykırı düşmedikçe resmî ve özel 
her türlü iş ile okul fakülte ve yüksek- okula 
girebilir ve yurt dışına çıkmak için pasaport 
alabilirler. 

Madde 17. — Her yıl askerlik çağma giren 
yükümlülerin nüfus kayıtlarına göre teabit edi
len künyeleri askerlik şubelerince, yükümlü
lerin nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şube
leri ile köy muhtarlıklarında 1 Nisandan 30 

(M'illî Savunma Komi Kronunun kabul ettiği metin) 

O. Senatosu Sarısı L4G7) 
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Nisana kadar askîya asılmak suretiyle ilân edi
lir. Bu ilân yükümlülere tebliğ mahiyetinde
dir. 

O yıl askerlik çağına girdiği hakle her ne 
sebeple olursa olsun köy ve mahalle muhtar
lıklarında asılan listelerde ismi clmıyan veya 
sehven yaz-lan vatandaşlar 15 Mayısa kaçlar 
nüfus idarelerine müracaat ederek gerekli dü
zeltmeyi yaptırmaya mecburdurlar. Güresi için
de müracaat etmiyenler, ilk yoklama kaçağı 
addedilerek 83 ncü maddeye tabi tutulurlar. 

Askerlik çağına girenlerin ili?: yoklamaları 
ile ihtiyatlann yoklamalarının nasıl yapılacağı 
ve bu yoklamalarla ilgili diğer hususlar yö
netmelikle düzenlenir. 

Madde 28. — Son yoklamaları yapılan kim
seler Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti 
Yönetmeliğine göre ikiye ayrılırlar. 

1. Askerliğe elverişli olanlar. 
2. Askerliğe elverişli olmıyanlar. 
Askerliğe elverişli olnr^anlar asker edilmez

ler. 
Askerliğa elverişli olun olmadıklarının tes-

biti için yoklama kurullarınca bir hastane sağ
lık kurulu muayenesine renderi İnişlerinde za
ruret görülenlerin, yönetmelikte tesbit edilecek 
esaslara göre yol ve iaşe masrafları Devletçe 
ödenir. 

Madde Sİ. — Şubeleri dışındaki il ve ilçeler
de, dış ülkelerde son yoklamasını yaptıranların 
her ne sebeple olursa olsun tâyin edilen pimde 
son yoklamaya gelmiy enlerin kur'a numaraları 
nüfusa kayıtlı bulundukları yer askerlik mec
lislerince çekilir. Askerliğe elverişli olanların 
kur'a çekimine esas olacak sıra numaraları as
ker alma teşkilâtınca yönetmelik esaslarına 
göre verilir. 

Madde 36. — Ertesi seneye bırakılanlar, er
teleme süreleri dolmadan kendi istekleri veya 
ertesi seneye bırakılma sebeplerinin ortadan 
kalkması halinde o yıl askere sevk edilebi
lirler. 

Ancak son yoklama sırasında lise veya muadili 
okulu bitirerek memleket içinde veya dışmda 
daha yüksek bir okula aynı yıl içerisinde her 
hangi bir sebepten giremediklerinden askerlik
lerine karar alınanların askere celp ve şevkleri 
bir yıl geri "bırakılır. Bu gibilerden mütaakıp 

O. Senatosu 

'Millî Savunma Komisvonunun kabul eltimi moim) 
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senenin Aralık ayının son gününe kadar bir 
yüksek öğrenim kurumuna girdiklerine dair 
belge getirenlerin askerlikleri hakkında alman 
karar askerlik meclisi toplu değilse idare kurul
larınca ertesi seneye değiştirilir. Bu bir senelik 
imkândan yararlanmak istemiyenler, dilekçe ile 
müracaatları halinde emsali doğumlularla cel
be ve şevke tabi tutulurlar. 

Ertesi seneye bırakılma sebepleri ortadan 
kalkan öğrencilerin bu durumları, fakülte, yük
sek okul ve okullar tarafından 2 ay içinde ka
yıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir. 

Madde 41. — Askere elverişli olmıyanlar-
dan idarece lüzumlu görülenler, askerî hastane
ye sevk edilirler. Askerî hastane sağlık kurul
larınca yeniden yapılan muayenekri sonunda 
askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar asker 
edilirler. 

MADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel sakata ayrılmış olan
lar askere alınmazlar ve askerde olanlar ter
his edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel son yoklama sıra
sında arızalı sağlam olarak ayrılanlardan he
nüz askere sevk edilmiyenler ile halen muvaz
zaflık hizmetini yapmakta olanlar yeniden mu
ayeneye tabi tutulurlar. 

Bunlardan Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden 
Kabiliyeti Yönetmeliği gereğince askerliğe 
elverişli olmadıkları anlaşılan muvazzaf erat 
terhis edilir ve halen askere sevk edilmiyenler 
askere alınmazlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel askerlik yoklaması 
yapılıp askerliğine karar alınanlar 1111 sayılı 
askerlik Kanununun bu kanunla değişen eski 
10 ncu madde hükümlerine tabidirler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kur'a neticesi aske
re almmıyanlar bu kanunun 10 ncu maddesi (b) 
fıkrasında belirtilen kanun yürürlüğe günceye 
kadar resmî ve özel her türlü iş ile okul fakülte 
ve yüksek okula girebilir ve yurt dışına çıkmak 
için pasaport alabilirler. 

(Millî Savunma Komisvonunım kabul iıklın ı 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş-

G'EyİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin secici 2 nci maddesi aynen kabul edilmis-

GEÇÎCt MADDE 3. — Millet Meclisi metni
nin geçici 3 ııcü maddesi aynen kabul edilmiş-

GBOİGÎ MADDE 4. —- Millet Meclisi mani
nin gsçioi 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

O. Senatosu (S. S a vı sı : 1467) 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce, silâh altına alınan 
er, erbaş ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki 
geçici madde eklenmesine dair 18 Temmuz 1963 
tarih ve 291 sayılı Kanun gereğince Millî 
Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak gö
revlendirilenler ile Silâhlı Kuvvetler okuma -
yazma okullarında öğretmenlik yapmak üzere 
görevlendirilenler, 1 Kasını 1970 tarihinden iti
baren 20 aylık muvazzaflık hizmetlerini ikmal 
ettikçe terhis edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1975 yılının sonuna 
kadar son yoklamalarda askerliklerine karar 
verilenlerden ilköğretmen okulu mezunu olup 
Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul 
öğretmeni olarak çalışanlar Millî Eğitim Ba
kanlığı emrine verilirler. Ancak, bunlardan lü
zumu kadarı Silâhlı Kuvvetler okuma - yaz
ma okullarında öğretmenlik yapmak üzere gö
revlendirilir. Bunların askerlik şubelerince 
şevklerinden itibaren gerek köy ilkokullarında 
ve gerekse Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma 
okullarında öğretmen olarak çalışacakları süre 
içinde memuriyetleri ile ilişkileri kesilmez. 
Maaş ve özlük haklarını kendi statüleri içinde 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden almaya de
vam ederler. Millî Eğitim Bakanlığından maaş
larını almaya devam ettikleri bu sürece resmî 
elbh'8 giyemezler ve iaşe edilmezler. Bu öğret
menler askerlik hizmetleri süresince Millî Eği
tim Bakanlığınca gösterilen köy ilkokullarında 
veya Millî Savunma Bakanlığınca gösterilen 
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında 
öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. Öğretmen
lik yapmak istemiyenler ile öğretmen hizmetle
ri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleki 
ile ilişkileri kesilenler geri kalan hizmetlerini 
er olarak tamamlamak üzere kıt'alara sevk edi
lirler. Bunların maaşları kesilir. Millî Eğitim 
Bakanlığı emrine verilenler ve Silâhlı Kuvvet
ler okuma - yazma okullarında vazife gören öğ
retmenler firar ve izin tecavüzü bakımından 
Askerî Ceza ve Askerî Yargılama Usulü Ka
nunu hükümlerine tabi olmaya devam ederler. 
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında 
vazife gören öğretmenler hakkında Türk Silâh-

3'Iillî Savunma Komisyonunun kabul ettiği mvıtin) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metni
nin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmış-

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metni
nin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiş-
sır. 

C. Senatosu ;S. Sayısı : 1467) 
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lı Kuvvetleri iç Hismet Kanunundaki Silâhlı 
Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait hüküm
ler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7, — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 84, 85, 86, 89 ve 98 nci maddelerine 
tabi olanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine müra
caat ederek işlemlerini ikmal ettirdikleri takdir
de kur'a usulüne tabi tutularak asker edilirler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; ba
kaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlardan 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 ay içinde resmî mercilere teslim olanların bu 
suçları hakkında takibat yapılmaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar; 
bakaya, yoklama kaçağı ve saklı suçlardan 
mahkûm olanların cezaları ceza mahkûmiyetle
rinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedi
lirler. 

GEÇİDİ MADDE 8. — Bu kanunun 1 nci 
maddesi ile değiştirilen 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 10 ncu maddesinin (b) bendi gere
ğince çıkarılmadı gereken kanunla ilgili çalın
malara derhal başlanır ve bu konudaki kanun 
tasarısı iş bu kanunun yürürlüğe giri-sinden 
itibaren bir sene içinde. Bakanlar Kurulunca 
T. E. M. Meclisine sevk edilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun n ^ r i ta
rihinde askerlik yapmadan çağ dışına cîkmış 
clanlpr silâh altına alınmazlar. 

Bunlar hakkında 10 ncu madde (b) bendi 
uygulanır. 

MADDE 3. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 6, 15, 16, 13, 19, 33 ve 34 ncü maddeleri ile 
aynı kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ve 
11 nci fıkrasının son cümlesi ve 1111 sayılı As
kerlik Kanunu ile ek ve değişikliklerinin bu ka
nuna aykırı diğer hükümleri, 25 Nisan 1938 ta
rih ve 3370 sayılı Kanun, 18 Temmuz 1983 ta
rih ve 291 sayılı Kanun ile 9 Mayıs 1987 tarih 
ve 885 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış-ir 

1111 sayılı Askerlik Kanununun muhtelif 
maddelerinde yer alan artık erat, ruhsatlı erat 
ibareleri bu ibareleri ihtiva eden maddelerden 
çıkarılmıştır. 

(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği ıiKitin; 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi metni
nin geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

C-SÇÎOÎ MADDE 8. — Millet Meclisi metni
nin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÜÎÜÎ MA.DDE 9. — Millet Meclisi metni
nin 5'çgici 9 ncu maddesi aynan k?bul e ilimi }-

MADDiJ 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ;S. Sayısı : 1467) 
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MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 no' 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ı s a ^ ı 
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