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1.—.GEÇEN T 

istanbul Üyesi Ekrem Özden'in; istanbul'
daki kolera salgını ile ilgili Araştırma istiyen 
önergesini geri aldığına dair öneresi okun
du, bilgi edinildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
'bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının görüşülmesi tamamlandı ve tasarı
nın, yapılan değişiklikle kanunlaşması kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem 
Acuner'in yasama dokunulmazlığının kaldı-

2. — GELEN 

Tasarı 
1. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak-

(kında Karnıma bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
meti (Millet Meclisi 1/409; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1245) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko-
cmisy çınlarına) 

Teklif • 
2. — Çay Kurumıu kanunu tekidinin Millet 

Meclisince İka/bul olunan metni (Millet Meclisi 
2/36; Cumhuriyet Senatıosu 2/332) (Malî ve ik
tisadi işler, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyon-
lanma) (Müddet : 7 şer gün) 
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3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Ka

nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Ka
nunla değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinim 
3 cü 'fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanım 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sarvtımma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/235; Cumhu
riyet iSenatosu 1/1243) (S. Sayısı : 1608) 

4. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
hizmetleri tazminat Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilımeısiıne dair 28 Nisan 1970 ta-

JTANAK ÖZETİ 

rılması hakkındaki Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu görüşüldü 
ve rapor kabul edildi. 

6 Temmuz 1971 Salı .qünü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 22,00 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Mac it Zeren Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

KÂĞITLAR 

rih ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde
sinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısının. Millet Meclisince kabul olu-
naa metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plân komisyonlıarı raporla
rı (Milkt Meclisi 1/384; Cumllıuriyet Senato
su 1/1219) (S. Sayısı : 1609) 

5. — istanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında kanuni teklifinin Millet Meclisince ka-
Ibul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu ile Maîî ve 
İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve iskân ve Bütçe ve Plâcı komisyonlarmdan 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko-

i misyon raporu (Millet Meclisi 2/385; Cum
huriyet Senatosu 2/323) (S. Sayısı : 1610) 

6. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Perslonel Kanununun' bâzı 

i maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savulma, içişleri ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Koımıisyon raporu (Mil
let Meclisi 1479; Cumhuriyet Senatosu 1/1244) 

I (S. Sayısı : 1611) 

& » • < -
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — B&şkanvekili Mehmet ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Sivas) 
• 

BAŞKAN — 84 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — YoMama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un, Ka
radeniz bölgesinin ekonomik konularına ve fın
dık taban fiyatlarının biran evvel açıklanması
na dair demeci. 

BAŞKAN — 3 sayın üye gündem dışı söz 
talebinde bulunmuşlardır. Kendilerine söz ver
meme yolunda takdir hakkımı kullanıyorum. 
Direndikleri takdirde usulümüz gereğince oya 
vaz'ederim. 

Sayın Giresun Üyesi Sabahattin Orhon; 
«Karadeniz'in ekonomik konuları ile ilgili 

olarak gündem dışı söz verilmesine müsaadele
rinizi rica ederim.» diyorlar. 

Diremiyor musunuz efendim? 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Dire

niyorum. 
BAŞKAN — Sayın Orhon'a söz verilip ve

rilmemesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Söz verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Orhoın. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler, arzım kısa 
olacak, huzurunuzu fazla işgal etmiyaceğim. 

Hatırlarsınız sayın senatörler, 75 nci birle
şimde, bundan 15 gün kadar evvel Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun bir maddesinin tadili 
münasebetiyle Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı
mız Senatoda zirai ürünlerin taban ve müdahale 
fiyatlarının tesbiti ve organizasyonu hakkında 
en geç 15 gün zarfında Senatoya bilgi vereceği
ni vadetmişlerdi. Hattâ, bu 'konuşmanın 132 nci 
maddeye gere olacağına, binaenaleyh grupların 
da varsa mukabil görüşlerini biildirme imkânla
rının hâsıl olacağı da Umumi Heyete söylenmiş-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müzake
relere başlıyoruz. 

ti. Bâzı ürünlerin idrâk zamanı gelmiştir. Mü
dahale edilecekse müdahale fiyatlarının, hima
ye edilecekse taban fiyatlarının şimdi bildiril
mesinde müstâhsilin emniyeti bakımından bü
yük faydalar vardır. Bu bakımdan Sanayi ve 
Ticaret Bakanımızın o günü Senatodaki konuş
masını müstahsil ve bilhassa Karadeniz müstah
sili, 3,5-4 milyon nüfusun tek geçim nıetaı olan 
fındığın istihsali ve satışı ile alâkalı olan müs
tahsil olumlu karşılamıştı. Tevali eden radyo 
haberleri ve umumi efkâra gazeteler vasi Vasiyle 
bildirilen Hükümetin ekonomik işler çalışmaları 
ile bu hususta karar alınacağı hususundaki ha
berler Karadeniz müstahsilini çok yakından il
gilendirmiştir. Hattâ, kendi başkanlığı altında 
cereyan etmekte olan bu toplantıları idare eden 
Saym Başbakan Ekonomik işler Yardımcısının 
Samsun Fuarında Karadeniz'in bu önemli konu
suna ehemmiyetle işaret edeceği tahmin edilmiş 
ve Karadenizliler can kulağı ile kendi ağızların
dan bu haberi beklemişlerdir. Fakat, o konuşma 
Karadenizlileri hüsrana uğratmıştır. Böyle bir 
haber yerine Karadenizlilerin günlük işlerini 
alâkadar etmiyen ve o gün için açılmasında fay
da olmadığı bir gün evvel Sayın Başbakan ta
rafından da işaret edilen bir konuşma yapılmış
tır. Buna değinecek değilim, ilgililer kendileri
ne gereken cevabı verdiler. Yalnız, bu münase
betle şu hususa işaret etmek isterim, 

Böyle monologlarla bu gibi mühim konular 
efkârı unıumiyede bir vuzuha, aydınlığa kavuş
maz. Bu konuların konuşulacak yeri vardır. Bu 
kürsüler karşılıklı konuşmaya, diyaloga müsait 
yerlerdir. Getirsinler o konuları burada konuş
sunlar, burada konuşalım. Efkârı umumiye ne-

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 740 — 
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yin olup, neyin olmadığını daha iyi anlar ve vu
zuha kavuşul'. Ben isin o tarafına bu kaclarcıkla 
işaret etmek istiyorum. Fakat önemli bir konu
ya bugünlerde mutlaka el konmasını istirham 
edeceğim. Çünkü bugünkü gazetelerde oku
dum ki, bu fındık mahsulünün alımında vazife
li olan Fisko - Birlik - bugün, gazetelerin eko
nomik haberleri veren, kısımlarında okudum, 
birkaç gazetede okudum - fındık fiyatlarım tâ
yin etmiş. Filhakika Fisko - Birliğin kendi im
kânları varsa, fındık fiyatını tâyin etmeye hak
kı vardır ve mevzuat da kendisine müsaade 
eder. Ama, Hükümet politikası belli olmadan bu 
şekilde bir haberin çıkartılmasında gerek müs
tahsili ve gerekse bu isin ticaretini yapan insan
ları. çeşitli şekilde zararlara sokabilecek faali
yetler meydana gelebilir. Fındık fiyatı 9 lira 
olarak teshit edilmiştir diyor. Halbuki burada 
Ziraat adalarında Karadenizden gelmiş heyetler, 
Karadeniz milletvekillerini topiıyarak Hükümet
le 'temasa geçmek işitiyor. Hükümet bu işte ha
zırlık derecesinin ne olduğunu hâlâ bildirmiyor. 

Binaenaleyh, ben evvelâ Sayın Sanayi ve Ti
caret Bakanından Yüksek Senato huzurunda 
vadedilen en geç 15 gün olduğu bildirilen ko
nuşmasının biran evvel yapılmasını, veya hiç 
olmazsa ne zaman yapılacağının tekrar bizlere 
bildirilmesini, bu konudaki hazırlıkların yapılıp 
yapılmadığımın ve fındık taban fiyatının tesbit 
edilip edilmediğinin, ne gibi prensiplerle hazır
lanmış olduğunu bizlere en kısa zamanda bildir
mesini istirham ederim. 

Tekrarken Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan 75 nci birleşimde Yüksek Senatoya en geç 
15 gün içinde arz edeceğim dediği konulan tez 
elden Yüksek Huzurlarınıza iletmesini istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 

2. — Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın, fın
dık taban fiyatlarının bir iki gün içinde ilân 
edileceğine dair demeci. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Sabahattin Or-
hon'a müsaade ederseniz kısa bir cevap vere
ceğim. 

BAŞKAN — Meseleyi aydınlatacaksınız. 
Buyurun, Devlet Bakanı Sayın Doğan Kitap
lı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri, bu sıralarda iktisa-
den değeri yüksek olan memleket ürünlerinin 
hasadının yaklaşması sebebi ile ve haklı olarak, 
sayın senatörler Senatoda ve Millet Meclisinde 
de sayın milletvekilleri taban fiyatları husu
sundaki endişelerini ifade ediyorlar. Bu çok 
önemli konuda Hükümetiniz çalışmalarını ik
mâl etmiştir. Zannediyorum bu akşam veya ya
rın sabah şimdiye kadar desteklemeye tabi tu
tulan tüm maddelerin taban fiyatları ilân edi
lecektir ve zannediyorum ki, bu ilân edilecek 
fiyatlar da arkadaşlarımızı tatmin edecek se
viyede olacaktır. Çünkü, geçen seneye nazaran 
bir hayli farklı fiyat olacaktır. 

Bu kadarla meseleyi arz etmek istiyorum. 
Zannediyorum ve yine tekraren söylüyorum ki, 
bu akşam veya yarın sabah bu fiyatlar ilân edil
miş olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

3. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nın, Hükümetin, Parlâmento tatile girmeden, 
başta Anayasa olmak üzere bâzı kanunlarda ta
dilât yapılacağını bildirdiği halde bunların Mec
lise intikal etmediğine tadil teklif ve tasarıları 
nın bir an evvel getirilmesi gerektiğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kasta
monu Üyesi Sayın Ahmet Nusret Tuna; 

«Anayasa tadili ve reform kanunlarıyla il
gili gündem dışı konuşma» talebinde bulunu
yorlar. Direniyor musunuz Sayın Tuna? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Direniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
Sayın Tuna'ya gündem dışı söz verilip, ve

rilmemesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Sayın Tuna'ya gündem dışı söz verilmesini ka
bul edenler?... Kabul etmiyenler?.. Kabul edil
miştir. 

Buyurunuz Sayın Tuna., konuşmanızın kısa 
olmasını rica edeceğim efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmlarınız ol
duğu veçhile yeni Hükümetimiz, anarşiyi izale 
etme, asayişi iade eyleme ve bâzı reformları ta
hakkuk ettirme amacı ile iş basma gelmiş bu
lunmaktadır. 
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Şunu peşinen arz edeyim ki, hiçbir hükü- | 
met bu yeni hükümetimizin aldığı güven oyu
nu alamamıştır. Yani, parlâmento bu hizmetlerin 
yapılması için kendisine gerekli güven oyunu 
fazlası ile, kemâli ile vermiştir. 

Hükümet, işe başladığı zaman Anayasa ta
dilleri için gerekli hazırlığı yaptığını, Parlâ
mentonun yaz tatiline girmesinden evvel tadil
lerin tahakkuk ettirileceğini ve tatbikat ka
nunlarının da bu devre içerisinde çıkmasına ça
ba sarfolunacağını bildirmişti. 

Hakikaten başlangıçta hepimizi memnun 
edecek bir faaliyet görülmüştür ve buna çalı
şılmıştır. Hükümet Başkanı hazırlamış olduğu 
Anayasa taslağını gruplara vermiştir. Her grup 
kendi bünyesi içerisinde gerekli mesaü göster
miştir. Kanaatimizce, hazırlıklar tamamlanmış
tır. 

Şimdi şunu ifade etmek üzere huzurunuza 
geldim. Bugün Temmuzun 6 sidir. Hükümet 
Başkam ve salahiyetli yardımcıları bu ayın 
26 sma kadar, daha evvel taahhüdedilen bu hiz
metlerin tahakkuk edeceği beyanında bulun
maktadırlar. Fakat, şu anda elde ne tetkik olun
muş bir metin vardır, ne de bu, Parlâmentoya 
verilmiştir. Şimdi ortada baştaki süratte bir 
azalma olduğu, bir duraklama olduğu kanaati 
yaygındır. 

Şunu da arz edeyim, muhterem arkadaşlar, 
bizim Anayasamızda Meclislerin tadili diye bir 
kayıt var, o kelimenin, «tadil» kelimesinin Ana
yasaya bahtsız olarak geçtiğine kaaniim. Mec
lisler kanunlar yapar ve kanun yapıcısı Parlâ
mento üyeleri büyükçe bir müddet içerisinde 
de kanunların mahallinde tatbikini müşahede 
etmek için halkla temas ederler, milletin dilek
lerini öğrenirler ve tekrar Parlâmentoya dön
dükleri zaman da onların dileklerine tercüman 
olurlar. 

Bu itibarla, ayrılan müddet, dinlenme müd
deti değildir. Kanunların, çıkarılan kanunla
rın tabikatını mahallinde görme devresidir. 
Şimdi, Temmuzun 6 sma geldik, maalesef metin
ler hazırlanmış, Meclise verilmiş durumda değil
dir. 

Ben şunu ifade etmek üzere gündem dışı söz 
aldım. Parlâmentolar, ki Cumhuriyet Senato
su da memleket hayrına olacak Anayasa tadil
lerini yapmaya ve memleket hayrına olacak re-

| formları tahakkuk ettirmeye âmededir. Arzu 
ettiğimiz süratin, yahut başta gördüğümüz sü
ratin temadi etmemesinden, zamanın geçmesine 
rağmen hareket haline inkılâbedip Meclislere 
verilmemesinden üzüntü duymaktayız. 

Son sözüm şu olacaktır, yine ifade ettiğim 
gibi, sürate ihtiyaç vardır. Tatilden evvel çıka
rılması arzu edilen kanunların, Anayasa tadil
lerinin ve maddelerinin uzun formaliteleri naza
rı itibara alındığı zaman bunların metinlerinin 
biran evvel Meclislere verilmesi zaruridir. 

Bu gündem dışı sözlerimle Cumhuriyet Se
natosunun memleket hayrına olan Anayasa ta
dillerini ve reform tadillerini tahakkuk ettirme 
azmini tescil eyleme ve alâkalıları da sürate da
vet eylemek için yaptım. Beni dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

4. — Afyon Karahisar Üyesi Ahmet Kar ay i-
ğifin, haşhak ekiminin yasaklanmasında acele edil-
eliğine, haşhaş ekicisi ile birlikte haşhaş yağı müs
tahsili ar mı ve bu konu üzerinde çalışan işçi ve 
sair kimselerin de dikkate alınması gerektiğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Afyon 
Üyesi Sayın Ahmet Karayiğit, haşhaş ekimini 
yasaklıyan kararnamenin neşrinden sonra bu
nun ekimi ile uğraşan çiftçilerimiz arasında 
meydana gelen huzursuzluğu arz etmek ve ça
releri üzerinde süratle çalışmayı temin gayesi 
ile gündem dışı söz talebinde bulunuyorlar. 

Direniyor musunuz Sayın Karayiğit?... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Evet. 

BAŞKAN — Kendisine gündem dışı söz ve
rilip, verilmemesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum: Verilmesini kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Karayiğit, konuşmanızın 
kısa olmasını rica ediyorum. 

AHMET KAEAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bana 
gündem dışı konuşma imkânı verdiğiniz için 
teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım; ben, dün ve evvelsi 
gün memleketimdeydim, benim çiftçilerim bü
yük bir huzursuzluk içerisindeler. Hakikaten, 

I ortada yıllardan beri sürüp gelen bir dâva var-
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di. Bu haddi zatında bir kararname ile belki 
sona erdi, ama Türkiye çapında sona ermedi. 
Türkiye çapında bunun yetiştirilmesi ile uğra
şan çiftçilerimize bir yoksulluk kapısı açılmış 
oldu. 

Kanaatimce, Hükümetimiz bu husustaki ka
rarını çok acele verdi. Daha 3 - 5 gün evvel Mil
let Meclisi kanadında buna ait bir kanun tasa
rısı görüşülüyordu. Bu, bir kademeyi öngörü
yordu; kademeli bir çalışma ile bunun ekimini 
nihayete erdirmek zannedersem yerinde bir 'ha
reket olacaktı. Çünkü, biz, şeker istihlâki az 
şeker satamıyoruz, diyerek pancar ekimini kı
sıtladığımız 'zaman pancar ekimi ile uğraşan 
çiftçiye pancar ekiminin yerine ikâme edebile
ceğimiz bir ürün bulamamıştık. Bugün 'hakika
ten Türkiye'de tarımsal bir araştırma yapılma
mıştır. Bugün (bölgelerimizde hâlâ daha dede
lerden kalma usul ile arpa ve buğday ekilmek
tedir. Tarım usullerini ancak görebildikleri ka
dar değiştirebilmişlerdir. Bunda Tarım Bakan
lığının ciddî bir katkısı yoktur. 1 e 500, 1 e 400, 
1 e 600 veren bir haşhaş ekimini yoketmek, köy
lüyü ekonomik yönden yoksul bir duruma ge
tiren ek demektir. 

Evvelâ, üzerinde ısrarla duracağımız bir 
konu vardır, köylü afyonu, afyonu için ekmez; 
köylü, afyonu yağı için eker. Benim memleke
timin 600 000 nüfusu vardır, 100 000 i îereyağ, 
vita ve vesaire kullanır, ama 500 000 i haşhaş 
yağı kullanır. Ve benim köylüm, buğdayını öğü
tür kor, bulgurunu hazırlar kor, bir çuval da 
haşhaşını koydu mu külahını eğer. Şimdi bana 
diyor ki, yahu Ahmet Ağa, ben, nasıl yağ bula
cağım, diyor; ben, vita yiyemem, diyor, tere
yağ yiyemern, diyor. 

Bunu yapalım, el birliği ile yapalım, insan
lığa hizmet bizim de arzu ettiğimiz bir husus-
dur. Komşularımızı, dostlarımızı memnun ede
lim, ama evvelâ kendimizi kötü duruma düşür
meden bu memnuniyet yollarının kapılarını aça
lım. 

Daihası var, Türkiye'nin bu konuları ile 
meşgul olan, aşağı - yukarı 1 500 - 2 000 esnafı 
var, yağcılık yapıyor, bu insanlar, köyde kasa
bada, ve sairede. Haşhaş ekimi nihayete erdiği 
«aman bu adamlar ne yapacaklar, bunlara nere
den iş bulacağız? Kararnamede, TRT aracılığı 
ile işittiğimize göre, diyor ki, bu sene Toprak 
'Mahsulleri Ofisine verilecek afyon miktarı üze

rinden olmak kaydiyle bundan sonraki seneler 
için de bu miktar üzerinden tazminat verilecek
tir. Kabul, fakat thaş'haş yağı ile meşıgul olan 
sanatkâra ve ne yapacağız? Dün Afyon'da ba
na 100 kadar esnaf geldi, biz ne yapacağız, dedi
ler. Bunların halleriyle de meşgul olmak mec
buriyetindeyiz. 

Bir konu daha var. Bugün Türkiye'de ilâ
cın ham sanayii yoktur. Toprak Mahsulleri Ofisi 
alkalidler fabrikası için çalışma yapıyordu. 
Şimdi ben Hükümete teklif ediyorum, biz eke
ceğimiz hafhaşdan afyon alımyalım, çizmiye-
lim afyonu. Afyon çizilmediği zaman, (haşhaş 
kellesi çizilmediği zaman afyon alınamaz. Ama, 
kabuklarından alkalid fabrikasında istifade 
edelim ve bunun ekimi ile meşgul olan 7 - 8 il de 
bu afyon yağı ile geçinsinler. Bu bir tekliftir. 
Belki kararlarından dönemezler, ama ne olursa 
olsun bunun yağına alışmış olan vatandaşları 
bundan yoksun etmemek bir zorunluluktur. 
'Ben bu huzursuzluğun kısa bir yoldan gider il
mesini talebediyorum. 

Sonra bir de, bu haşhaş kabuğunun ihracatı 
ile meşgul olan firmalar filân vardı. Bu firma
lara da bu arada öncelikle bâzı iş sahaları te
min edilirse bu arkadaşlar da, bu vatandaşlar 
da İŞEİZ kalmamış olurlar. 

Çok teşekkür ederim, saygılarımla. 

5. — Devlet Bakam Doğan Kitaplı'nın, Kas
tamonu Üyesi A. Nusret Tuna ve Afyon Karahi-
mr Üyesi Ahmet Karayiğife cevaben; Anayasa 
tadili teklifinin partilere verildiğine, kısa zaman
da sonuçlanacağını umduğuna, diğer kanunların 
da buna göre şekilendirileceğine; haşhaş ekimi 
tahdidinin bütün cepheleriyle ele alındığına müs
tahsilin Hükümet tebliğlerine riayet etmeleri 
halinde zarar görmiyeceklerine dair demeci. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Devlet Bakanı 
Sayın Doğan Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(•Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; Sayın Ahmet Karayiğit, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması sebebiyle endişelerini 
izhar ettiler. Tabiî ki; o bölgenin insanı olarak 
bu endişelerini duymada hakları vardır. An-
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cak, malûmunuz olduğu üzere huzurunuzda 
okuduğumuz Hükümet Programında şöyle bah
setmiştik, bu mevzuu ile ilgili olarak. 

«Bütün dünya gençliği için kahredici bir 
âfet halini almış olan afyon kaçakçılığının 
her şeyden önce insanlık duygularını incittiği 
inancında olan Hükümetimiz bu mesele üze
rine önemle eğilecektir. Afyon üreticilerine 
daha iyi bir geçim alanı gösterilecektir.» 

Yaptığımız tasarrufta, radyolarla da dinle
diğiniz gibi, afyon üreticisinin sadece afyonu 
için değil, diğer düşündüğümüz yan gelirleri 
için de; yağı için, sapı için şimdiye kadar 
elde ettiği, yahut edeceği geliri için de bir taz
minat düşünülmektedir. Bunun için de halkı
mızın, yani afyon üretici vatandaşlarımızın, 
haklarının zail olmaması veya zarara uğra
mamaları için her gün radyoda durumu anons 
etmekteyiz. Bunu vilâyetler yoliyle tarım teş
kilâtı yoliyle de çiftçilerimize ulaştırmakla
yız ki, üreticiler bu yıl afyon ürününü Top-
rak Mahsullleri Ofisine teslim ettikleri nis-
bette zarara uğramıyacaklardır. 

Bu, ilk etapta düşündüğümüz tedbirdir. 
ikinci etap, yani asıl hedefimiz, bu ürünün 
yerine kaim olarak zirai ve sınai imkânları 
oraya getirmektir. Bunun için kesif bir faa
liyetin içine girilecektir ve mahallinde bir 

plânlama yapılacaktır. Şunu kısaca arz et
mekte fayda görüyorum. Hiçbir surette kısa 
ve uzun hedefte afyon üreticilerinin zarara 
uğramasına imkân verilmiyecektir. 

Sayın Ahmet Nusret Tıma'nın bahsettikleri 
husus, tabiî bütün Parlâmentonun üzerinde 
durduğu husustur. Malûmâliniz Anayasa ta
dili ve teklifi Meclislere aittir. Ancak, Hükü
metimiz, Hükümet olarak değil, imkânı ol
madığı için, Başbakan kanaliyle bir ön taslak 
partilere intikal ettirmiştir. Bunun münaka
şaları müzakereleri devam etmektedir. Zanne
diyorum en kısa zamanda buraya gelme im
kânı bulunacaktır. Bunun dışında tedbirler 
kanunları cümlesinden olan, en önemlisi olan 
Ceza Kanunu tadil tasarısı Meclise sevk edil
miştir. Yarm Millet Meclisi Adalet Komisyo
nunda müzakereye başlanacaktır. Bunun ya
nında günlük kanunlarımız var idi. Müd
detli kanunlarımız var idi, hep cümlenizin 
malûmu, özel okullar gibi, Boğaziçi üniver
sitesi gibi, Emekli Kanunu gibi. E, bun
larda yürümektedir, öbür tedbirler kanun
ları cümlesinden olan öbür kanunlar da Ana
yasanın tadilinin ışığında, revize edilerek 
Meclislere intikali sağlanacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygılar su
narım. 

5. — BAŞKANLIK DİVA HİNİN GBNEL KURULA SUNUŞLARI 

2<5 . 6 . 1971 tarihinden itibaren (15 gün) 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 

1. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi (3/1037, 
1038, 39) 

BAŞKAN — Bir başkanlık sunuşu vardır, 
okutuyorum. 

G-enel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun G-enel Kurula 
arzı, Başkanlık Divanının 5 . 7 . 1971 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Fe
ridun Cemal Erkin hastalığına binaen 

O'Kan hastalığına binaen 

18 . 6 . 1971 tarihinden itibaren (25 gün) 
Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Haldun 

Menteşeoğlu hastalığına binaen 
25 . 5 . 1971 tarihinden itibaren (28 gün) 

BAŞKAN — Teker teker oylarınıza sunaca
ğım. Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Sayın Feridun Cemal Erkin'e 25 . 6 . 1971 ta
rihinden itibaren 15 gün izin verilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Se
zai O'Kan'a, 18 . 6 . 1971 tarihinden itibaren 
25 gün izin verilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 744 — 



Ö. Senatosu B : 84 6 . 7 . 1971 0 : 1 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Sayın 
Haldun Menteşeoğlu'na 25 . 5 . 1971 tarihin
den itibaren 28 gün izin verilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli 
«geçici protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imza
lanmış olan katma protokol ve ekleri ile malî pro
tokol, Avrupa Kömür ve Çelik topluluğu yetki 
alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve son 
senedin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının 
havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin iş
tirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair 
Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın önergesi 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 

arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli 
«geçici protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanmış 
olan Katma Protokol ve ekleri ile Malî Proto

kol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve son 
senedin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı, 5 . 7 . 1971 tarihinde Mil
let Meclisince kabul edilmiş ve 6 . 7 . 1971 ta
rihinde Cumhuriyet Senatosuna sunulmuş bu
lunmaktadır. 

Anılan kanun tasarısının havale edildiği 
Malî ve İktisadi işler, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ile Bütçe ve Plân komisyonlarından seçi
lecek 5 er üyenin iştirakiyle kurulacak bir geçi
ci komisyonda ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay 

BAŞKAN — Tasarıyı görüşmek üzere, Malî 
ve İktisadi işler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ile Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 
er üyeden ibaret geçici bir komisyon kurulma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı yarın 
7 . 7 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te ya
pılacaktır. Yüksek Heyetinize arz olunur. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih 
ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Mİlli Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/384; Cumhuriyet Senatosu 1/1219) (S. Sa
yısı : 1609) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş hiz

metleri tazminat Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 

(1) 1609 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, 
tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. 

Tasarının, önemine ve mahiyetine binaen, 
gelen kâğıtlardan gündeme' alınarak, gündem
deki diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Takrirde zikredilen 1609 sıra 
sayılı tasarının gelen kâğıtlardan gündeme alın
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümet ve komisyon yerlerinde. Raporun 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz 
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ediyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... 

ÖMER LÛTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hocaoğlu. 
Ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; Türk Milletinin 
tarihinde yurt müdafaası her zaman milletçe ön 
plâna alınagelmiştir. Bunun söbepleri arasında 
yurdumuzun bulunduğu mevkiin önemi rol oy
nadığı gibi, komşularımızın vatanımız üzerinde
ki ihtiraslı bakışlarının da tesiri olmuştur. 

Bu bakımdan memleketimizde gerekli hiz
metleri bir yana bırakarak yol yapımı veyahut 
fa!brika yapımı gibi işleri yaşamak arzusu için
de bulunan Türk Milleti, ordusunu her zaman 
güçlü tutmak mecburiyetini hissetmiştir ve bu
nu seve seve yapmıştır. 

Bugünkü asırda ordu bakımından kuvvetli 
olabilmenin hava gücünün de kuvvetli olmasına 
•bağlı geldiği bir gerçektir. Hava Kuvvetlerinin 
bugünkü karşılaşmalardaki önemi hepinizin 
malûmudur. Bilhassa son İsrail - Mısır çarpış
masında hava kuvvetlerinin oynadığı rolü he
pimiz bilmekteyiz. Hava Kuvvetlerinin bu de
rece önemi yanında güçlü hava kuvvetine sa
hibolmak, malzeme ve silâhtan ayrı olarak, per
sonel yetiştirilmesiyle yakından ilgilidir. 

Pilot olmak kolay bir iş değildir, arkadaş
lar. Pilot olabilmek için kuvvetli bir sıhhata 
sahibolmak gerekir ve pilot olmak için ayrı ka
biliyetlere sahibolmak gerekir. Bilfarz sürati 
intikal sahibi olmak gerekir. 

Pilotluk yıpratıcı ve yorucu bir meslektir. 
Bunun yanında pilotluk bilhassa öğrenme ça
ğında tehlikeli bir meslektir. Üzüntü ile takibe-
diyoruz, vatan hizmetine koşan birçok Türk 
gençlerinden bâzıları bu alanda sıhhatlerini 
kaybediyorlar, şehit oluyorlar, bâzıları sakat 
kalıyorlar ve gençlerimiz vatan hizmeti uğrun
daki gayretleri yine de devam ediyor, bu yolda. 

Bu bakımdan pilotu seçmek ve yetiştirmek 
hüyük masraflara ve emeklere bağlı kalıyor. 
Tesbit edildiğine göre aktif bir pilotluk ancak 
ve ancak normal ölçüler içinde 3 sene devam 
edebiliyor. Bunun bâzı istisnaları da mevcudo-
labilir. Fakat gerçek şu ki, aktif bir pilot ola

bilmek, faal bir pilot olabilmek için 8 sene gibi 
kısa bir müddet kâfi derecede yorucu ve yıpra
tıcı olduğu için müddet sınırlanıyor. 

Demin de arz ettiğim gibi pilotluk yorucu 
ve yıpratıcı bir meslektir. 

Bâzı bayramlarda veyahut bâzı günlerde he
yecanla ve zevkle seyrettiğimiz, göğsümüz gu
rur duyarak seyrettiğimiz jet tayyarelerinin 
uçuşlarındaki pilotların yetiştirilmesi, bunların 
vazifeye atılması milletçe çekilen birçok güç
lüklerin sonucudur. 

Bu bakımdan pilotları her zaman için teşvik 
edici ve bunların vazife arzularını artırıcı, va
zifeye koşmalarını temin edici teşvikleri millet
çe ve Meclisçe esirgememiz gerekir. 

Son galen Uçuş hizmetleri tazminat Kanu
nunun, 1256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesiyle ilgili tasarıyı bu bakımdan teş
vik edici bulmaktayım ve memnuniyetle karşı
lamaktayım. Ancak, Meclisten gelen metnin bi
zim komisyonda değiştirilmiş olmasına iştirak 
edemediğimi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 22 - 23 yaşında bir 
delikanlı düşününüz, sağlam sıhhata sahip, sağ
lam kafaya sahip, meslekine ümitle bağlanmış 
tahayyül ettiği geniş bir istikbâl kafasında. Fa
kat şu veyahut bu sebeple vazife icabı sıhhati 
^bozuluyor ve uçuştan ayrılıyor. İstikbâl ve 
mesleğe bağlılık, bir sis perdesi halinde gizle
rinin önünden siliniyor. Bu genç delikanlının 
moralinde vukübulacak çöküntüye ve çektiği 
ıstıraba dikkatlerinizi çekmek isterim. 

Meclis bu noktaya dikkat etmiştir muhterem 
arkadaşlarım ve disiplinsizlik dışında sıhhi se
beplerle uçuştan ayrılmak mecburiyetinde ka
lan ve el'ân orduda hizmet gören eski pilotlara 
subay ve astsubaylara mağdur olmamaları yo
lunda Hükümetin getirdiği tasarıda değişiklik 
yapmıştır. Bu memnuniyet verici idi. Fakat bi
zim komisyon nedense bunu ortadan kaldırmış
tır. 

Muhterem arkadaşlar, tekrar ediyorum, bir 
kimsenin genç yaşta meslekinden ve istikbalin
den ümidini kesmesi çok yıkıcı, üzücü, tahribe-
dicidir. Bu bakımdan sayılan çok az olan bu va
tan çocuklarının mağduriyetine sebeîbolmıyalım 
ve Meclisten gelen metni lütfen kabul edelim. 
Saygılarımı sunarım. Madde üzerinde de gere
kirse yine söz alacağım. 

Hürmetlerimi sunarım. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz istiyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Kal-
paklıoğlu. 

HtföEYiN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
'Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; tasarıya 
bakarsanız 17 Ocak 1963 tarih 141 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 ta
rih ve 1258 sayılı Kanununun geçici 2 nci mad
desinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında. 

Arkadaşlar görüyorsunuz ki, huzurunuza 
gelen tasarı 28 Nisan 1970 de kanunlaşıp tatbi
kata geçmiş bir kanundur. Bir teklifle bu ka
nun olmamıştır. Teknik mahiyette hususiyet ta
şıyan bir kanundur ve hava subaylarının taz
minatı ile ilgilidir. Hatırlarsanız, bu kanunların 
müzakeresinde ben çıkmış, o zamanki hüküme
ti tenkid etmiştim. Sık sık buraya geliyorsu
nuz, dikkat etmiyorsunuz, kanunların biri diğe
ri ile olan münasebetine bakmıyorsunuz ve ale 
lâcele buraya tasarı halinde getiriyorsunuz, me
selenin içyüzünü parlâmento üyesi haklı olarak 
bilemez, teknik mahiyettedir demiştim. Parlâ
mentoyu teşkil eden arkadaşların, hemen hiç
birinin iböyle bir teknik mesele ile doğrudan 
doğruya ilgisi yoktur. Hükümet veya hüküme
ti temsilen buraya gelen kimse teknik mahiyet
teki konuşması ile ne söylerse ona amel edil
mek, o doğrudur demek suretiyle umumi ma
hiyetteki konuşmanın dışarısında bu gibi tasa
rılar, hele hükümet tarafından da gelince der
hal ka>nunlaşıyor. Ama, görüyorsunuz bu tatbi
katla, bir sene içerisinde, burada kanun haline 
gelip tatbik edilen hir maddenin yanlış getiril
diği, yanlış tatbik edildiği ve haksızlığı bizzat 
hükümet görmek suretiyle teklif ederek getir
miş ve kanunlaşması istenmektedir. Ben mesele
nin içyüzüne burada dokunmak istemiyorum. 
Bu tazminat üç senede mi olur, beş senede mi 
olur, sekiz senede mi olur, 15 senede mi olur 
Ama bunu teknik mahiyeteki arkadaşlar hazır
larken, bu askerî makamlarda hazırlanırken, 
elbet uçucular vardı. Bunu getirenler yetkili ki
şilerdi. Bu sınıfların arasında, bunun tatbikatı
nın içinde çalışan yerde çalışan, havada çalı
şan insanlar vardı. Çalışırsa ne olur, çalışmazsa 
ne olur, bunlar rapor mevzuu. O zaman da ha
tırlarsınız, uzun uzun konuşulmuştu. Çalışamaz 
şeklinde bir rapor alana verilsin mi, verilmesin 

mi mevzuu vardı. Sonradan verilsin elendi. Çün 
kü çalışmaması doktor raporu iledir dendi. Ar
kasından değiştirildi; onun dışında, ayrıca dok
tor raporu ile çalışamaz denmese de psikolojik 
mahiyette artık çalışması imkân dâhilinde ol-
mıyan, bu maksatla da kendi kendine bir pilo
tun artık ben çalşamam, havada uçamam deme
si muvacehesinde gene tazminat verilmesi lâ
zım gelir, bu haksızlık değil, haklılığı doğurur, 
dediler. Ben dedim ki, çahşamıyan kimseye, ça
lışan gibi tazminat verilmesi hir adaletsizlik 
doğurmaz mı, dedim o zaman bu kürsüde. Çıktı
lar, hayır dediler; çalışmıyan artık morali bo
zulmuştur, çalışamaz halde olduğu için onu ça
lıştırmıyoruz. Onun havaya çıkıp çalışmasında 
mahzur vardır, büyük mahzurlar doğar denil
di. Ve onun için de bu şartlar altında olanın 
tazminatla mükellef tutulması, diğer çahşanlar 
gibi tazminata tabi tutulması hak ve adalete 
uygundur denildi ve o şekilde kabul edildi. Fa
kat burada işin esasına girmeden, müddetler 
mevzularında bakıyorum, gene bir değişiklik 
var. Ben esas espiriye dokunmak istiyorum. 

[Sayın Millî Savunma Bakanı Ferid Melen 
arkadaşımız ciddî, müdekkik ve inanmadığı me
seleye imza atıp da huzurunuza getiren bir kim
se değildir, ben buna mutlak inanıyorum. Yüzü
ne karşı söylemek istemiyorum, öyle gördüğüm 
için böyle konuşuyorum. Ama, bundan evvelki 
hükümetin mümessili huraya geldiğinde hatır
larsınız, muhterem arkadaşlarım, ben yüzüne 
karşı söylemiştim, yapmayınız bu şekilde, tet-
kiksiz, dikkatsiz getirmeyiniz bu tasarıları de
miştim. Geldi bu kürsüde, bunların müdafaası
nı yaptı. Ama heyhat, bir sene geçer geçmez 
müdafaasını yaptığı tasarılar, kanun olduk
tan sonra, tatbikatta böyle mahzurlarla huzu
runuza gelmiş bulunuyor. E., bu acı bir şey; 
Hükümetin itham edildiği kadar, Parlâmento
muz da itham altında kalır, muhterem arka
daşlar. Siz tetkik etmeden, meselelerin içine vu
kuf peydan etmeden, kanun yapıyorsunuz, o 
da bir sene zarfında tatbik edilemez hale ge
liyor ve değiştirmek mecburiyetinde kalıyor
sunuz sözleri matbuatta ve efkârı umumiyede 
yaygındır. Yani Hükümete biz Parlâmento ola
rak bunun vebalini atmış olmakla vazifemizi 
yapıyor muyuz, bitiyor mu; bitmiyor. Yalnız 
ben bu tenkidi yaptıktan sonra şu temennide 
bulunacağım, inşallah bu tasarı kanunlaştık-
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tan sonra, bunun istinadettiği kanunların âki-
betine ve onun hicranına uğramaa. 

Hayırlı olsun, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş 
söz istiyen sayın üye?.. Komisyon adına Sayın 
Atayurt. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; tasarının tümü 
üzerinde burada maruzatta bulunan arkadaş
larımı kemali itina ve dikkatle dinlemiş bulun
maktayım. Şüphesiz her tasarının faydalı ta
rafları olabildiği gibi tenkide mâruz olabile
cek cihetleri de olur. Fakat Hükümet tarafın
dan sevk edilmiş bulunan bu tasarının esas mak
sadını şu suretle arz ve ifade etmek mümkün
dü!'. 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 1256 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesi, Millet Mec
lisi Geçici Komisyonunda Hükümet teklifine 
uygun olarak, «Uçucu hizmet süresi itibariyle 
3 ncü maddedeki şartları taşımıyan persone
lin almakta oldukları tazminatların» şeklin
de kabul olunduğu halde matbaada maatees-
süf, bir tertip hatası yapılacak fikradaki «ta
şımıyan» kelimesi «taşıyan» basılmak suretiyle 
fıkra bu şeldlde kanunlaşmış bulunmaktadır. 
Bunun üzerine 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hak
lımda bir kanun tasarısı hazırlanarak Millet 
Meclisine sunulmuş, Meclis Millî Savarıma Ko
misyonunca uygun görüldüğü halde, Bütçe ve 
Plân Komisyonunda geçici 2 nci maddenin son 
fıkrası, «Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 1256 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki şartları ta
şımıyan personelin almakta oldukları tazmi
natların 4 ncü madde esaslarına göre ödenme
sine devam olunur.» şeklinde değiştirilerek Mil
let Meclisi Genel Kurulunca da tasarı ancak bu 
şekliyle kabul olunmuştu. Ancak tasarının bu 
şekli ile kabul edilmiş olmasının pek çok mah
zuru mevcut olduğu yetkililerce Komisyonu
muzda beyan ve ifade edilmiş bulunmaktadır. 
Şöyle ki, 144 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1258 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinde uçucular için 
sekiz yıldan az, uçuş ekibi için 15 yıldan az, uçuş 
hizmeti bulunanlara farklı tazminat sistemi 
öngörülmüştü!'. Yine, 144 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (B) fıkrası ile, 1256 sayılı Kanunun 
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j 4 ncü maddesinin (B) fıkralarında beş uçuş yılı 
içinde, uçuş hizmetine ait vazifeler esnasın
daki kazalarda veya diğer sıhhi sebeplerle ha
va sıhhi heyet raporuna müsteniden daimî ola
rak yer hizmetine nakledilen pilotlara tazmi
nat verilmesi öngörülmektedir. Bu durumda, 
5950 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 
tazminat alan ve pilot olmıyan az sayıdaki per
sonele de 1256 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
uyarınca pilotlar müsillü bir tazminat ödene
cektir. Diğer taraftan, 144 sayılı Kanununun 
6 ncı maddesi ve onu tadil eden 1256 sayılı 
Kanununun 3 ncü maddelerindeki uçucular için 
8 yıl, uçuş ekibi için 15 yıl uçuş hizmetinde 
buhmmak gibi bir sınırlamanın da değeri kal-
mıyaeaktır. Birkaç aylık uçuştan sonra, uçuş
la ilgisi olmıyan, bir rahatsızlıktan veya yal
nızca kendi arzu etmediği için uçuştan ayrılan 
bir uçucu veya uçuş ekibinden bir makinistin 
hizmette bulunacağı müddet içerisinde albay 
maaşının % 54 ü veya % 16 m tazminat olarak 
ödemek zorunluluğu doğacaktır. Kanunlara 8 
ve 15 yıl gibi sınırlamaların konulmasında 
amaç, uzun yıllar eğitim ve milyonlarca lira
lık harcamalarla yetiştirilebilen pilotların 8 
yıldan evvel uçuş ekibi personelinin de 15 yıl-

I dan önce, her hangi bir şekilde uçuştan ay
rılmalarına engel olmak içindir. Bunun yan: 
sıra 1256 sayılı Kanunla yapılan bu son de
ğişiklikle, Hazineye ilâve bir külfet de tah
mil olunmamakta. Yalnız müktesep haltların 
ödenmesine devam olunmaktadır. Halbuki Mil
let Meclisinde yapılan değişiklik^ tazminat 
miktarları artırılmış olduğu için işin malî por
tesi de oldukça yüksek olabilmektedir. 

işte bu esas noklara dayanan kanun tasarı
sı mevcut müktesep hakları muhafaza ve hi
maye etmek gayesini istihdaf etmekte ve mad
di bir hatanın düzeltilmesinden ibaret bulun
maktadır. Bu bakımdan mesele teknik bir ma-

I niyet arz etmektedir. Yetkili arkadaşlarımızın 
bu konuya ait çeşitli sorularının bu gerekçe
ler muvacehesinde cevaplandığı kanaat ve mü
talâasında bulunduğumuzu komisyon adına arz 
eder, Senatoyu hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden-

I 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Kanunun 28 Ni
san 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesiyle değiştirilen geçici 2 nci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Kanunun, 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen ge
çici 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 3 ncü mad
dedeki şartları taşımıyan personelin almakta ol
dukları tazminatların ödenmesine devam olu-

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Önergeler var, efendim. Birinci 
maddeyle ilgili üç önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1609 Sıra Sayılı tasarının 1 nci maddesi ye

rine Millet Meclisi 1 nci maddesinin kabul e 111-
meşini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucusal 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Uçuş Hizmetleri kanu

nu tasarısının 1 nci maddesinin, Millet Mecli
since gelen şekliyle kabulünü arz ve tekli! ede
rim. 

Trabzon 
Ömer Lütfi Hocaoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesini daha sarih hale 

getirmek maksadiyle madde metninin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif TeMn 

Madde 1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayı
lı Kanunun, 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen geçici 
2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir:. 

Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 1256 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesindeki şartlan ta
şımıyan personelin almakta oldukları tazmi
natların ödenmesine devam olunur. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Söz istiyorum efendim: 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu önergeler üze
rinde mi, buyurun efendim. Millî Savunma Ba
kanı Sayın Ferid Melen. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; biraz önce Komisyonun sayın söz
cüsü etraflı olarak bu konuyu açıkladı. Şim
di, Hükümetin getirdiği teklif sadece bir mad
di hatanın düzeltilmesine aittir. Tasarı bunu 
hedef tutuyor. «Taşıyan», «Taşımıyan» şeklin
de çıkmıştır. Bu yüzden madde, kabili tatbik 
olmaktan çıkmıştır. Bu tasarı bunu düzeltmek 
üzere getirilmiştir. 

Mecliste müzakere edilirken, son anda, iti
raf edeyim, gözümüzden kaçtı; bir önerge gel
di ve daha mahiyetine nüfuz edemeden oya 
kondu, kabul edildi. Bu şekilde Meclis metni 
meydana geldi. Meclisin, huzurunuza gelen met
ni Hükümetin getirdiği tekliften büsbütün 
ayrı bir şeydir. Mevzuu genişletmiştir. Hükü
met tasarısı bir tashihten ibaretken, Meclisin 
kabul ettiği metin işi genişleten ve tamamen 
tasarının mahiyetini değiştiren bir hal almış
tır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; Meclisin ka
bul ettiği metin kabul edildiği takdirde, arka
daşım da biraz önce tafsilatiyle izah etti, bâzı 
sebeplerle fiilen uçmıyan kimselere uçan pi-
latlar gibi tazminat verilmesi kabul edilmiş 
olacaktır. Bu haksız bir durumdur. Yani, şu 
veya bu sebeple yer hizmetinde bulunuyor, 
uçmuyor ve buna uçanlar gibi, ki uçma, bir sağ
lık v.s. şu, bu yıpranmadır, onlara bu sebeple 
tazminat verilir, bunlara ötekiler gibi tazmi
nat verilecektir. Evvelâ, haksız bir durumdur, 
sonra büyük huzursuzluk yaratır. Nitekim, Mec
listen çıkar çıkmaz top gibi patlamıştır pilotlar 
arasında; bir haksız durum ve huzursuzluk ya
ratmıştır. Arkadaşlarımız sanıyorum ki, mese
leye nüfuz etmeden, kendilerine bir haksızlık 
iddia edildiği için bu önergeyi vermişlerdir. 
Halbuki, asıl, bu önergeler yani, Meclis metni 
kabul edildiği takdirde büyük bir haksızlık 
doğacaktır. Bu yer pilotlarına esasen bir taz
minat verilmektedir ama, o ölçüde verilmekte
dir. Şimdi bunu uçanlara kıyas ederek aynı 
tazminatı verdiğiniz takdirde, yani, uçanla uç
mıyan arasında bir fark kalmadığı takdirde 
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kimse uçmaz artık. Bu sebeple bu Önergelere il
tifat buyurmamanızı rica ederim. Hattâ, arka
daşlarım bu izahattan sonra sanırım ki, öner
gelerini belki de geri almayı düşünürler. Çün
kü, büyük bir haksızlığa sebebolacaklardır. Ba
kın ne oluyor muhterem arkadaşlar? 27 lira 
tazminat alırken bunu kabul ettiğiniz takdir
de birdenbire 672 liraya çıkıyor. 27 lira 672 li
raya fırlamaktadır. Bu da ayrıca hattâ, büt
çe bakımından da büyük bir önem de taşır, mik
tar itibariyle. Bunu bir tarafa bırakalım, da
ha çok önem verdiğim cihet, uçanla uçmıyan 
arasındaki farkı ortadan kaldırmaktadır. Te
şekkür ederim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
bisar) — Sayın Başkan, Sayın Vekilimden bir 
sual sorabilir miyim? Sayın Bakan, buyurdu
lar ki, 27 lira tazminat alan 600 küsur lira ala
caktır. Acaba, bu ayda mıdır, saat başına mı
dır? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Aydır, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hoeaoğlu, buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal sis geri mi aldı
nız takririnizi? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efen
dim, 

ÖMER LÛTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; kanun ta
sarısının esprisi esas itibariyle Türkiye'de pi
lot bulmak güçlüğünü ortadan kaldırmak için
dir ve teşvik edici, hizmete koşturucu bir mahi
yet arz etmektedir. Demin de işaret ettiğim 
gibi, gene bir delikanlının 22 - 23 yaşında mes
lekinden olmasını hiç kimse arzu etmez ve onun 
düştüğü durumun vahametini de hissetmiyen 
aramızda bulunmaz. Hal böyle iken, Sayın Ba
kan 27 lira tazminat verildiğinden bahsetmek
tedir. Arkadaşlar, 27 lira tazminat gülünçtür. 
Gülünçtür ve yıkıcıdır. Hava Kuvvetleri bu şe
kilde ayakta durmaz. Bir kahve parasıdır, Bul
var Palasa gidip bir kahve içerse 27 lirayı ve
rir. Bu gibi ödenen paralardan, Türkiye'nin 
bugünkü durumunda tazminat olarak bahset
mek ve adlandırmak bilmiyorum ki, ne şekilde 
izah edilebilir? Bu bir. 

İkinci husus : Muhterem arkadaşlar, mev-
zuubahis kanun ve maddeler önümdedir. Yeni 

getirilen tasarıda 1256 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine atfediliyor ödenecek tazminatlar. 
Bu maddenin, ilgili kısmını, müsaade ederse
niz size okuyacağım. «...8 yıllık- uçuş hizmetini 
tamamlıyan ve disiplinsizlikten gayri bir sebep
le uçuştan ayrılan pilotlara albay maaşının 
% 24 ü aylık yıpranma tazminatı olarak veri
lir ve her fazla uçuş yılı için albay maaşının 
% 2 si ilâve edilir.» Yani, 3 ncü madde burada 
bir taban tanımış. Bu taban 8 yıl. Halbuki, fai
zim teklifimizde, Meclisin getirdiği teklifte ta
ban 5 yıl olarak tanınıyor, o da 4 ncü madde. 
5 uçuş yılı içinde hizmetine ait vazifeler esna
sındaki kazalarda veya diğer sıhhi sebeplerle, 
sıhhi heyet raporuna müsteniden daimî olarak 
yer hizmetine nakledilen pilotlara albay maa
şının % 24 ü vs. diyor, ödeniyor .Bütün ayrı
lık, 8 yılın taban kabul edilmesi, ötekinde de 
5 yılın taban kabul edilmesidir. Fark burada. 

Muhterem arkadaşlar, tümü üzerinde gö
rüşmemde arz etmiştim. Pilotluk yorucu, yıp
ratıcı bir meslektir .Ortalama olarak dünyad-
pilotluk müddeti zaten 8 sene kabul edilir. Bu, 
genç ve sıhhatli insanların işidir .Düşününüz 
ki, vazifeye koşan bir insan elinde olmadığı hal
de, kendisini istemediği halde diğer sebeplerle 
meslekinden oluyor, vazifesinden oluyor. Sakat 
kalıyor, yüzü yanıyor, kolu gidiyor, boynu kı
nlıyor... E. Buna karşı 27 lira tazminat veririz, 
100 lira tazminat veririz.,. Bunları bu durumdan 
kurtarmak lâzımdır, muhterem arkadaşlar. 

Sonra Sayın Bakan işaret buyurdular. Pi
lot değildir» dediler. Bunlar pilot idi. Elinde ol
madan pilotluktan ayrılmış kimselerdir. «Eski 
pilotlar» tabiri kullanılabilirdi. Ama, «pilot de
ğildir» demek, pilotluk vazifesini yapmış insan
lara, doğru olmasa gerekir. Binaenaleyh, arka
daşlarımdan rica ediyorum; bu gençlerin, hiz
mete koşan bu insanların mağduriyetine meydan 
vermeyelim ve Meclisten gelen tasarının mad
desini aynen kabul edelim. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Başka, söz istiyen sayın üye? 
SAFFET UR AL (Bursa) — Söz istiyorum 

efendim, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ural. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; eski bir havacı olmam 
hasebiyle bu kanun tasarısının bir münakaşa 
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zeminine oturduğu şu sırada söz almayı faydalı 
ve zaruri gördüm. 

Muhterem arkadaşlarım, Bayın Hoeaoğlu'-
nun da burada ifade ettikleri gibi mesele, 5 se
ne uçuş hizmetinde bulunduktan sonra disiplin
sizlikten gayri sebeplerle ve sapık kurulları
nın kararıyla uçuştan ayrılmış olanlara yıpran
ma tazminatı vermek veya bunu daha sonraki 
bir kanunun ifade ettiği gibi, 8 senelik bir hiz
metten sonra ayrılmış bulunanlara bor yıpran
ma tazminatı ödemek sorunudur. 

Şimdi, sekiz, on, onbeş, yirmi, yirmidört, 
otuz sene uçuculuk hayatı olan pilotlarımız var
dır. Meselâ, Sayın Hava Kuvvetleri Komutanı
mız, benim hesabıma göre, 1941 den beri fiilen 
pilottur, otuz senelik bir pilottur. Ama. istisnai 
bir durumdur, bu. Bu kadar uzun süre faal pi
lotluğa dünyanın hiçbir yerinde adam dayan
maz ve zaten generallerimizin uçuş mecburiyet
leri birkaç senedir kısıtlanmış veya kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Jet tayyareciliği 1952 yılında Türkiye'ye 
geldiğinden itibaren görülmüştür ki, en çok da
yanan, altı, yedi, sekiz sene dayanıyor. Silâhlı 
Kuvvetler bir prensip kararı almıştır. Derhal, 
bir nakliye sınıfına .bir geri hizmete yorgun 
olanları alırlar ve birkaç sene dinlenir tekrar 
jete verirler ve onların uçuş kabiliyetlerinden, 
idarecilik yönlerinden tekrar faydalanırlar. 

Şimdi, 5 seneden aşağı yıpranma tazminatı 
verilmesi halinde temaruzlar ve kendi arzusuy
la «korkuyorum» deyip çekilebilmek ihtimal
lerini azaltmak üzere, 5 senenin üzerinde uçuş 
süresi olup da sağlık nedenleriyle hastanelerin, 
diğer tam teşekküllü hastanelerimizin rapor
larına elbette itirafım yok ama, bu sağlık ku
rulları özel surette hava tababeti üzerinde ih
tisastandın] mış heyetler tarafından verilen ra
porlarla, artık uçuş hizmetlerine devam edenvi-
yeceği kararlaştırılan kişilere tazminat veril
mesi bahis konusudur. 

Şimdi, güneşte ortalama Türkiye'de sühu
netin 65 derece civarında olduğunu bilirsiniz. 
Pilot gelir, elini jet tayyaresine dokunduğu za
man yapışır. Bu hava içerisinde girer, tayya
reyi çalıştırır. Buram, buram ortalık kaynamak
tadır, beyninde kan tebahhur etmektedir. Bir
denbire sırılsıklam sn hal'îne gelir. Tayyareyi 
çalıştırır, kapağını kapatır ve oksijen maske-
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sini burnuna takar. Yerde tayyarenin soğutma 
cihazı çalışmaz, yerden tayyare kesilecek ve on
dan sonra soğutma cihazı devreye girer ve çalış
maya başlar. O zaman da ne olur bilir misiniz? 
İçeriye reostayı ne kadar çevirirseniz o kadar 
yüksek hararet, ne kadar aksi istikamette çe
virirseniz o kadar soğuk hava kabinin içerisine 
dolar. Kabin tecritlidir. Dış havayla irtibatı yok
tur. İçeriye buz parçaları, kar parçaları püs
kül ür. O sıcaklık içerisinde terlemiş o insan se-
rinliyebilmek için reostayı çevirir ve o soğuk 
havayı alır. Ve çıkarsınız nakıs derecelerde 
uçarsınız. Düşünün ki, zait 65 dereceden nakıs 
derecelere kadar bir sühunet derecesinde insan 
vücudu ns kadar müteessir olabilir. Tasavvur 
buyurunuz ki, inşaatla meşgul bulunanlar bi
lirler, Türkiye'de zait 65 ile nakıs 40 derece 
arasında sühunet olduğundan tecrit maddeleri
nin kullanılmadığını ve damların her sene ak
tarılmak, yahut tecrit maddesinin yenileştiril
mek mecburiyetinde kalındığını bilirler, insan 
vücudu da işte buna dayanmaz. Sekiz senede 
bir adam sağlık durumunu kaybetti, beş sene
de kaybetti ve sakat kaldı. Bir jet kazası ge
çirdi ve belkemiğindeki fıkarileri çatırdadır, ni
celerini hatırlıyorum, ama beş senede olmuş bu 
kasa. Şimdi onu vaktiyle almış olduğu mukte-
P-ÜH 27 lira ile bırakacaksınız. Ama bugün yıp
ranma tazminatına, sekiz sene olarak fazla pi
lotluk yaptığı için, hak gösterdiğiniz albay 
maaşının, sekiz senede işte % 24 ü ve ondan 
sonra her sene için % 2 ilâve edeceksiniz. Bu 
kadar adaletsizlik olur. 

Sayın Hocaoğlu'nun gösterdiği şekilde bu 
yıpranma tazminatının evvelce aldıkları mük
teseplerin, 15 lira, 27 lira, 37 lira olarak deva
mını, buna mukabil sonradan yıpranma duru
muna girenlere de 600 - 700 lira gibi uçuş taz
minatı ödenmesinin haksızlığı ortadadır. Ben 
Sayın Hocaoğlu'nun teklifine itibar etmenizi 
istirham ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Hocaoğlu takri
rini izah ettiler, Sayın Ucuzal takririn lehinde 
konuştu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Siz de takririnizi izah edecek
siniz, buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; benden evvel konu-
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şan iki değerli arkadaşımın fikirlerine aynen iş
tirak ediyorum. Onu tekrar etmiyeceğim. Yal
nız elimizdeki tasarının gerekçesinde görüyoruz 
ki, şayet Millet Meclisinin metni kanunlaşırsa, 
Hazinenin yılda 1 milyon zarara gireceği söy
lenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar değerli 
bir meslekin ifasında uzun yıllar hizmeti geç
miş kimselerin, bilâhara şu kadar büyük rakam 
ifade eden Millî Savunma bütçesi içerisinde, bir 
milyon gibi bir rakamın, Sayın Bakanın ifade 
buyurduğu gibi, bir moral çöküntüsüne sebebo-
îacaktır eğer Millet Meclisi metni kabul edilir
se. dediler. Aksine, bir mağduriyetin meydana 
geldiğini gören o pilotlar camiasında bir moral 
çöküntüsü değil, benim kanaatime göre aksine, 
bir moral takviyesi mahiyetini taşır eğer Miîîet 
Meclisi metni kabul edilirse. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Evet ama onlar pilot değil. 

SAFFET UEAL (Bursa) — Şimdi bakansı
nız ama yarın olmıyacaksmız. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Pilot değil 
ama, pilota uçuşunu temin edecek, pilotun uçu
şunu sağlıyacak ve pilotla birlikte yerde hizmet 
edecek kimselerdir. Şimdi bir şey var, ben iş
tirak edemiyorum. Eendi arzusu ile ayrılanla-
belki bir derece, kendi arzusu ile ayrıldığı için 
böyle bir haktan mahrum edilse mümkündür 
gibi görülmektedir. Ama kabul edelim ki de
ğerli arkadaşlarım, bu pilotların bes sene, sekiz 
sene, on sene gibi uçuştan sonra kendi emsalle
ri, kendi arkadaşlarının yavaş yavaş kazalarda 
eksile eksile azalması elbette ki kolav iş değil
dir. Şurada Allah korusun bar gün bir arkada
şımızı kaybetmek gibi bir durumla karşılaşsak 
biz de her gün bir moral çöküntüsüne mâruz 
kalırız. Bu bakımdan kendi arzusu ile ayrılan 
kimselere dahi bu hakkı, böyle bir imkanı sağ
lamak çok yerinde olacaktır kanaatindeyim. Bu 
bakımdan değerli arkadaşlarımın fikirlerine iş
tirak ettiğimi başında da arz etmiştim. Bende
niz de verilen takririn mahiyetini bilmiyordum, 
o yolda bir takrir verdim, Millet Meclisi met
ninin kabul edilmesinde büyük fayda olduğu 
kanaatindeyim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi takrirler 
üzerinde konuşuldu. Takrirlere iltihak edip 
etmediklerini Komisyondan ve Hükümetten 

sorduğum zaman iştirak etmeme sebebinizi izah 
edersiniz, 

Saynı Hocaoğlu ve Sayın Ucuzal'ın takrir
leri aynı mahiyettedir. Birinci maddenin Mil
let Meclisinden gelen şekliyleN kabulünü iste
mektedir. Komisyon bu takrirlere katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, tümü üzerinde verdiğimiz izahatta, Ko
misyonun görüşlerini arz ettik.- Bu teknik bir 
kanundur. Maksat doğru ve iyiyi yapmaktır. 
Hükümet tasarısı düşünülerek, şüphesiz bu me
seleyi halle matuf bir hususu istihdaf etmekte
dir. Hükümetin noktai nazarında olduğumuz 
ve onunla birlikte Komisyon olarak katılma
dığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, biraz önce de arz 
ettim, evvelâ bu mevzuubahsolan kimseler pi
lot değiller. Rasıt, makinist gibi kimselerdir ve 
bu rejime tabi olanlar 52 ile 63 arasında ayrı
lanlardır. Bunların bir kısmı sağlık sebebiyle, 
bir kısmı uçuştan mütevellit, bir kısmı kendi ar
zusu ile uçmaktan vazgeçmiş yerde çalışmayı 
kabul etmiştir ve bunlara o tarihte bir hakkı 
müktesep olarak:, hakkı müktesepleri olan ve
rilmiştir. Ondan sonra çıkan 144 sayılı Kanun 
zaten ayrılanlara her sene için albay maaşının 
% 2 si, ve beş seneden fazla sağlık sebebiyle 
ayrılanlar için % 24 ü nisbetinde ayrıca bir 
tazminat vermektedir. Başka hükümler de mev
cuttur. Arz ettiğim gibi bunlar 52 ile 64 arasın
da pilotlar dışındaki uçuş ekiplerine verilen bir 
müktesep haktır. Miktar itibariyle belki de az
dır. Ayrı bir kanun mevzuu olabilir. Arkadaşlar 
düşünebilirler, getirebilirler. Fakat bu anda 
uçmıyan insanla, uçan insanı aynı seviyeye ge
tirmek hakikaten büyük huzursuzluk yaratır; 
Hükümet olarak bunun mesuliyeti altına gire
meyiz, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Takriri her ikisi de aynı mahiyet
te olduğu için, ikisini de oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer takriri tekrar okutuyorum efendim : 
(Antalya Üyesi Akif Tekin'in önergesi tek

rar okundu) 
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BAŞKAN — Maddeye sarahat vermek için 
bu takriri veriyorsunuz. Yani, o 3 ncü madde
deki şartlar yerine, o üçüncü maddedeki kanun 
numarasını zikretmek suretiyle sarahat veriyor
sunuz 

Komisyon iştirak ediyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, değişiklik sebebiyle Millet Meclisine gi
deceğinden ve sarahat de verdiğinden katılıyo
ruz, 

BAŞKAN — Hükümet. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (Van) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı da Komisyonca değiştiril
miştir. Bu itibarla başlığı okuyup önce başlığı; 
bilâhara da birinci maddeyi Komisyondan ge
len ve son kabul edilen takrir istikametinde oy-
lıyacağım. 

Başlığı okur musunuz? 

«17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Kanunun 
28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesi ile değiştirilen geçici 2 nci madde
sinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı.» 

BAŞKAN — Değişik başlığı oylarınıza arz 
ediyorum .Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi değişik şekliyle okutuyorum. 

Made 1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Kanunun 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen ge
çici 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 1256 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesindeki şartları taşımı-
yan personelin almakta oldukları tazminatların 
ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Mayıs 1970 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tasarının birinci ve ikin
ci maddesi ile bir de başlığı metni değiştiril
miş olduğundan, oyların vasfını tâyin sadedin
de, açık oya va'zedilecektir. Kutular dolaştı
rılsın. 

2. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/489; Cumhuriyet Senato
su 1/1241) (S. Sayısı : 1590) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler kısmında bulunan ve ismi aşağıya 
çıkarılan, 1590 sıra sayılı kanun tasarısının ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. 

BAŞKAN — 1590 sıra sayılı kanun tasarı
sının öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

(1) 1590 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin, Maliye Bakanlığı kıs
mının 34,000 nci (Malî transferler) bölümünün 
34.122 nci (Petrol Dairesi Başkanlığına) mad
desine 357 968 liralık ek ödenek verilmiştir. 

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

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, yeniden açı
lan ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
68 087 004 liralık olağanüstü ödenek verilmiş
tir, 

BAŞKAN — 1 sayılı cetveli okutuyorum. 

(1) SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A/l) 

Emniyet Gane! Müdürlüğü 
12,000 Personel giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet oiderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,., Kabul edilmiştir, 

14.0C0 Hizmet giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12,000 Personel oiderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 11 387 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 50 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 6 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,., Kabul edilmiştir. 

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

Madde 3. — 1971 yılı Bütçe kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında 1 100 000 liralık ak
tarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — 2 sayılı cetveli okutuyorum : 

(2) SAYILI CETVEL 

Bölüm 
en 

Lira 

12.000 

Bölüm 

14.000 

Bölüm 

(A/l) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet giderleri 

100 000 

Eklenen 
Lira 

100 000 
Düşülen 

Lira 

Maliye Bakanlığı 
14.000 Hizmet giderleri 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
14.000 Hizmet giderleri 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelden, ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı açıklamalar çıkarılmış, bunun ye
rine ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı açıklamalar 
eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Made 5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvele, (5) sayılı cetvelde yazılı 
taşıt eklenmiştir. 

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

Madde 6. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelin Bölüm 12.000 Personel Gi
derleri başlığı altındaki Devlet Memurları ay
lıklarına ait izahatın birinci paragrafındaki 
(.... kadro karşılığı ek ders ücretleri) ibaresi 
çıkarılmıştır. 

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

Madde 7. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 28 
nci maddesinde mevcut parantez içindeki açık
lamaya (% 1 ek karşılıkları) ibaresi eklenmiş
tir. 

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

Madde 8. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 40 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 40. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım ve 
transfer bütçesinde ödeneği bulunan bakanlık 
ve dairelere ait (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) tertibinden, kendi bütçelerindeki 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 9. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin, Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmının, Devlet memurları aylıkları kesim 
toplamı 19 459 547 lira ve 12.121 nci (Atatürk 
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Üniversitesi ve Karadeniz Teknik üniversitesi 
eğretim üye ve yardımcıları aylıkları madde 
ödeneği de 13 556 493 lira olarak düzeltilmiştir. 

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

Madda 10. — a) 1971 yılı Bütçe Kanununun 
31 nci maddesinde yazılı 12.120 nci (Yönetme
liklerin gerektirdiği giderler karşılığı) madde 
numarası 12.130, 

b) 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kısmında yazılı 32.100 ncü (Kamulaştırma ve 
satmalına bedeli) madde numarası da 32,110, 

Olarak düzeltilmiştir. 

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

Madde 11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı kısmının 21.000 nci (Etüt ve proje 
giderleri) bölümünün 21.620 nci (Termalizm, 
etüt, plân ve analizleri giderleri ve termalizm 
çalışmaları ile ilgili her türlü giderler) madde
sinin 2 noi paragrafındaki 300 000 lirası Top-
lıanei Âmire binasının restoresi için Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesinin ilgili veya yeniden açı
lacak tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarı
lır) açıklama çıkarılarak, aynı bölmünün 21.610 
ncu (Etüt ve proje giderleri) maddesinin sonu
na eklenmiştir. 

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

Madde 12. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 13 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 
ncı maddeleri gereğince ödenecek olan aile yar
dımı ödeneği, 1971 malî yılında yalnız çocuklar 
için verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için 10 lira olarak 
ödenir. 

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

Madde 13. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 14. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 207 nci ve 926 sayılı Tförk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı madde
leri gereğince ödenecek olan doğum yardımı 
ödeneği 1971 malî yılı için kesintisiz 200 lira 
olarak ödenir. 

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

Madde 14. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 63 
ncü maddesinin (K) fıkrası. 

K) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 195, 199, 212 noi maddeleri ile 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
158 noi maddesi hükmü, 

Şeklinde değiştirilmiş ve madde sonuna «An
cak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Devlet 
memurlarına yiyecek yardımı karşılığı olarak 
ayda 75 lira ödenir.» 

Ordu hastabakıcıları, hemşire ve ebelerinin 
Askerî Tıbbiye öğrencileri gibi kazana dâhil 
edilmek suretiyle yedirilmelerine devam olunur. 

ibaresi eklenmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 15. — 1971 yılı Bütçe Kanununa aşa
ğıdaki maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — 1971 bütçe yılında, 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na, 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi ile ilâve edilen ek 3 ncü mad
de gereğince; 

I - Hayat ve sağlık bakımından tehlikeli 
olan görevlerde bilfiil çalışanlara aşağıda gös
terilen miktarlarda (İş riski zammı) ödenebilir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerin
de : 

Ayda 100 - 400 lira, 
B) Teknik hizmetlerde : 
Ayda 100 - 400 lira, 
C) Diğer hizmetlerde : 
Ayda 100 - 300 lira, 

II - Çalışma özellikleri bakımından güçlük 
gösteren olağanüstü gayret istiyen görevlerde 
çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda iş 
güçlüğü zammı ödenebilir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerin
de : 

Ayda 100 - 800 lira, 
B) Teknik hizmetlerde : 

Ayda 100 - 800 lira, 
C) Diğer hizmetlerde : 
Ayda 100 - 600 lira, 

Yukarda yazılı miktarların hangi görevler
deki subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarmalara ne miktarda ödeneceği hususları. 
Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, Ma
liye Bakanlığı görüşü alınmak suretiyle, Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur. 

Ek Madde 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih 
ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü 
madde gereğince, harb okulları, sınıf okulları 
ve harb akademilerinde ders görevi verilen : 

a) Sivil üniversite öğretim üyeleri, öğretim 
görevlileri, profesörler ve doçentlerle, 

b) Profesör, doçent unvanını kazanmış 
olan veya öğretim üyeliği niteliği üniversite 
Senatosunca kabul edilen asker kişilerden, asli 
öğretim üyesi olmıyanlara, 

Saat başına ödenecek ders ücreti 1971 malî 
yılında aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 
ödenecek bu ücretler, üniversite tazminatına ha
lel getirmez. Ücretler hakkında 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

öğretim görevlisi : 40 
Doçent : 60 
Profesör 75 

Ek Madde 3. — Silâhlı Kuvvetlerin savunma 
hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dışından 
ithali zorunlu bulunan silâh, araç, gereç ve ma
lana, teçhizat ile malzemelerin yapılmış ve ya
pılacak dış alımlar gümrüksüz ithal edilir. 

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

Madde 16. — Bu kanun 1 Mart 1971 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 17. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık oya sunulacaktır. 

S. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 say ıh Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, İçişleri ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi : 1/479; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1244) (S. Sayısı : 1611) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
27 . 7 . 1967 tarih Ve 926 sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi Ihakkında kanun tasarısı, tabe
dilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Tasarının, önemine ve mahiyetine binaen, ge
len kâğıtlardan ıgündeme alınarak, gündemdeki 
diğer işlere takdimen, iöııoelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 'Gelen kâğıtlarda bulunan ve 
dağıtılan 1611 sıra sayılı Kanun tasarısının 
»gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
IKaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 1611 S. sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

T Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş-

I tir. 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 

üyeler: Sayın Hamdi özer. Başka söz istiyen 
sayın üye? 

iSayın Hamdi Özer, Sayın Aksoley. 
Komisyon? Yerinde. Komisyon Başkanı Sa

yın Köker, lütfen komisyon yerine gidiniz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — önce izahat vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 

Ferid Melen, buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; konuşulmasına karar verdiğiniz Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişik-

I likler yapılmasına dair olan tasarının getirdiği 
değişiklikler ve yenilikler Ihakkında izin verir
seniz müzakereye başlarken kısaca mâruzâtta 
bulunmak istiyorum. 

Bu tasarının getirdiği değişikliklerin baş-
j lıcaları şunlardır : 

Bir; Türk Silâhlı Kuvvetleri personel reji
mi 926 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar 4 273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanunu ile tanzim edilmiş (bulunuyordu. 
10 Ağustos 1967 tarihinde yürürlüğe giren 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nu Silâhlı Kuvvetler persone İrejimi için yeni 
ve modern esaslar getirdi. Ancak, bu kanunun 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bağ
lantılı olan malî hükümleri geçen Aralık başın
dan itibaren uygulanmaya başlandı ve bu ka
nunun getirdiği yeni terfi esasları ise henüz uy
gulanmamaktadır, 30 Ağustos 1972 de fiilen uy
gulanacaktır. 

Silâhlı Kuvvetler Kanununun imalî hüküm
lerinin uygulanmasından sonra tatbikatçı gözü. 
ile yapılan incelemeler sonunda 926 sayılı Ka
nunda bâzı boşlukların bulunduğu ve bâzı de
ğişikliklerin zorunlu olduğu sonucuna varılmış
tır. Bu değişikliklerden birisi, 926 sayılı Ka
nunun getirdiği ve henüz uygulanmaya başlan
mamış olan terfi sistemidir. Yeterlik grupları 
esasına dayanan bu sistemde terfiler matematik 
oranlar içerisinde yapılacaktır. Silâhlı Kuvvet
lerin ihtiyacı bulunsa dahi, Silâhlı Kuvvetler 

I mensupları yeterli olsalar dahi, bu sisteme gö-
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re her yıl, her rütbede büyük bir subay kütlesi
nin otomatik olarak ordudan çıkarılması zorun
ludur, zorunlu haldedir. Mahlutu tamamlıya-
bilmek için bir otomatik sistem getirilmiştir. 
Halbuki; faraza, Silâhlı Kuvvetlerin doktora ih
tiyacı var, ve kadro da mevcuttur, fakat mevcut 
sisteme göre otomatikman her rütbede, (her sı
nıfta % 5 ini emekliye, % 20 sini de yerinde 
tesbit teamül olduğu için, arz ettiğim sistem 
926 sayılı Kanunun kaibul ettiği sistem, ihtiyaç 
bulunsa dahi, ilgili ordu mensubu yeterlk gös
terse dahi otomatikman ordudan 'çıkarılmak gibi 
bir garip netice doğurmuştur. 

Bu sistemin büyük mağduriyetler yaratacağı 
esaslı bir inceleme sonunda anlaşılmıştır. Bu 
sebeple yeterlik grupları esasına bağlı olan bu 
terfi sistemi yerine yeni tasarı ile daha akılcı 
ve bünyemize daha uygun, âdil olduğu kadar 
kolay uygulanan yeni bir terfi sistemi getirmiş 
bulunuyoruz. Bu sistem sicil notu ve kadro esa
sı açığına dayanır. Bu sistemde teğmenden yar
baya kadar - yanbay dâJhil - subayların terfi 
edebilmesi için rütbe bekleme süresi içerisinde 
almış oldukları sicil notu ortalamasının % 60 ı 
geçmesi ve üst rütbede de açık bulunması kâ
fidir ve şart da budur. 

ikinci değişiklik; muhterem arkadaşlar, ha
len bir albay birikimi vardır. Bu birikimi önle
mek için ve Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki ma'h-
rutu sağlamak için albay mevcudunun indiril
mesi gerekmektedir. Bu sebeple yeni getirdiği
miz teklifte muvazzaf subay mevcudunun % 8 i 
ile donduruyoruz. Yeni tasarı ile albay mevcu
du muvazzaf subay mevcudunun % 8 ine ine
cektir. 

Bir diğer değişiklik, 926 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yapılan 
tatbikatta general, amiral bekleme sürelerinin 
hizmet ihtiyaçları ile bağdaşmadığı görülmüş
tür. Bu sebeple üç yıllık süre dört yıla çıka
rılmıştır. Bilhassa generallikte geçen hizmet
lerim 'her rütbede iki senesinin kıtada geçmesi 
lâzım, bir senesinin de karargâh hizmetlerin
de geçmesi lâzım. Fakat, karargâh hizmetine 
gelen kimse 6 ay içerisinde ancak hizmete in
tibak etmekte, vazifesini öğrenmekte ve ikin
ci 6 ay sonunda da oradan ayrılma durumunda 
kalmaktadır ki bu müddet yeterli görülmemiş
tir. Bu sebeple ve bu zaruretle generallikte 

her rütbede geçen terfi süresinin, bekleme sü
resinin üçten dörde çıkarılması zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Yine, halen general ve amiral mevcudu mu
vazzaf subay mevcudunun % 1,5 miktarında-
dır. Bunun da kademeli olarak önümüzdeki 
ilk 4 yıl içerisinde % 1,5 u % 1,2 ye ve ikimci 
4 yılda da % 1 e indirilmesi kabul edilmiştir. 
Bu suretle ordumuzdaki general sayısında da 
bir indirme düşünülmüştür. Ancak, tabiî bu 
yıl terfi sırasında olan general ve amiraller 3 
yıl bekleme süresine tabi olacaklardır. 

Yine halen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gö
revli subay ve astsubayların görevlerine baş
lamalarından sonra uzun bir süre meslek içi 
eğitimi geçinmeleri nedeni ile kısa bir süre 
sonra yükümlülük süreleri sona ermekte bu
lunduğundan hizmet yönünden bunlardan itam 
istifade sağlanamamaktadır. Bu sebeple gelen 
tasarı ile bu sakıncaların giderilmesi için yü
kümlülük süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarılmak
tadır. 

Bunun dışında, 926 sayılı Kanunun Anaya
sa Mahkemesince iptal edilen 34 ncü maddesi 
ile 129 ncu maddesinin (e) bendi yerine iptal 
gerekçesine uygun olarak subayların naspve 
terfi işkmleriyle atanma işlemlerine ait madde
ler konmuştur. 

Yime bugün için astsubaylar astsubay okul
larından yetiştirilmektedir; bu okullar 3 yıl 
gürelidir. Ayrıca lise ve dengi okullardan da 
astsubay yetiştirmek üzere müracaat edenler, 
bir yıl meslek öğretimine tabi tutulmak sure
tiyle astsubay nasbedilmektedirler. Bu durum
da yetiştirilen astsubaylar arasında süre yö
nünden bir ayrıcalık ve öğrenim farkı doğ
maktadır. Bu farklılığı gidermek amaciyle 
tasarıya astsubay okullarında üç yıllık genel 
kültür öğreniminin verilmesi ve bundan sonra 
bir yıl astsubay sınıf okullarında okuduktan 
sonra astsubay yetiştirilmesi hususlarınla hü
küm halinde tasarıda yer verilmiştir. Böyle
likle Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki astsubaylar 
ea az İlse eşidi bir seviyeye ulaşmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, yine Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde bâzı rütbelerde ihtiyaç duyulan 
subay miktarımı karşılamak amaciyle özel ka
nuna göre sözleşmeli subay temini hususu da 
tasarıda getirilen bir yeniliktir. 
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Son olarak da, mevcut general, amiral 
miktarı ile albayların tasarıda öngörülen sevi
yeye dradiriTmösi hususu geçici maddelerle dü
zenlenmiş ve böylelikle general ve amirallerin 
er. çok 8 yıl, albayların ise en çok 10 yıl 
içinde istenilen orama indirilmesini tesbit eden 
hükümler [konmuştur. 

Tasvibinize ilkfciran ettiği takdirde bu tasan 
ile Silâhlı Kuvvetler Perlsıonel Kanunundaki 
eksiklik ve aksaklıklar tamamlammış ve Silâh
lı Kuvvetler personel rejimimiz daha mütekâ
mil ve ihtiyaca ıdaha uygun bir duruma gelmiş 
olacaktır. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Efendim, 1609 sıra sayılı tasa
rının Ibaşlılk, 1 ve 2 noi maddelerine açık oyu
mu kullanmayan sayın üye var mı? Lütfen 
oyunu kullanmiiyan arkadaşlarımız oylarını 
kullansınlar. 

Buyurun Sayın özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel kanunu tasarısı münasebetiyle görüşlerimi 
arz edeceğim. 

Devletlerin şekli ne olursa obun, gerçek ve 
güçlü orduların şekli birdir ve değişmez. Bir 
devlet ister monokratik, ister demokratik rejim
le yönetilsin onun ordusunu ancak ve ancak yö
netecek tek rejim otoriter rejimdir. Onun gücü 
ve şerefi, gövdesiyle bir başa ve bu basıyla dev
lete bağlı kalmasmdadır. Bu bağ onu tutan 
hiyerarşik bir disiplin zinciridir, ki sevgi, saygı 
ve güvenin iman haline getirdiği mutlak itaat 
halkalarından vücut bulmuştur. Bu zincir beşe
rî güçlerle koparılamaz, onu dış cereyanlardan 
korumak gerektir. 

Tarih göstermiştir ki, sapık ideoloji batakla
rına saplanan, politik dalgalarla sürüklenen ve 
ihtilâl kanadiyle çırpman bir orduyu değil ken
disi, kendi milleti dahi kurtaramaz. 

Sayın senatörler, dünya harb tarihi şanlı 
Türk Ordusunun zafer destanlarıyla doludur. 
Tarih aynasına bakınca görürüz ki, kahraman 
Türk askeri açlılda, sefaletle, tabiatla ve çok 
üstün sayılarla savaşmış, gerekince ölmüş ve fa
kat asla yenilmemiştir. Canını vermiş şanını ver
memiştir. O bir kere yenilmiş, sanki komutan
larına ibret dersi versin diye bir kere yenil
miştir. Balkan Savaşının utanç dolu hezimeti

ni Türk askerinin mübarek alnına simsayah bir 
damga gibi vuran partizan subaylar politika 
girdabına Şanlı Türk Ordusunu gömdüler, da
ha sonra Büyük Atatürk'ün emrinde milletin 
lâhzada halkettiği bir ordu doğdu; Kurtuluş 
Savaşının zafer dalgaları bütün milletlere istik
lâl ışığı götürdü, esir milletler hür oldular. 

Atatürk Türk Ordusunu politikanın pençe
sinden kurtardı. Ordu için politikanın vebadan 
da korkunç olduğunu ilân etti. Türk subayım 
politikadan temizliyerek bütün milletin gözbe
beği haline getirdi. Onları partilerin değil mille
tin şerefi ve ümidi seviyesine yükseltti. Bu şe
refe gölge düşürenin yaşına, .başına bakmadan, 
asteğmenden mareşale kadar her rütbe sahibini 
emekli etmek yetkisini âmirlerine tanıdı, itiraz 
kapılarım kapadı. Asker kişinin disiplin işi as
kerlere aidolmalı idi. Onu sivil mahkemelerin 
bozmasına müsaade etmedi. Etseydi, ne disiplin 
ve ne de ordu kalırdı. 

Muhterem senatörler, askerlik mesleki disip
lin, itaat ve kesin emirler mesleğidir. Eğer bir 
ast, üstlerinin takdirini kazanamaz ve sicil ala
mazsa onun sivil mahkemelerin ihtısasiyle aske
rî göreve iade etmek orduda felç yaratır. Emir, 
komuta zinciri kopar. Âmirine itaatsizlik cü
retini sivil mahkemeye güvende bulur. Âmirini 
bırakır sivil makamların kapısında kurtuluş ça
releri arayarak âmirlerine haksızlık lekeleri 
sürmeye çalışır. Üst, ast münasebetleri yıkılır. 
Terfiler liyakate göre değil sürelerin dolmasına 
bağlı kalır. Çalışanla çalışmıyan bir olur. Ça
lışma azmi ve yükselme şevki söner. Yarış duy
gusu ölür, vazife duygusu insafa kalır. Tekdir 
ile takdir eşitleşir, başarı değerden düşer, başın 
yerini başıboşluk alır. Âmirin emri etkisiz kalır. 
Astlarını değil ölüme, nöbete bile gönderemez. 

Böyle olunca Silâhlı Kuvvetlerin vücuduna 
lüzum kalmaz, çünkü savaş gücünü yitirmiş 
olur. Halbuki disiplin askerin en kudretli silâ
hıdır. Bu silâhtan yoksun olan bir ordu hiçbir 
silâhla yurdu koruyamaz. İtaat etmiyene itaat 
edilmez. Bunun için Türk subayına maiyetine 
hâkim olmak yetkisini en geniş ölçüde tanımak 
şarttır. Hiçbir âmir maiyetini hissi ile cezalan
dırmaz. Eğer bir haksızlığa uğranılırsa hiyerar 
şik müracaat kademeleri ve nihayet Askerî Yar
gıtay yolu açıktır. Asker kişi için doğru karar 
yolu budur. Doktor oîmıyan bir kişi nasılki re
çete veremezse, asker oîmıyan ela askerî ihtisas 
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üzerinde isabetli karar veremez. Her meslek ce
reyanlara müsait olabilir fakat askerlik mesleki 
vazifenin dışında hiçbir cereyamn etkisine terk 
edilemez. Askerlik bütünlük ister, askerlik gö
nül ister. Her komutan birliğine ancak birlik 
ve beraberliği sağlamakla hâkim olabilir. Âmi
rin mutlak yetkisini elinden almak Silâhlı Kuv
vetleri etkisiz hale düşürür. Üst olmak istiyen 
iyi bir ast olmak mecburiyetindedir. Askerliğin 
sözleşmesinde itiraz yok, itaat vardır. Askerlik 
ona kendisini adayanındır. Çünkü asker cese-
tinden kopmuş ruhtur, ruhundan ayrılmış ceset 
olamaz. O ruh disiplindir, itaat, feragat ve fa
ziletle beslenir. Asker üzerinde vatan ve istik
lâl yazılı canlı bir levhadır. Onda başka şey gö
rülmez ve o böyle kaldıkça askerdir. Türk Mil
leti böyle askerler kaynağıdır. Türk komutan
ları âdildir ve takdiri daima isabetlidir. 

O halde ondan disiplinsiz veya yetersiz bir 
kalite sicili alan asker bir kişiyi Danıştay disip
linli ve yeterlidir diye nasıl hükme bağlayabi
lir? O zaman sicil üstlerini Danıştay tecziye et
miş olmaz mı? üstlerle astlar arasındaki bağlar 
tahribedilmez mi? Sicil yolu ile emekli edilen 
subaylar orduda üniformasını çıkarıp Danışta-
ym kapısında tekrar giyecek olursa o zaman 
Ordunun hali nice olur, arkadaşlar? 

Komutanlarla Danıştay savaşı Orduda disip
lini yok eder. Biz teğmenken bile emekli olmak
tan çekmiyorduk. Şimdi albay ve general da
hi emekli edilemiyeceklerini ileri sürerek üstle
rinin karşısına Danıştayı dikiyor ve ona güve
niyorlar. 

Askerlikte pazarlıklı disiplin olamaz. Kayıt
sız, şartsız mutlak itaat vardır. Memleketin ka
deri buna bağlıdır. Orduda dosyalı muhalefet 
olamaz, ideolojik ve partizan cepheler kurula
maz. Yabancı ideolojilere bölünmüş bir ordu 
düşmanla savaşırken parçalanır. Bir kısmı onun 
safında yer alır. Bunun için üstlere kesin yetki
ler tanımak ve askerliğe sivilliği sokmamak 
şarttır. Sicil üstlerinin yetkileri alınırsa Silâhlı 
Kuvvetler güven kaynağı olmaktan çıkar, hu
zursuzluk yatağı ve daha anarşistlerin barınağı 
haline gelir. 

Bunun için bu kanun tasarısını Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin hayatı ve şerefi bakımından en 
olumlu ve gerekli görmekteyim. 

Yukarıdan beri arz ettiğim anaruhun Türk 
Silâhlı Kuvvetleri içhizmet ve Sicil Yönetme
liklerine anakaynak olmasını ve bu yönetmelik
lerin bu kaynaktan beslenmesini diler, hepinize 
saygılar sunarım. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1611 Sıra Sayılı Kanunun 

değiştirge önergesi verilmemiş bulunan madde
lerinin okunarak oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Gaziantep 
ibrahim Tevfik Kutlar 

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

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
3 ncü maddesi (k), (1) ve (o) bendleri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalama
larına göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında 
olan subayların ve astsubayların kendi arala
rındaki derecelenmeleridir. 

1) Yıllık kontenjan : Her rütbedeki gene
ral ve amiral sayısının bekleme sürelerine bö
lümü sonucu çıkan miktardır. 

o) Değerlendirme notu : Yüksek Askerî 
Şûra üyelerinin verdikleri notların ortalaması-
dır. 

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

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 
söz istiyen sayın üye?. Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müzakere şekline ait bir önerge var okutu
yorum. 
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Madde 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

a) Askerî Eğitim : 

Madde 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi 
hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirenler muvazzaf subay nas-
bedilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutu
lurlar. Başarı gösteremiyenler mütaakıp dönem 
eğitime katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eği
timinde de başarı gösteremiyenler 35 nci mad
de (c) bendindeki başarı şartı aranmaksızın su
bay nasbedilirler. Ancak, nasbedildikleri rütbe 
bekleme süresi bir yıl uzatılır. 

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

Madde 3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
24 ncü maddesine aşağıdaki (g) bendi eklen
miştir : 

g) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığınca her yıl Subay Sınıflan
dırma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hiz
met fazlası veya ihtiyaç duyulan personelin 
miktarı Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca, ilgili Kuvvet 
Komutanlıklarının veya Jandarma Genel Komu
tanlığının da görüşleri alındıktan sonra bu per
sonelin Kuvvetleri değiştirilebilir. 

Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı göre
vinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyu
lan sınıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden 
sınıflandırmaya tabi tutulabilir. 

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

Madde 4. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

a) Barış zamanına ait normal bekleme sü
releri : 

Madde 30. — Subayların normal bekleme 
süreleri aşağıda gösterilmiştir. 

Normal bekleme' 
Rütbeler süreleri 

Asteğmen 1 yıl 
Teğmen 3 yıl 
üsteğmen 6 yıl 
Yüzbaşı 6 yıl 
Binbaşı 6 yıl 
Yarbay 3 yıl 
Albay 4 yıl 
Tuğgeneral - Tuğamiral ' 4 yıl 
Tümgeneral - Tümamiral 4 yıl 
Korgeneral - Koramiral 4 yü 
Orgeneral - Oramiral 4 yıl 

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

FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın amiralim, daha önce 'bir 
takrir kabul ettik. Üzerinde önerge verilmemiş 
maddeler okunup oylanacaktı. O vesile ile söz 
vermedim, efendim. 

Madde 5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

I - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 
Madde 34. — Subaylığa nasıp ve rütbe ter

fileri, ilgili Kuvvet Komutanının (Jandarma su
bayları için J. Gn. K. nın) teklifi ve Genelkur
may Başkanının lüzum göstermesi üzerine Mil
lî Savunma Bakanı (J. subayları için İçişleri 
Bakanı) ile Başbakanın imzalıyacağı ve Cum
hurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile ya
pılır. 

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

Madde 6. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
35 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 35. —c) Silâhlı Kuvvetler hesabına 
fakülte ve yüksek okulları bitirenler, askerlik 
eğitimini de basan ile bitirdikleri takdirde, 
bunlardan tahsil süresi Harb Okulu öğrenim sü
resi kadar veya daha fazla olanlar teğmenliye, 
tahsil süresi Harb Okulu öğrenim süresinden yıl 
olarak az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yük
sek okulları bitirdikleri ayın sonunda geçerli 
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olmak üzere nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylı
ğa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında 
fark bulunduğu takdirde, nasıpları en son sınav 
tarihinde birleştirilir. 

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

Madde 7. — 27 . 7. 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

III - Nasıp düzeltilmesi 

Madde 36. — Kazai ve idari kararlar neti
cesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre 
yapılır: 

a) Kısa hapis veya tecil edilen cezalar ha-
ricolmak üzere; para cezasına çevrilmiş olsa bi
le, subayların mahkûm edildikleri şahsî hürri
yeti bağlayıcı cezaları, mahkûmiyetle neticele
nen açıkta geçen süreleri ile firar veya izin te
cavüzünde bulundukları Askerî Mahkeme ka
rarı ile sabit olanların firar veya izin tecavü
zünde geçen süreleri kıdemlerinden düşülür. Şu 
kadar ki, açığı gerektirmiyen bir suçtan mah
kûm olanların açıkta geçen süreleri bundan ha
riçtir. 

Bu işlem; firar, izin tecavüzü, açıkta geçen 
süreler bakımından hükmün kesinleşmesini, şah
si hürriyeti bağlayıcı cezalar (para cezasına 
çevrilenler dâhil) bakımından cezanın kısmen 
veya tamamen infaz edilmesini mütaakıp infaz
la geçen süre nazara alınarak, son rütbeye na
sıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal ya
pılır. 

b) Silâhlı Kuvvetler hesabına veya izinli 
olarak yurt içinde veya yurt dışında her çeşit 
öğrenim, kurs ve staja gönderilen subaylardan, 
öğrenim, kurs veya stajlarını bu kanun hüküm
lerine göre hazırlanacak yönetmelikte gösteri
len süre ve şartlar içinde bitiremiyen, başarısız
lık veya diğer sebeplerle bu yönetmelikte gös
terilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiy
le bu süre içerisinde bitirmelerine imkân olmı-
yan, üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf 
okulları yönetmeliklerine göre öğrencilikle iliş
kileri kesilen, devamsızlık, başarısızlık, uygun
suz hallerinden dolayı eğitimlerine son verilen 
veya devre kaybedenlerin öğrenim, kurs veya 
stajda kaldıkları süreler kadar bekleme süreleri 

uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja 
gönderilenler için bu süre yurt dışına çıkış ve 
dönüş tarihleri arasında geçen süredir. 

e) Harb Akademileri tahsili., sıhhi sebepler
le devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel ni
telik istiyen kurslar ve üç ay dâhil daha az sü
reli kurslar için (b) bendi hükümleri uygulan
maz. 

d) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak ter-
filer 33 ncü madde hükmüne tabidir. . 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
37 nci maddesinin (ıb) bendi 3 ncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

3. Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve 
aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sırası: 

Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların 
dâhil bulundukları yeterlik derecelerine, yeter
lik dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine 
göre tesbit edilir. Hizmelt süreleri de aynı olan
ların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik derece
leri esastır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

I - Terfi esasları 

Madde 38. — Subayların terfileri aşağıdaki 
esaslara göre yapılır. 

a) Teğmen - Yarbay rütbesindeki subaylar, 
terfi için gerekli bekleme sürelerinin son yılla
rında, o rütbede haklarında düzenlenen sicil (bel
gelerinin not ortalamalarına göre sınıflar içeri
sinde yeterlik derecelerine sıralanırlar. 

Bunlardan, sicil notu ortalaması, sicil tam 
notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar en üstün 
yeterlik derecesinden başlamak üzere kadro açı
ğı nisbetinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 

b) Yükselme sırasına girmiş bulunan albay
lar : 

Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığınca yükselme sırasına girmiş bulu
nan albayların bu rütbedeki sicil notu ortalama-
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sı tesbit olunur. Buna göre sicil notu ortalaması 
sioil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olan
lar, binbaşılık rütbesinden itibaren almış olduk
ları sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları 
içerisinde, kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın 
kendi aralarında, (Hava Kuvvetlerinde pilot ve 
Hv. Yer kurmaylar ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu 
şekilde sıralanan albaylardan sicil notu ortala
ması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı 
olanların sicil dosyalan Yüksek Askerî Şûraya 
gönderilir. Yüksek Askerî Şûra, bunları 54 ncü 
madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tu
tar. 

c) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin 
şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özellik
lerine göre ne suretle, kimler tarafından ve han
gi zamanlarda doldurulacağı Subay Sicil Yönet
meliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın özer, takririniz var izah 
mı edeceksiniz? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 11 . 11 . 1969 tarihinde, şimdi 
Başkandığa arz etmiş olduğum fıkrayı bir teklif 
halinde getirmiştim. Fakat bugüne kadar görüş
mek imkânı bulamadığımızdan, Personel Kanu
nu münasebetiyle bu teklifimi şimdi huzurunu
za getirmiş oluyorum. 

Şimdi, aynı sınıf ve rütbede olup bir üst 
rütbeye terfi sırasında bulunanların, terfi için 
gerekli yeterlik gruplarına girmeleri, yeterlik 
derecelerine ve yeterlik dereceleri de sicil ra
porlarındaki 1 nci ve 2 nci sicil üstlerince veri
len notların ortalamasına bağlıdır. 

Aynı sınıf ve rütbede bulunan subaylar bir 
üst rütbeye terfi ederken bir imtihan yarışı 
içindedirler. Kadrosu az, talibi çok olan bir rüt
beye terfi ederken, en üst yeterlik grupuna gir
mek için bu yarış daha da önemli olacaktır. 

Aynı sınıf ve rütbede oldukları halde bun
lardan biri, diğerlerinin sicil üstü bulunursa, 
sicil üstü olan subayın diğerlerine vereceği si
cil notu hissi olabilir. Bu suretle kendisi ile ya
rışanları geri derecelere atmak için sicil notu
nu zayıf tutabilir. 

Bu hal yeterlik derecesini ve dolayısiyle ye
terlik grupunu aşağı düşürerek liyakatin kay
bolmasına hak ve adaletin silinmesine yol aça

rak, güvensizliğin ve huzursuzluğun doğmasına 
sebebolur. 

Aynı kimselerle yarışanları, bu yarışta ha
kem tâyin etmek hakkaniyet prensibine aykırı
dır. Bir alay komutanı veya tugay komutanlı
ğına vekâlet eden bir albay, mahiyetinde bulu
nan aynı sınıf ve rütbeye yükselecek albaylara 
sicil notu verirse, bu mahzur doğabilir. Bunla
rın sicil notlarını üst rütbedeki sicil üstleri ve
rebilir. Bunlar da tuğgeneral, tümgeneral, kor
general, orgeneral ve bu rütbedeki amiraller 
olabilir. 

Benim arz etmek istediğim husus; madem 
ki, yükselme bir yarıştır; aynı makama, aynı 
sınıfa, aynı rütbeye yükselecek kişiler arasın
da, aynı rütbeyi taşıyanlar birbirinin sicil üstü 
olursa bu yarışta, o sicil veren, aynı zamanda 
hakem oluyor, kendisi ile yarışacak olanı geri
de bırakabiliyor, 

Bu mahzuru önlemek için şu fıkrayı, ilâve 
edilmesi için Sayın Başkanlığa arz ettim. Yüce 
Senatoya arz ediyorum; «Aynı rütbede bulu
nan subayların, aynı sınıf bir üst rütbeye ter-
filerine esas olacak sicil raporları üst rütbeli 
sicil üstleri tarafından doldurulur.» Bu olunca 
hiçbir itiraz da vâki olmaz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Kanuna ait 

tasarının 38 nci maddesinin (c) bendinin sonu
na aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 

Fıkra : 
Aynı rütbede bulunan subayların, aynı sı

nıf bir üst rütbeye terfilerine esas olacak sicil 
raporları, üst rütbeli sicil üstleri tarafında dol
durulur. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
görüşülmekte olan maddenin (c) fıkrasında, 
«Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli 
ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özellikleri
ne göre ne suretle, kimler tarafından ve hangi 
zamanlarda doldurulacağı Subay Sicil Yönet
meliğinde gösterilir.» şeklinde bir ifade bulun-
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inaktadır. Buna göre, bütün bu hususlar, Sa- I 
ym özer'in de bahsettiği husus dâhil olmak üze
re, kanunun neşir tarihinden sonra hazırlanacak 
Yönetmelikle karara bağlanacağı için önergeye j 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yani Sayın özer'in önergesin
de talebettiği hususun, Sicil Yönetmeliğinde na
zarı itibara alınacağı cihetle katılmıyorsunuz. 

Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — Sicil Yönetmeliğinde esasen böy
le bir hüküm vardır; temin edilecektir. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

9 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
39 ve 40 ncı maddeleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

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

1609 sıra sayılı kanun tasarısının başlık, 
1 ve 2 nci maddelerine açık oyunu kullanmıyan 
sayın üye var mı?... Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

1590 sıra sayılı kanun tasarısının açık oyla
masına katılmıyan sayın üye var mı?... Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Madde 11. — 27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

IV - Kadroların tesbiti ve muvazzaf subay 
kadro oranları : 

Madde 41. — Subay kadroları aşağıdaki 
esaslara göre tesbit olunur. 

Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandar
ma Genel Komutanlığına ait kadrolar, her yı
lın 31 Ağustosunda rütbe, sınıf (varsa bran
şı) belirtilerek Grenelkunnay Başkanlığınca hiz
met ihtiyacına göre tesbit edilir ve ilgili Kuvve
te ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. 

Tesbit edilecek bu kadrolar içindeki albay 
kadro miktarı, muvazzaf subay mevcudunun 
% 8 oranını aşamaz. 

Askerî hâkim subaylardan ve Gülhane Aske
rî Tıp Akademisi öğretim üyelerinden albaylık-
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ta 6 ncı yılını tamamlıy anlar bu oranın dışına 
çıkarılarak hizmete devam ettirilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 12. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 13. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

VI - Rütbe terfi şartlan : 
Madde 43. — Rütbe terfiinin esas ve şartla

rı şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini ta

mamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin yar

baya kadar (yarbay dâhil) için üçte ikisi, al
baylar için yarısı oranında yıllık sicili bulun
mak, 

c) Meslek programlan yönetmeliğinde gös
terilen kıta hizmetlerini yapmış bulunmak, 

d) Sicil notu ortalaması, sicil tam notu
nun % 60 ve daha yukarısı olmak, albaylar için 
ayrıca; binbaşılıktan itibaren almış olduklan 
sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun 
%70 ve daha yukarısı olmak, 

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

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

Yukardaki şartları taşıyan subaylar kadro 
açığı miktannda bir üst rütbeye terfi ettiri
lirler. Bu terfiler yeterlik derecelerine göre bu 
kanundaki esaslar dâhilinde yapılır. 

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

Madde 14. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

VII - Sonraki yıllarda terfi 

Madde 44. — Rütbe terfi edemiyen subay
lar : 
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a) Teğmen - üstteğmenler sonraki yıl
larda; 

b) Yüzbaşı - binbaşılardan; kadrosuzluk
tan terfi edemiyenler sonraki yıllarda; sicil no
tu ortalamaları % 50 ve daha fazla olup da 
% 60 dan az olanlar sonraki iki yıl; 

c) Yarbay ve albaylardan kadrosuzluktan 
terfi edemiyenler ile, albaylıkta almış bulun
dukları sicil notları ortalaması sicil tam notu
nun % 60 ve daha yukarısı olup da, binbaşı
lıktan itibaren almış olduğu sicil notlarının or
talaması sicil tam notunun % 70 inden az olan 
albaylar sonraki 2 yıl. 

Rütbe terfi şartlarını haiz iseler o yıl terfi 
sırasına girenlerle birlikte 38 nci madde esasla
rına göre yeterlik derecelerine sıralanarak ye
niden terfi işlemine tabi tutulurlar. 

Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun 
% 60 mdan az olan Yzb., Bnb. lardan bu mad
de kapsamına girenlerin sonraki yıllardaki si
cil notu ortalaması ne olursa olsun terfi için 
iki defadan fazla yeterlik sıralamasına tabi tu
tulmazlar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin yeni 
rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rüt
beye nasıp tarihleridir. Bu gibiler yükseldikle
ri yeni rütbelerinin bekleme süresine tabidirler. 

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

Madde 15. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk ISilâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 45 ncim addesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

VIII - Kademe ilerlemesi şartları 

Madde 45. — iSubaylar aşağıda yazılı esasla
ra göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır : 
1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını 

doldurmuş olmak, 
2. İBulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir 

ileri kademe bulunmak, 
3. İSicil notu, sicil tam notunun % 60 ve 

daha yukarısı olmak, 
Yukardaki şartları haiz olan subaylar, her 

yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 
b) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait 

kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş 
kademelerine sirayeti Ek - VI sayılı çizelgede 

gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst 
rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii 
gerektirmez. 

) c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı 
ve onay makamları Subay !Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. 

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye 
terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci 
kademesine de ilerlemiş olurlar. 

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden 
subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesi
ne ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe ka
deme aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu 
takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi sure
tiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları öden
mekte devam olunur. 

e) Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılı
nı tamamlıyarak kıdemliliği onanan üsteğmen, 
yüzbaşı, binbaşılar yükseldikleri aylık derece
sinin birinci kademesine, albaylar birinci dere
cenin son kademesine de ilerlemiş olurlar. 

140 nci maddede belirtilen süre dışında kı
demliliği onananlar da yukardaki fıkrada belir
tilen maaş derece ve kademelerine ilerlemiş sa
yılırlar. 

Bunların yeni rütbe ve kademe aylıkları ev
velki aylıklarından az olduğu takdirde aradaki 
fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye 
kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olu
nur. 

f) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri leh
lerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine g'öre 
Ek - VI sayılı cetveldeki kademelere intibakla
rı yapılır. 

g) Kadrosuzluktan rütbe terfi edemiyenler, 
bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapa
bilirler. 

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

Madde 16. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 47 nci madesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

General ve Amiral terfileri 

I - Rütbe terfii 

j Madde 47. — Rütbe terfii şartları şunlar
dır : 
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a) Rütbeye mahsus bekleme süresini ta
mamlamış olmak, 

b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin yarı
sı kadar sicili bulunmak, 

c) tîst rütbe kadrosunda 49 ncu maddede
ki oranlar içinde açık bulunmak, 

d) Yüksek Askerî Şûraca 54 ncü madde 
esaslarına göre seçilmiş olmak, 

e) feubay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen 
kıta hizmetini yapmış olmak, 

f) İKofgeneral ve Koramiralliğe yükselebil
mek için Harb Akademileri öğrenimini başarı 
ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara 
Kuvvetlerinde muharip «sınıf, Deniz Kuvvetle
rinde güverte ve Hava Kuvvetlerinde polit sı
nıfı generali olmak, 

Yukardaki şartları taşıyan general ve ami
raller üst rütbeye terfi ettirilirler. 

BAŞKAN — ÎMadde ile ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 906 sayılı Kanuna ait 

tasarının 47 nci maddedeki (f) fıkrasının tasa
rıdan çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

(Malatya 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Sayın Özer, takririnizi izah mı 
edeceksiniz? 

HAMDİ ÖEER (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun ISayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; bu maddenin (f) bendi ile 
subaylar arasında ikilik yaratmayı ve bunları 
'bir tefrikanın içine iteklemeyi kanunlaştırmış 
oluyoruz. Disiplin için en talhripkâr bir tu
tumu kanunla meşru hale sokmak mümkün 
görünse de asla doğru değildir. Hele general
ler arasında ikilik yaratmak mahzurların da 
ötesinde nifaklar doğurur, arkadaşlar. Lâyık 
olan herkese yükselme yolu açık tutulmalı
dır. Başarıların, zaferlerin önüne etiket ger
mek ve dur levhası ile onun önüne çıkıp, iler
lemesini frenlemek hangi mantığın eseri olabi
lir. 

«Ayinesi işdir kişinin lâfa bakılmaz.» 
Bir askerin üstünlüğü tahminleri aşıp fiiller
de tahakkuk ederse onu, terfi ettirmek için 
etiketine mi bakılacaktır? ikinci Cihan Sa
vaşında Alman orduları sarsılma safhasında 

iken emekli bir sınif yarbayı Romel'in başarı
lan nice feldmaraşalleri kenara iteklemiş ve 
Alman orduları onun komutasında zaferden 
zafere ulaşmıştır. Romel yıldırım savaşların
da, yıldırım süratiyle yükselmiş ve dünya harb 
sanatında yeni bir çığır açmıştır. Romel'in eti
keti yoktu, fakat dehası vardı, arkadaşlar. 
Alman milleti o dehayı keşfetti ve ona rütbe
ler üstündeki rütbeyi verdi. Uzak ve yakın 
tarihimizin muzaffer komutanlarını diplomalar 
tarihimizin muzaffer komutanlarını diploma-
yaratmamıştır. Diplomalar onların eseri ol
muş, fakat onların hakkı diplomaların esiri ya
pılmamıştır. Büyük Atatürk'ün silâh arka
daşları arasında hâkim korgenaral, piyade or-
genaraller vardı. Bunlar kurmay değildi, fa
kat kurmaylıkta sağlanmak istenilenin ve 
onun da ötesinde fıtri kabiliyete salhiptiler. 
Dünya harb tarihi göstermiştir ki, komutan 
doğar. Anibal'in okulu yoktu. Fakat onun sa
vaş metodu asırlarca okul haline geldi. Şu 
halde başarının diploması başarının kendisidir 
arkadaşlar. Başarı gösteren bir komutandan 
diploma, istemek kendi gözüne inanmamak 
olur. General olmuş bir komutan artık harb 
akademisinin verebileceği ek yeteneklere de 
sahibolmuş demektir. Çünkü, aynı terfi sıra
sında bulunan kurmay subaylardan general 
olamıyanlarm önlerine geçerek terfi etmişler
dir. Esasen tek başına bugün bir komutan iş 
yapamaz. Komuta karargâhının kolektif ça
lışması ve koordinesi ona karar faktörünü ha
zırlar. O da çeşitli kararlardan dile
diğini seçip, sorumluluğu yüklenmek 
yetkisini kullanarak, kararın sahibi olur. 
Gerçek komutan, bir çok meziyetleri şah
sında toplayan, bir işareti ile yüz binlerin ve 
milyonların kaderine yön verebilecek niteliği 
taşıyan kimsedir, üstün bir komutan ne şu ve 
ne bu diplomada görülmez. O ancak her hal 
ve şartta kendi eseri ile kendisini gösterir 
Böyle bir komutan ne kurmay ne de sınıf su
bayıdır. Bu komutanın kendisidir. Nasıl ki, ge
neral olmak için kurmay olmak yeterli değil 
ve her kurmay general olamıyorsa, generaller 
içinde de korgeneral olmak için kurmaylık 
tahsili yeterli görülmemektedir. Terfi sırasın
da olan tümgeneraller altı aylık bir yüksek 
komuta kursuna tabi tutulmalı, basan göste
renler terfi ettirilmelidir. 
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Savaşlarda tümenini zaferden zafere ulaş- ı 
tiran bir tümgeneral Harb Akademisi diplo
ması yok diye terfiden yoksun mu bırakıla
caktır? Aksi halde generaller ve subaylar ara
sında tefrika yaratmak, başarıda tefrikaya 
yol açar. Çalışmak ve okumak azminde köstek 
vurur. Bir kısmı etiketine güvenir, okumaz ve 
çalışmaz; bir kısmı da çalışmak ve okumaktan 
artık fayda ummaz. Bu iki düşünce de ordu
da dinamizmi öldürür ve başarı gücünü eritir. 

Eğer Türk Silâhlı Kuvvetlerini üstün 
güce ve üstün başarıya ulaştırmak istiyorsak, 
subay ve komutanlara yükselme yarışında 
eşit bak tanımak ve yükselme hedefine erişti
recek başarı yolunu onlara açık tutmak şart
tır. Yüzde birin yükselme ümidini tatmin ye- ! 
rine, yüzde yüzün yükselme ümidini canlı 
tutmak ve başarı yarışını artan bir hızla de
vam ettirmek istiyorsak, bu maddenin katî su
rette bu fıkrasını reddedelim. Bu fıkra, sa
dece ikilik ve bu ikilik arasında küskünlük
ten başka bir fayda sağlanamaz. Mevcut tatbi
kat ne ise zaten öyle devam etmekte. Ama, bu
nu kanunla tescil etme suretiyle ilân etmek yü
ce Senatoyu vebal altına sokar. 

Yarın bir savaş olur ve bir sınıf generali bir 
zafer kazanırsa, Kunuri'de olduğu gibi; bir or
duyu, bir vatanı hezimetten ve felâketten kur
tarırsa, bu komutanın diploması yoktur diye 
korgeneral yapmıyacak mıyız arkadaşlar? Bu 
kanun buna mâni oluyor. Böyle bir kanunu 
nasıl kabul edersiniz? Bu kanuna o zaman bütün 
millet karşı çıkar. Ve biz onun utancından doğ
rulamayız. 

Sayın senatörler, geliniz Türk subaylarının 
yükselme ve ideallerine ve bu idealle yaşıyan 
morallerine darbe indirmiyelim. Yarış meydanı 
açık tutulsun. îstiyen bu yarışa hazırlanır, 
kendisine güvenir hale gelince de bu yarışa ka
tılır ve asla hakkında endişeye kapılmaz. Ge
neral olmuş bir komutanın yükselmesinde bir 
diploma, ne umut ve ne de umutsuzluk belgesi 
olmamalıdır. Yaptığımız kanunla başarıya set 
çeşmiyelim. Başarılara yol açalım 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, siz Komisyon üye
sisiniz. Bu takririn aleyhinde mi konuşacak
sınız? 

AKİF TEKÎN (Antalya) — Hayır efendim, 
bir hususu açıklayacağım sarahat kesbodecek 
ve ona göre üyeler oyunu kullanacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; askerlikte iki unsur vardır: Birin
cisi taktik, ikincisi strateji. Askerlikte iki de 
okul vardır: Birisi; Harb Akademisi, birisi Harb 
Okulu. 

Sayın üyeler, taktik Harb Okulunda öğre
nilir ve Harb Okulunda tedris edilir. Seviyesi 
alay kumandanlığı seviyesidir. Eğer Harb Oku
lundan yetişip de kurmay olmıyan bir subey ge
neral olacaksa, yüksek kurslar gösterilir, sev-
kü idare kurslarına tabi olur. Bu tümgeneralliğe 
kadar taktik sınıfı içinde yükselme imkânına 
haiz olur. 

İkinci mektep, Harb Akademisidir. Harp 
Akademisi strateji ilmini tedris eder. Strateji 
bir ilimdir. Kolordu stratejik bir birliktir, baş
langıcıdır. Ordu, ordular grupu, başkumandan
lık stratejik kararlar veren karargahlarla ku
mandanlardır. Onun için kanun «f» fıkrasında, 
Türk Ordusunun zaferlerini tesadüfe bırakma
mak için sevkü idareyi bilgili stratejiler eline 
vermek için, kolordu seviyesinden itibaren kur
may subaylıktan yetişmiş Korgeneralleri ver
mektedir. Fıkra çok iyi ve yerindedir. 

Bu harpte gösterilen istisnalara ben pek iş
tirak edemiyorum. İstiklâl Harbinden misal 
vermek isterim. İkinci Ordunun harekâtıdır, Nu
rettin Paşa meselesidir, Kurmay değildir. Bah-
metli Atatürk ve Mareşal Fevzi Paşa yetişip 
ıslah etmeselerdi^ Yunanlıların biraz mukaveme
ti İkinci Ordunun harekâtını durdurabilecekti. 
Atatürk ve Mareşal Fevzi Paşa bir de eleştiri
yorlar ki, Nurettin Paşa kurmay mekteplerin
den mezun değil, sevkü idareden yoksun bir 
paşadır. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Enver Paşa 
kurmay idi. 

AKİF TEKİN (Devamla) — Değüdi efen
dim. Şimdi, bunu misal verdikleri için veriyo
rum. Ve diyorum ki, strateji ilmi Harb Akade
misinde öğrenilir. Hattâ Harb Akademisinde 
ikinci bir akademi de kurulmuştur, kurmay 
binbaşılar gider. Yüksek Kumanda Akademisi
dir. Ondan yetişen de Başkumandanlık Kurmay 
Subayı olur. O seviyede plânlamalara iştirak 
eder. Artık Ordu bir ilim işidir, sevkü idare bir 
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ilim işidir. Onun için fıkra yerindedir. Sayın 
üyelerin aynen maddeyi kabul etmeleri yerinde 
olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrire komisyon katılıyor mu 
efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Hükümet?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. Takriri oylarınıza 

arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenîer.. 
Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi olduğu gibi, okunduğu şekli ile 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenîer... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
11 . 6 .1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla değişik 
49 ncu maddesinin (a), (b), (c) bendîeri aşağı
daki şekilde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki 
(g) ve (h) bendîeri eklenmiştir. 

a) Silâhlı Kuvvetlerde (J. Gn. K. lığı dâ
hil) general ve amiral kadroları, Silâhlı Kuv
vetlerin hizmet ihtiyacına göre Genelkurmay 
Başkanlığınca tesbit olunur. Ancak kadro ile 
tesbit edilecek general ve amiral toplamı sınıf 
mevcudu tesas alınmaksızın barışta muvazzaf 
subay mevcudunun % 1 ini geçemez. 

Yüzde bir oranına göre tesbit edilecek gene
ral - amiral miktarı tesbit tarihinden itibaren 
her kuvvetin muvazzaf subay mevcudunda % 6 
dan fazla bir artma veya eksiltme olmadıkça 
değiştirilemez. % 6 dan fazla bir artma ve eksil
me olduğu takdirde bu miktar % 6 kabul edile
rek gerekli değişiklik yapılır. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve mik
tarlar aşılamaz. Her hangi bir sebeple boşalan 
general - amiral kadroları mütaakıp 30 Ağus
tostan önce doldurulamaz. 

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

Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın müta
lâası alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlı
ğınca sonuçlandırılır. 

b) (a) bendine göre tesbit edilen general 
ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere da

ğılış oranları 3 kuvvet (Jandarma dâhil) için 
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Kadrolar, 
bu oranlan aşmıyacak şekilde tesbit edilir. 

(J. Dâdil) Dz. K. K. Hv. K. K. 
Rütbeler % % % 

5 

12,5 

25 

57,5 

7 

13 

13 

53 

4 

16 

24 

56 

Orgeneral 
Oramiral 
Korgeneral 
Koramiral 
Tümgeneral 
Tümamiral 
Tuğgeneral 
Tuğamiral 

c) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi ede
cekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjan
lar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri 
sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rüt
beye ait kontenjanın tamamlanamadığı haller
de, birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Ancak, 
kontenjanı artırılan grup en geç 3 ncü yılın 
sonunda kendi mevcuduna indirilir. Bu indirme 
işlemi Yüksek Askerî Şûraca, üç sene içinde alı
nan sicil ve değerlendirme notlarına göre ye
terlik derecesi en düşük olanların emekliye 
sevk edilmeleri suretiyle yapılır. 

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yük
selen albay ve general - amirallerden kadrosuz
luk nedeni ile bekleme süresini doldurmadan 
emekliye sevk edilenlere de, eski rütbesi üze
rinden, (f) bendindeki esas ve usullere göre 
kadrosuzluk tazminatı verilir. 

h) Genelkurmay Başkam her üç kuvvetten 
de olabilir ve (b) bendinde gösterilen kadro 
oranları dışında tutulur. 

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

Madde 18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu-
T:.oı 5 nci kısmının 6 ncı bölüm başlığı kaldırıl
mış ve 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ay
rılacak subaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 50. — Kadrosuzluk, yetersizlik, di
siplinsizlik veya ahlâki durum nedeni ile aşa
ğıda belirtilen esas ve şartlar dâhilinde sübay-
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lar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işle
mi yapılır. 

a) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 
Rütbe terfi şartlarını haiz olup da 44 ncü 

madde gereğince 2 yıl daha kadrosuzluk nede
niyle terfi edemiyen yarbay ve albaylar ile si
cil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 
ve daha fazlası olup da Yüksek Askerî Şûraya 
sevk edilmiyen albaylar yaş haddine kadar 
hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde hizmete 
devam ettirilen yarbay ve albaylardan terfi 
şartlarını haiz binbaşı ve yarbaylara kadro açıl
ması maksadiyle sicil notu ortalaması en dü
şük olanlardan başlanmak üzere yeteri kadarı 
emekliye sevk edilir. 

Terfi hakkı kalmaksızın hizmete devam et-
rilen yaıbay ve albayların, sicil notu ortala
malarının nasıl tesbit edileceği ve hangi esas
lara gtöre sıralanacakları Subay Sicil Yönetme
liğinde gösterilir. 

b) Yetersizlik sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya son

raki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında : 
(a) Sicil notu ortalaması sicil tam notu

nun % 50 sinden az olan yüzbaşı ve binbaşılar 
ile % 60 ından az olan yarbay ve albaylar, 

(b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notu
nun % 50 si ve daha yukarısı olup da % 60 
ından az olduğu için 44 ncü madde gereğince 
iki yıl daha denendiği halde rütbe terfi edemi
yen Yzb. ve Bnb. lardan o yıl kademe ilerlemesi 
de yapamıyanlar; kademe ilerlemesi yapıp da 
sonraki yıllarda kademe ilerlemesi yapamıyanlar 
veya rütbesinin son kademesine 'geldiği halde 
almış bulundukları sicil notu kademe ilerlemesi 
için yeterli olmıyanlar; 

2. Bu maddenin (a) bendi gereğince yaş 
haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve 
albaylardan yıllık sicil notu sicil tam notunun 
% 60 mm aşağısına düşenler; 

3. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen 
esaslara göre kendisinden istifade edilerniyece-
ği sıralı sicil üslerinin düzenliyeceği sicil belgesi 
ile anlaşılanlar; 

Hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın, 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygu

lanır. 
c) Disiplinsizlik veya ahlâki durum sebe

biyle ayırma : 

Disiplinsizlik veya ahlâki duruman sebe
biyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun gö-
rülmiyen subayların hizmet sürelerine bakılmak
sızın haklarında T. ö. Emekli Sandığı Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

Bunlar hakkındaki lüzumlu sicil belgelerinin 
ne suretle ve ne saman tanzim edileceği Su
bay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

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

Madde 19. — 27 . 7 . 1987 tarih ve 928 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 51, 52, 53 ncü maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

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

Madde 20. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 928 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 5i ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 
Albaylarla general ve amirallerin terfi işlemleri 

Madde 54. — Yüksek Askerî Şûra, kuvvet
lerden ve J. Gri. K. lığından 33 nci madde (b) 
bendi gereğince gönderilen albaylar ile terfi 
sırasındaki general ve amirallerin şahsi dosya
larını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların 
teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin 
generallik ve amirallik rütbelerindeki sicil bel
gelerini) inceliyerek Subay Sicil Yönetmeliğin
de gösterlen esaslara göre değerlendirme notu 
verir. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme 
notu toplamı yeterlik notu olarak tesbit edilir 
ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak 
üzere bir yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik 
notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı 
kadar albay, general ve amiral bir üst rütbeye 
terfi ettirilir. 

Ancak, orgeneral ve oramiralliğe yüksele
cek kongeneral ve koramiral miktarı, orgene
ral ve oramiralin birinci yıl kontenjanına eşit 
ise, bunların orgeneral ve oramiralliğe yükse
lebilmesi, mensup bulunduğu kuvvet komutanı
nın teklifi, Yüksek Askerî Şûra üyelerinin üçte 
ikisinin kabulü ve Genelkurmay Başkanının 
uygun görmesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 21. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk SilâJhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 55 ve Ö6 ncı maddeleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

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

Madde 22. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk ıSilâhh Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Yönetmelik 
Madde 57. — Yüksek Askerî Şûranın terfi 

işlemlerine ait çalışma usulleri ve kararlarını 
nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönet
meliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 23. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

VII - Fakülte veya yüksek okullardan mezun 
olanların nasbi 

Madde 64. — Silâhlı Kuvvetler hesabına 
fakülte veya yüksek okullardan mezun olup 
askerlik eğitimlerini de bitirerek subay nasbe-
dilenlerin subaylık nasıplan hangi tarihlerde 
olursa olsun, kademe ve üst rütbeye yükselme
lerinde esas olacak nasıplan fakülte veya yük
sek okullardan mezun oldukları takvim yılının 
30 Ağustosu itibar olunur. Yedeksubaylıktan 
muvazzaf subaylığa geçirilenlerin subaylık na
sıplan hangi tarihte olursa olsun, kademe ve 
üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıp
lan 35 nci madde gereğince nasıplannm götü
rüldüğü takvim yılının 30 Ağustosu itibar olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

I - Kaynak 
Madde 67. — Silâhlı Kuvvetler için muvaz

zaf astsubay kaynakları astsubay okullarıdır. 

Astsubay okullar; astsubay hazırlama okul
ları ve astsubay sınıf okulları olmak üzere iki
ye ayrılır. 

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

Madde 25. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunun 68 nci maddesinin 31 . 7 . 1970 tarih ve 
1323 sayılı Kanunla değişik (a) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en 
az ortaokul veya sanat okulu mezunu olup da 
3 yıl süreli astsubay hazırlama okullanndan 
veya lise, ticaret lisesi, kolej, sanat enstitüleri 
ve sağlık kolejlerinde Silâhlı Kuvvetler veya 
kendi nam ve hesabına okuyarak mezun olduk
tan sonra astsubay sınıf okullarında tabi tutu
lacakları 1 yıllık meslekî öğrenimi ve eğitimi 
basan ile bitirmek ve 18 yaşını tamamlamış ol
mak şarttır. Ancak, bu öğrenim ve eğitim sü
resini bitirdikleri tarihte 18 yaşını tamamlama
mış olanlar Türk Medeni Kanununun 12 nci 
maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle 
muvazzaf astsubay olabilirler. 

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

Madde 26. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Astsubaylığa nasıp 
Madde 82. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe 

terfileri, kuvvet komutanının (Jandarma astsu
bayları için Jandarma Genel Komutanının) tek
lifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göster
mesi üzerine Millî Savunma Bakanı (J. Astsb. 
lan için içişleri Bakanı) onayı ile yapılır. 

Astsubay smrf okullarındaki meslekî öğre
nim ve eğitimi basan ile bitirenler astsubay 
çavuş nasbedilirler. Nasıplan sınıf okullarını 
bitirdikleri yılın 30 Ağustosuna götürülür. 

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

Madde 27. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 
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I - Rütbe terfii şartları 
iMadde 85. — Rütbe terfii esas ve şartları 

şunlardır : 
a) Rütbe terfii şartları : 
1. Rütbeye mahsus bekleme süresini ta

mamlamış olmak; 
2. Rütbeye mahsus bekleme süresi içinde 

üçte iki nisbetinde yıllık sicili bulunmak; 
3. Sicil notu ortalaması sicil tam notunun 

% 60 ve daha yukarı olmak; 
4. üst rütbe kadrosunda açık bulunmak. 
b) IÇvş. - Bçvş. rütbelerindeki astsubaylar, 

terfi için gerekli bekleme sürelerinin son yıl
larında, o rütbede haklarında düzenlenen sicil 
belgelerinin not ortalamalarına göre sınıfları 
içerisinde yeterlik derecesine sıralanırlar. 

IBunlardan sicil notu ortalaması sicil tam 
notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar, en üs
tün yeterlik derecesinden başlanmak suretiyle 
kadro açığı miktarında üst rütbeye terfi etti
rilir. 

c) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin 
şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özel
liklerine göre ne suretle, kimler tarafından ve 
hangi zamanlarda doldurulacağı Astsubay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 

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

Madde 28. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 86, 87, 88 nci maddeleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

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

Madde 29. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

V - Kadroların bildirilmesi 
Madde 89. — Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri-

ııo ve Jandarma Genel Komutanlığına ait ast
subay kadroları, ner yılın 31 Ağustosunda sı
nıfı (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay 
Başkanlığınca tesbit edilir. 

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

Madde 30. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 90 ve 91 nci maddeleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

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

Madde 31. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

VIII - Mütaakıp yıllarda terfi 
Madde 92. — Rütbe terfi edemiyen astsu

baylar : 
a) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar son • 

raki yıllarda; 
b) Üstçavuş - Başçavuşlar; kadrosuzluktan 

terfi edemiyenler sonraki yıllarda; sicil notu or
talamaları % 50 ve daha fazla olup da % 60 
tan az olanlar sonraki iki yıl; 

Terfi şartlarını haiz iseler o yıl terfi sırası
na girenlerle birlikte 85 nci madde esaslarına 
göre yeterlik derecelerine sıralanarak yeniden 
terfi işlemine tabi tutulurlar. 

İSicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 
mdan az olan üstçavuş ve başçavuşlardan bu 
madde kapsamına girenlerin sonraki yıllardaki 
sicil notu ortalaması ne olursa olsun terfi için 
iki defadan fazla yeterlik sıralamağına tabi 
tutulmazlar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin ye
ni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı 
rütbeye nasıp tarihleridir. Bu gibiler, yüksel
dikleri yeni rütbelerinin bekleme süresine ta
bidirler. 

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

Madde 32. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk iSilâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

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

esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yapar
lar. 

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır : 
1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını 

doldurmuş olmak, 
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2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir 
ileri kademe bulunmak, 

3. Sicil notu, sicil tam motunun % 60 ve 
daha yukarısı olmak. 

Yukardaki şartları haiz olan astsubaylar. 
her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 

b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademe
lerin üst derece maaş kademelerine sirayeti 
ek - VIII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kade
me ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış 
olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez. 

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı 
ve onay makamları Astsubay Sicil Yönetmeli-, 
ğinde gösterilir. 

d) Bekleme süreleri sonunda tüt rütbeye 
terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birin
ci kademesine de ilerlemiş olurlar. 

Bekleme sûreleri dışında rütbe terfii eden 
astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kade
mesine ilerlemiş sayılırlar. 'Bunların yeni rütbe 
kademe aylıkları evvelki aylıklarından az oldu
ğu takdirde, aradaki fark kademe ilerlemesi su
retiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları 
ödenmekte devam olunur. 

e) 'Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri leh
lerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine gö
re ek - VIII sayılı cetveldeki kademelere inti
bakları yapılır. 

f) Kadrosuzluktan rütbe terfi edemiyen 
astsubaylar, bulundukları rütbsie kademe ter
fii yapabilirler. 

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

Madde 33. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 923 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 9 ncu kısmının 5 nci bölüm basbfh kaldml-
mış ve 94 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

3VTadde 94, — Yetersizlik, .disiplinsizlik veya 
ahlâki durumları nedeni ile aşağıda belirtilen 
esas ve şart-ar dâhilinde astsubaylar hakkında 
Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.' 

a) Yetersizlik sebebi ile ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya son

raki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında : 

(a) 'Sicil notu ortalaması, sicil tam notu
nun % 50 sinden az olan üstçavuş - başçavuş
lar; 

(b) iSieil notu ortalaması, sicil tam notunun 
% 50 si ve daha yukarı olup da % 60 ından 
as olduğu için 92 nci madde gereğince iki yıl 
denendiği halde rütbe terfii edemiyen üstça
vuş - başçavuşlardan o yıl kademe ilerlemesi de 
yapamıyanlar; kademe ilerlemesi yapıp da son
raki yıllarda kademe ilerlemesi yapamıyanlar 
veya rütbesinin son kademesine geldiği halde 
almış bulundukları sicil notu kademe ilerlemesi 
için yeterli olmıyanlar; 

2. Kıdemli başçavuşlardan iki defa kademe 
ilerlemesi yapamıyanlar ile rütbesinin son ka
demesine geldiği halde almış bulunduğu sicil 
netu kaleme ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; 

3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen 
esa~lara göre kendisinden istifade edilemiyeceği 
sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi 
ila anlaşılanlar; 

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın 
T. G. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

b) Disiplinsizlik ve ahlâki durum sebebiy
le ayırma : 

Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebe
biyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun gö-
rülmiyen astsubayların hizmet sürelerine ba
kılmaksızın haklarında T. 0. Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

Bu gibi astsubaylar hakkında, lüzumlu sicil 
belgelerinin ne suretle ve ne zaman tanzim edi
leceği Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

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

Madde 34. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 923 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 8 nci kısmının 6 nci bölüm başlığı ile bu 
]-'-İTİTnr!aVi OK Ofl Q7 OQ V n QO , ,«„ r p q / ^ p W i 
k.. v̂  j . L-',A i .i w i *..- - i i . ts O * t-- w • iJ t> n ı> O V w t / iJ İLİK. L i JLZJ.CK. <~L <w&CXv« 1 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 35. — 27 . 7 . 1067 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 109 ncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 
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(b) 'Başçavuşluğa terfiinde sicil notu orta
laması sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası 
olmak. 

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

Madde 36. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 112 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir ve son fıkrası yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Muvazzaf subay ve astsubaylar, subay ve 
astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 
15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 

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

'Madde 37. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 928 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 113 ncü maddesi (a) bendi ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. İMasraflan Devlet tarafından ödenmiş ise 
bu sürenin iki misli kadar uzatılır. 

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

Madde 38. — 27 . 7 . 1987 tarih ve 928 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 114 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 114. — Lise mezunlarından öğrenim 
maksadiyie yabancı memleketlere gönderilen
lerin, subay çıktıktan sonra istifaya 'hak kazan
maları, 15 yıllık yükümlülük süresine ek olarak 
öğrenim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarih
leri arasında geçen süre kadar fazla hizmet et
meleri ile mümkündür. 

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

Madde 39. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 928 sa
yılı Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 115 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 
Madde 115. — Harb okulları, yurt içi ve 

yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğren
cileri ile astsubay sınıf okulları öğrencileri gi
rişlerinden itibaren ilk bir aylık intibak süresi-
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I ni geçirdikten sonra okul masraflarını ödeseleı-

dahi istifa edemezler. 
'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 40. — 27 . 7.1967 tarih ve 928 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
121 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bendleri aşa
ğıdaki şekille değiştirilmiştir. 

a) Asteğmen - albay (albay dâhil) rütbe-
lerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; 
kuvvet komutanlarının teklifi ve Genelkurmay 
Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî Sa
vunma Bakanlığınca; 

d) Askerî hâkimlerin, Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve do
çentlerin ve Jandarma Genel Komutanlığı su
bay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanun
ları gereğince; 

Yapılır. 
e) Millî Savunma Bakanı, asteğmen - Yar

bay (yarbay dâhil) rütbelerindeki subaylarla 
astsubayların atanmaları hakkındaki yetkisini 
Genelkurmay Başkanının uygun görmesi üzeri
ne kuvvet komutanlıklarına devredebilir. 

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

Madde 41. — 27 . 7.1967 tarih ve 928 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
126 nci maddesine aşağıdaki (d) bendi eklen
miştir. 

d) Silâhlı Kuvvetlerde gerekli uzmanlık 
kollarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt 
içinde öğrenim için Genelkurmay Başkanlığın
ca özlük hakları saklı kalmak şartiyle, öğrenim 
süresi kadar izin verilebilir. 

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

Madde 42. — 27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
185 nci maddesinin (c) bendi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

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

Madde 43. — 27. 7.1967 tartı ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 

1 aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 
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Ek madde 12. — Silâhlı Kuvvetlerde ihti
yaç duyulan sınıflar için, özel kanununda gös
terilen usul ve esaslara göre sözleşmeli subay 
alınabilir. 

BAŞKAN — Sayın Korutürk. 
FAHRÎ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatörler; çok 
önemli bir kanunun müzakeresi içindeyiz. Sena
to Genel Kurulunun kabul etmiş olduğu önerge 
ile ancak tadil teklifi yapılan maddeler üzerin
de görüşmek imkanı olduğundan, süratle müza
keresi intacedilmeye yaklaşmış bulunan bu ka
nunun üstünde şahsi mütalâalar izhar edilmesi
ne bence imkân görülemedi. Çünkü bu 
kanun, kuvvet komultanlıklarınca, yetkili 
kurullarca ve nihayet Yüksek Askerî 
Şûraca tetkik edilmiş, önümüze getiril-
rilmiş bir kanun olmak haysiyeti ile, 
bu kanunun her hangi bir maddesini değiştirici 
bir önergeyi burada hazırlayıp ortaya atmak 
mümkün değildir. Bunun gerekçesi ile birlikte 
hazırlanması için bir zamana ihtiyacımız var
dır. Bu itibarla, cesaretle her hangi bir tadil 
teklifini yapmak mümkün değildir. Nitekim ka
nun bir hafta evvel Millet Meclisinden geçmiş 
ve Senatoya gelmiş. Bu itibarla ben ancak gözü
me ilişmiş olan şu madde üzerinde müsaadeniz
le mütalâamı arz edeceğim. 

Bu 43 ncü maddeye ek olarak getirilen mad
de ile sözleşmeli subay statüsü ihdas ediliyor. 
«Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıflar 
için, özel kanununda gösterilen usul ve esaslara 
göre sözleşmeli subay alınabilir» diyor. Biliyor
sunuz ki, Türk ordusunda muhtelif sınıf subay
lar vardır. Muhtelif statüler vardır. Bir defa, 
kurmay sınıfı ile kurmay olmıyan sınıf arasın
da, demin de münakaşasına şahidolduğumuz, 
bir karşılıklı görüş teatisi cereyan etti. Kurmay 
sınıfı şu hizmetlerde, şu terfilerde olmalıdır, ol-
mıyanlar da şu terfilerde olmalıdır şeklinde 
mütalâa yürütüldü. Her ikisinin de kendisine 
mahsus gerekçeleri olabilir. 

Diğer bir ayırım, muharip sınıf vardır, yar
dımcı sınıf vardır. Muharip sınıf ile yardımcı 
sınıf arasındaki çekişme Türk ordusunda uzun 
zaman birtakım zaaflara sebebolmuştur ve niha
yet son harblerin değil, askerler arasında muha
rip, gayrimuharip, hattâ vatandaşlar arasında 
cephe ve cephe gerisini birleştirdiği için, bu 
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mefhumu ortadan kaldırmış, muharip ve yar» 
dımcı sınıflar anlamını bertaraf ederek orduyu 
olduğu gibi bir hüviyette mütalâa etmiştir. Bu* 
nun gibi akla gelmiyecek birtakım sınıflar var
dır ki, bu tarzda muhtelif statülere tabi olmak, 
aynı zamanda aynı rüıtlbeyi yüzbaşı olarak ülç 
yıldızı taşımak, binbaşı olarak şu rütbeyi taşı
mak, yarbay olarak şu rütbeyi taşımak, fa
kat başka formasyondan gelmek, maiyet ta
rafından kendisine bakılmak ve onun maiyete 
karşı hitabeidişinde bir ruhi komplekse tabi 
olmak gibi birtakım nosyonlar yaratır ki, bu 
hakikati halde Türk Ordusunun bünyesine 
sokulacak yeni bir sınıf üzerimde karar verir
ken düşünülecek bir meseltıdir. Bunlar özel ka
nunda dikkate alınacak diyerekten bir kaydı 
ihtiyati ile Hükümet karşımıza çıkıyor. Bu 
kaydı ihtiyati ne kadar emniyetle tesbit edil
miş olsa dahi bunlar netice itibariyle, bilfarz 
binbaşıya kadar çıkabilirler. Bunlar, askerî 
liselerden gelmedikleri ve harb okullarından 

çıkmaidıkları için, temel tedrisatında da bâzı, 
daha fazla izahıma ihtiyacolmıyan, noksanla
ra da mâruz bulunurlar. Binaenaleyh, Türk 
Ordusunu yepyeni sınıfla teçhiz etmek ihtiya
cına zannederim ki, geçmeden evvel başka se
bepler bulunabilir. Bunu kabul etmeden evvel 
Yüksek Âli Askerî Şûra düşünmüş olduğunu 
kaToul ediyorum. Fakat, gerekçesini tasrih 
etmeden, Ibize kâfi derecede kanaat vermeden 
ben şahsan böyle bir statünün Türk Ordusunun 
içerisine sokulmasına, sözleşmeli bir subay di
yerekten, bilfarz asteğmenlikle, teğmenlikle, 
yüksek tahsil görmüş, üniversitelerden testlere 
tabi olunarak alınmış, sivil sektörde bir müddet 
çalışmış ve istikbali nihayet binbaşılıkta tahdi
de dilmiş bir yeni subay zümresinin Türk Ordu
sunun içerisine girmesinde bir fayda mülâhaza 
etmiyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, sayın amirale bize bu hususta mütem
mim izahat vermek fırsatını verdiği için teşek
kür etmek istiyorum. 

Bu hükümle getirdiğimiz müessese ordumu
za hakikaten hem lüzumlu ve hem de yararlı 
olacaktır. 
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Gerekçede bu hususta geniş izahat var. Ar
kadaşlarım, gerekçenin 15 nci sayfasında 39 
ncu maddeyi tetkik buyururlarsa, bunun sebep
lerini geniş şekilde görürler. 

İMühterem arkadaşlar, her memlekette, bü
tün ordularda bugün bu müessese mevcuttur. 
Bizde de buna şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 
Çünkü, küçük rütbeli subay ihtiyacı daima var
dır ve hiç bir zaman ordumuzda küçük rütbeli 
subay ihtiyacı karşılanamamıştır. Bir zaman bil
hassa İkinci Dünya Harbi sıralarında veya ona 
tekaddüm eden yıllarda küçük rütbeli subay 
ihtiyacını karşılamak için harb okullarından 
çok miktarda subay yetiştirilmiştir. Bugün or
du onun sıkıntısını çekmektedir. Çünkü, onlar 
terfi ede ede bir noktaya gelmişlerdir ve büyük 
bir tıkanıklık olmuştur. Bugün albay sayısı
nın ihtiyaçtan fazla olması bu yüzdendir. Ordu 
bir müddet daha bunun sıkıntısını çekecektir. 

Başka memleketler şöyle halletmişlerdir, kü
çük rütbeli subay ihtiyacını; mukaveleli subay 
istihdamı suretiyle. Şimdiki, mukaveleli subay 
istihdamı suretiyle olabilir veyahut yedek su
bay istihdamı suretiyle olabilir. Yedek subay
lar tabiî mükellefiyettir onu ilâ nihaye 4 sene, 
5 sene, 8 sene alıkoymaya imkân yok. Ama, ye
dek subay olup da orduda mukavele yaparak 
kalmak istiyenler mevcuttur. Bilhassa yardımcı 
sınıflarda doktor, mühendis, eczacı gibi sınıflar
da mukaveleli subay bulmak kabildir ve bu su
retle ihtiyacı temin etmek daha çok pratik ve 
yerinde olur. 

Harbiyeden yetiştirmek suretiyle bunu temi
ne kalkarsak arz ettiğim gibi sıkıntı olacaktır. 

'Sayın Amiral «Orduda muhtelif statüye tabi 
subay...» dediler. Bu zarurettir, vardır. Bugün 
subay vardır, astsubay vardır, yedeksubay var
dır, bilmem yardımcı sınıflar vardır ve her bi
rinin hizmetinin hususiyeti sebebiyle değişik 
statü vardır. Bir de bu olacaktır. Bunda ufak 
bir mahzur filvaki görülebilir. Ama, bundaki 
fayda o kadar büyüktür ki, bu mahzuru orta
dan kaldırabilecek ölçüdedir. Bu sebeple bütün 
dünya ordularında da mevcudolan bu müessese
yi getirmek suretiyle ordumuzda binbaşıya ka
dar olan rütbedeki küçük subay ihtiyacını bu 
yolla karşılamak imkânını bulacağız ve bilhas
sa orduda, mahrutun sağlanmasını bu yolla da
ha çok imkân dâhiline sokacağız. Bugün ordu 

mahrutu sağlıyabilmek için genç yaşta birçok 
subayı emekliye ayırma gibi sert bir tutum ile 
karşı karşıya gelmektedir. Halbuki mahrutun 
altındaki subay ihtiyacını bu yolla karşıladığı
mız takdirde bu müşkülât ortadan kalkmış ola
caktır. 

Bundan endişe edilmesin. Bu iş için ayrı bir 
kanun gelecektir. Şartları, şekli... 

BAŞKAN — Yani Sayın Bakan, «özel ka
nununda gösterilen usul ve esaslara göre» de
nen kanun hazırlanacak değil mi efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Devamla) — Evet, yeni bir kanunla tan
zim edilecektir ve o kanunun müzakeresi sıra
sında bu hususları daha etraflı bir şekilde tet
kik etmek imkânı olur. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Madde 43. ile ona eklenen ek madde 12 nin, 

şifaen arz edeceğim sebepler dolayısiyle tasarı
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cumlhurhaşkanınca S. Ü. 
Fahri Korutürk 

BAŞKAN — Sayın Korutürk, bu ek madde 
12 nin metinden çıkarılmasını talelbetmektedir. 
Komisyon katılıyor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Efendim, Hükümetin bu hu
sustaki izahatı muvacehesinde katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılmıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kafbul edil
memiştir. 

43 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 44. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih ve 
1301 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 4. — 30 . 8 . 1971 tarihinden 
önce albaylığa yükselmiş olanlar için albaylık 
bekleme süresi 6 yıl; 30 Ağustos 1971 ve 30 
Ağustos 1972 tarihlerinde albaylığa yükselecek 
olanlar için albaylık bekleme süresi 5 yıldır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 45. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun 
ile değişik geçici 16 ncı maddesinin ikinci fık
rasının sonuna aşağıdaki cümle ilave edilmiş
tir : 

Bu gibi astsubayların aylık intibakları ile 
rütbe yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri inti
bak ettirildikleri yeni rütbelerine göre yapılır. 

6 . 7 . 1971 O : 1 

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

Rütbeler % % % 

Orgeneral -
Gramiral 6 7 7 
Korgeneral -
Koramiral 12,5 13 13 
Tümgeneral -
Tümamiral 25 26 27 
Tuğgeneral -
Tuğamiral 56,5 54 53 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut general ve 
amiral miktarı, (a) bendinde belirtilen % 1,2 
oranına indirilinceye kadar, general ve amiral-

î lerin bekleme süresi ve terfi islemler'i hakkında 
aşağıdaki esaslar uygulanır : 

1. 30 . 8 . 1971 tarihinde tuğgeneral ve 
tuğamiral olacak albaylar ile general ve ami
rallerin rütbe terfileri, % 1,2 oranına göre ve
rilen bir üst rütbenin kadro miktarının 4 yıllık 
bekleme süresinin birinci yıl kontenjanlarına 
göre yapılır. 

2. 30 . 8 . 1971 tarihinde tuğgeneral - tuğ
amiral, tümgeneral - tümamiral, korgeneral -
koramirallerden 3 yılını tamamlıyacak olanlar, 
3 ncü yılın sonunda, 54 ncü madde esaslarına 
göre değerlendirilirler ve yeterlik sıralamasına 
tabi tutulurlar. 

Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlar
dan başlanmak üzere : 

1. (b) bendinin (1) nci fıkrasında belirtilen 
kontenjana girenler üst rütbeye terfi ettirilir. 

2. (b) bendinin (1) nci fıkrasındaki kon
tenjana giremiyerek terfi edemiyenlerden % 1,2 
oranına göre bulundukları rütbenin 1 nci yıl 
kontenjan miktarı kadarı bir yıl daha hizmete 
devam ederler, diğerleri emekliye sevk edilir. 

3. (b) bendinin 2 nci fıkrası hükümleri ge
reğince bulundukları rütbenin 4 ncü hizmet yı
lma devam eden general ve amiraller dördüncü 
yılı bitirecekleri 30 Ağustos tarihinde 54 ncü 
madde gereğince yeniden değerlendirilirler. 
Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlardan 
bağlamak üzere % 1,2 oranına göre bir üst rüt
benin kadro miktarının 4 yıllık bekleme süre
sinin yıllık kontenjanı kadarı bir üst rütbeye 
terfi ettirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

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

MADDE 46. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

Ek geçici madde 13. — 30 Ağustos 1972 ta
rihinden itibaren en geç on yıl içinde, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerindeki albay miktarı 41 nci 
maddede belirtilen kadro oranına indirilinceye 
kadar, normal bekleme süresi sonunda rütbe 
terfi şartlarını haiz oldukları haide üst rütbe 
kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edemi-
yerek beklemiş olan albaylardan, subaylığa na-
sıpları en eski olanlardan ve aynı ııasıplılar 
arasında Yüksek Askerî Şûra tarafından yapı
lan ehliyet sıralamasının en sonundan başla
mak üzere, sınıflarmdaki kadro ve ihtiyaç da 
göz önünde bulundurularak, yeteri kadarı emek 

liye sevk edilebilir. 
Yapılacak ehliyet sıralamasında uygulanacak 

kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösteri
lir. 

Albay miktarı yakardaki fıkra hükümlerine 
göre kadro oranına indirilinceye kadar 41 nci 
maddedeki kadro oranı uygulanmaz. 

Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 ncu 
madde (f) bendi hükümleri uygulanır. 

Ek geçici madde 14. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerin i a 
mevcut general ve amiral miktarı, 30. 8 .1871 
tarihinden 30 . 8 . 1974 tarihine kadar % 1,2 
oranına, sonraki 4 yılda 49 ncu maddede belir
tilen % 1 oranına aşağıda gösterilen esaslar içe
risinde indirilir. 

a) 30 . 8 . 1971 tarihinden 30 . 8 . 1974 
tarihine kadar uygulanacak % 1,2 oranına gö
re tesbit edilen general ve amiral mevcutları
nın muhtelif rütbelere dağılış oranları, 3 kuv
vet (Jandarma dâhil) için, aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir : 
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4. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli general ve amiral-
leıden (b) bendinin 2 ve 3 ncü fıkraları kap
samı dışında kalanlar, bulundukları rütbeye 
yükseldikleri tarihteki kontenjanı muhafaza 
ederek 4 yıllık bekleme süresine tabi tutulurlar 
ve bekleme süreleri sonunda 54 ncü madde ge
reğince değerlendirilip yeterlik derecelerine sı
ralanırlar. 

Bunların en üstün yeterlik notu alanların
dan başlanmak üzere % 1,2 oranına göre üst 

rütbenin yıllık kontenjanı kadarı terfi ettirilir, 
diğerleri emekliye sevk edilir. 

5. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, 
4 yıllık bekleme süresine tabi olarak hizmete de
vam ederler. Bunlardan 4 ncü yıllarını tamam-
lıyanlar emekliye sevk edilir. 

c) 39 . 8 . 1974 tarihinde (b) bendine göre 
% 1,2 oranına indirilen general ve amiral mik
tarları, 30 . 8 . 1975 tarihinden başlanmak üze
re aşağıdaki esaslara göre 4 yıl içinde 49 ncu 
maddede öngörülen % 1 oranına indirilir. 

1. 30 Ağustos 1975 tarihinde tuğgeneral ve 
tuğamiral olacak albaylar ile general ve amiral
lerin rütbe terfileri, % 1 oranına verilen bir 
üst rütbenin kadro miktarının birinci yıl kon
tenjanlarına göre yapılır. 

2. 30 Ağustos 1975 tarihinde ve sonraki 3 
yıl içinde tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral -
tümamiral, korgeneral - koramirallerden 4 yı
lını tamaınlıyacak olanlar, 4 ncü yılın sonunda, 
54 ncü madde esaslarına göre değerlendirilir 
ve yeterlik sıralamasına tabi tutulurlar. 

Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlar
dan başlanmak üzere, % 1 oranının birinci yıl 
kontenjanları kadarı bir üst rütbeye terfi et
tirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

3. 4 ncü yıllarını tamamlıyan orgeneral ve 
oramiraller emekliye sevk edilirler. 

d) Bu geçici madde esaslarına göre yapılan 
terf iler ve emekliler neticesi bulunan general 
- amiral miktarlarında 30 . 8 . 1974 tarihine 
kadar: % 1,5, 30 . 8 . 1978 tarihine kadar da 
% 1,2 oranları aranmaz. 

e) Bir üst rütbeye yükselmeye yeterli ol
dukları halde, üst rütbe kadrosunda açık bulun
madığından dolayı terfi ettirilemiyerek bu mad
de gereğince emekliye sevk edilen general ve 
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I amirallere, 49 ncu madde (f) bendindeki usul 
ve esaslara göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 

Ek geçici madde 15. — Bu kanunun 50 nci 
maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar üst 
rütbeyi yapamaz sicili almış bulunan albaylar
dan, albaylıkta 6 yılını tamamlamış bulunanlar 
emekliye sevk edilir. 

Ek geçici madde 16. — Kazai kararlarla bir 
üst rütbeye yükselmiş albaylarla general - ami
rallerden, bu kanunun, yürürlüğe girdiği tarih
ten evvel kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevk 
edilmiş bulunanlar hakkında emekliye sevk edil
dikleri tarihten geçerli olmak üzere 49 ncu mad
de (g) bendi hükümleri uygulanır. 

Bunlara, emekliye sevk edildikleri tarihle 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ge
çen süre için ödenecek tazminat miktarının 
tesbitinde, eski rütbelerine esidolanlara o tarih
te verilmesi gereken tazminat miktarı dikkate 
alını.:. 

Ek geçici madde 17. — Bekleme süresini ta
mamlıyan general ve amiraller ile subay ve 
astsubayların 4273 ve 5802 sayılı kanunlar uya
rınca çıkarılmış bulunan sicil yönetmeliklerine 
göre düzenlenmiş geçerli sicillerinin hangi esas
lara göre nota çevrilmek suretiyle değerlendiri
leceği subay ve astsubay sicil yönetmeliklerine 
eklenecek geçici maddelerde gösterilir. 

Ek Geçici Madde 18. — 31 . 7 . 1970 tarih 
ve 1323 sayılı Kanun gereğince intibakları ya
pıldıktan sonra muhtelif sebeplerle nasıp tarih
leri lehlerine düzeltilen subay ve astsubayların 
yeni nasıp tarihlerine göre derhal maaş kade
melerine intibakları yapılır. 

Ek Geçici Madde 19. — Bu kanunun yürür-
! lüğe girdiği takvim yılının sonuna kadar 10 yıl-
j lık yükümlülük süresini tamamlamış bulunan 

subay ve astsubaylar hakkında 112 nci madde
deki 15 yıllık yükümlülük süresi uygulanmaz. 

İstisnai durumları dolayısiyle, kadın subay
lar için yükümlülük süresi, hizmet müddetleri 

I ne olursa olsun, bu kanunun yiirürlüğe girdiği 
| tarihi takibeden 30 Ağustos tarihinde sona 

erer, 
Ek Geçici Madde 20. — a) 28 Mayıs 1960 

tarihli Millî Birlik Komitesi kararının yürürlü
ğe girdiği tarihte, 5434 sayılı Kanunun 12, 30 
ve 31 nci maddeleri gereğince fiilî hizmetleri 
başlamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Si-
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lâhlı Kuvvetlerde görevli bulunan subaylar ile 
diğer kaynaklardan gelen emsali subaylardan: 

1. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanun
dan; 

2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Ka
nunun geçici 18 nci maddesinden (d ve h ben
di hükümleri hariç); 

3. 13 . 3 . 1969 gün ve 1134 sayılı Kanun
dan; 

4. 4273 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde
ki havada deyimine dayanılarak kazai karar
lar gereğince yapılan nasıp düzeltmesinden; 
yararlananlar haricolmak üzere, 10 Ağustos 
1967 tarihinde Silâhlı Kuvvetlerde görevli su
bayların ve diğer kaynaklardan gelen emsali 
subayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa 
götürülür. 

b) Bu nasıp ilerlemesinden dolayı yarbay 
ve daha ast rütbedeki subayların terfi, rütbe 
kıdemliliği ve kademe terfileri ile albayların 
rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri mevcut 
sicillerine göre derhal yapılır. 

c) Bu nasıp ilerlemesinden ötürü meyda
na gelecek; terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe 
ilerlemesinden dolayı eski maaş farkları öden
mez. 

d) Bunların aldıkları aylıklarla bu kanun
la düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın 
emeklilik suretiyle T. 0. Emekli Sandığına öde
nir. 

Ek Geçici Madde 21. — 27 . 7 .1967 tarih ve 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu ile bu kanunu değiştiren kanunlarda ge
çen «kademe terfii» deyimi «kademe ilerleme
si»; «yeterlik grupları» deyimi «yeterlik dere
cesi»; «Layn» sınıfı «Deniz» şeklinde değiştiril
miştir. 

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

Madde 47. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 48. — Bu kanunu Millî Savunma, 
içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye? 

FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü) — Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte. Komisyon üyesisiniz, 
muhalefet şerhiniz yok, bulunmamışsınız, aleyh
te konuşacaksınız. Komisyon üyesisiniz, ama 
bulunmamışsınız, bu itibarla buyurun. 

1609 sıra sayılı Kanunun başlığının değişti
rilmiş olmasından dolayı yapılan açık oylama
ya (121) sayın üye iştirak etmiş, (121) kabul 
oyu çıkmıştır. Başlık değiştirilişi kabul edil
miştir. 

Aynı kanun tasarısının 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi dolayısiyle yapılan açık oylama
ya (119) sayın üye iştirak etmiş, (119) kabul 
oyu çıkmıştır. Madde değişik şekli ile kabul 
edilmiştir. 

Aynı kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi dolayısiyle yapılan açık oylamaya (119) 
sayın üye iştirak etmiş, (119) kabul oyu çık
mıştır. Madde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının açık oylamasına (116) sayın 
üye iştirak etmiş, (115) kabul, (1) çekinser oy 
çıkmıştır. Tasarı kabul edilmiştir. Tasarı kabul 
edilen şekli ile Millet Meclisine gidecektir. 

Buyurun Sayın Korulürk. 
FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 

S. ü.) — Sayın senatörler; müzakere etmekte 
olduğumuz ve ikmal etmiş bulunduğumuz 926 
sayılı Türk Silâh Kuvvetleri Personel Kanunu 
takdir buyurulacağı üzere, Türk Ordusu nâ
mına son derecede ehemmiyetli bir kanundur. 
Benim görüşüme göre, bu ehemmiyete mütera-
fik olarak Senatonun özelliğine uygun şekil
de tetkike mazhar olmak fırsatını bulmamış
tır. 

Gerekçeyi okumak fırsatını bulamadığımız 
için, Sayın Bakanın işaretleriyle, ancak bir ta
dil maddesi münasebetiyle gerekçede bâzı izah
lar bulunduğuna muttali oldum. Hangi nokta
lardan dolayı bu kanuna itiraz ediyorum? An
cak bir iki maddeyi işaret etmek kabil olacak
tır. Çünkü kaaniim ki, buradaki mütalâalarım
la bu kanuln tasarısının reddettirilmesi kabil ol-

Imıyacalıtır. Bu hususta Hükümet ve Yüce Se
natonun temayülü tezahür etmiştir. Ancak, eli-
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miz&3 bulunan ve tadil edilmekte olan kanun 
1987 tarihinde kabul edilmiş olduğuna göre bu
gün bu şekilde müzakere etmiş olduğumuz ve 
kabul etmekte bulunduğumuz kanun tasarısının 
da pek kısa zaman içinde aynı tadile mahkûm 
olmasından endişe ediyorum. Benim tadil tek
lifim münasebetryle Sayın Bakanın, vermiş ol
duğu cevapta, başka memleketlerde de, bilfarz 
sözleşmeli subay müessesesi olduğunu işaret 
buyurduklarına muttali olduk. Filhakika baş
ka memleketlerde kendi kuruluşlarına, kendi 
hüviyetlerine, kendi yapılarına göre, bize hattâ 
misal olacak şekiller olabilir. Fakat, bâzı esas 
ve öz kısımlarda mazisi çok kuvvetli olan Türk 
Ordusunun kendisine öz ananeleri vardır. Bu 
ananelerden bir tanesi de, mukavele ile, hesap
la ve sözleşme ile muayyen bir süre içerisinde 
subay statüsünü Türk Ordusuna sokmak. Yine 
evvelki mütalâamda belirttiğim gibi ısrarla ifa
de etmek isterim İd, bir çok kimselerin düşün
celerine uyguoı düşmiyecektir, bu. 

Bundan başka çok esaslı değişiklikler var. 
Temelde değişiklikler var. Bunların son derece
de ehemmiyetli olduğuna kaaniim. Mesela, sicil 
müessesesini değiştiriyor. Kanun burada ter
fi esaslarında sicil müessesesini değiştiriyor. 
Eskiden terfii, kıdem ve sicile istinadederdi 
Şimdi, bilfarz teğmen ve yarbay rütbelerindeki 
subayların terfi edebilmeleri için rütbe bekle
me süresi içerisinde almış oldukları sicil notları 
ortalamasının teğmenlikten yarbaylığa kadar 
geçen müddetde ki, bunu hesabederseniz teğ
menlikten yarbaylığa kadar geçen müddet aşa
ğı yukarı yüzbaşılığa kadar 16 senedir, 6 sene 
binbaşılık, eder 22; 3 daha koyarsanız 25 sene
lik bir notun neticesinde ve bunların ortalama
sında subaya liyakat derecesi takdir edilecek
tir ki, bu son derecede nazaridir. Bugün tatbik 
etmekte olduğumuz şekil de nazaridir ve en iyi
si olmamakla beraber bundan daha iyidir. Bir
çok kimseler, bilfarz şu kumandanın emrinde 
sicil alırlar, o kumandan tabiat itibariyle, mi
zaç itibariyle son derecede serbest, kendisinin 
terfiine muvafakat etmez. Fakat, diğer tümen
de çalışan subay başka vasıfta bir kumandanın 
emri altındadır, o daha muvafık bir sicil alır, 
o terfi edebilir. Meselâ, istiklâl Harbinde işitir
siniz Yakup Şevki Paşanın kumandasında olan
lar bir tepeyi almak için fedakârlık göstermiş
lerdir, şehidolmuşlardır. Hiç İstiklâl Madalya

sına yahut ta terfie lâyık görülmemişlerdir. Di
ğer taraftan başka bir kumandanın emrinde 
olanlar kahramanlıkları dolayısiyle birer rüt
be üste terfi etmişlerdir, öteki kendi vazife
sini yapmıştır, efendim niçin fazla terfi ettire
lim. Vazifesini yapan bir subayı takdir taltif et
mek değil, tebrik etmekle iktifa ederiz demekle 
yetinilmiştir. Bunu ifadeden maksadım, yani 
bir rütbenin sonunda filândan sicil alaraktan 
terfi edenle, filândan sicil alıp terfi edemiyen 
arasında bir muadelet olamadığına göre tasav
vur etmelidir M, asteğmenlikten itibaren yar
baylığa kadar geçen muhtelif rütbelerde almış 
olduğu sicillerin, notların ortalamasını almak 
ve ondan sonra ona sıralama vermek, diğerin 
den daha evvel terfi ettirmek hakikaten üzerin
de düşünülecek meselelerdir. Bunlar nazaridir 
ve kabili tatbikiyesi ne kadardır, bilmiyorum. 
Sicil vermiş olan kumandanlar, subaylar veya-
hutta idari hizmetlerde sicil vermiş olan yük
sek rütbeli mülkiye âmirleri bunun kabiliyeti 
tatbikiyesini kendileri düşünebilirler. 

Sonra diğer bir mesele; meselâ mahrut me
selesi üzerinde daima endişe ediliyor. Subay 
mahrutunu kısaltalım ve yerine oturtalım için 
bütün bu gayretleri sarf ediyoruz deniyor. Fa
kat, 30 ncu maddede, Senatonun bu vaziyette 
bu izahatımı dinlemek için kâfi derecede yaka 
za halinde bulunduğunu bilmem, fakat tafsilâ
ta girmek ihtiyacını duyuyorum. Çünkü, asteğ
menlik, teğmenlik, üsteğmenlik 16 yıl tutuyor, 
binbaşı yarbaylık, albaylık 13 yıl tutuyor... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Yanlışlık olmasın Paşam. Senatonun fikri tebel
lür etti. Netice itibariyle tümü üzerinde bir 
Şey... 

FAHRİ KORUTÜRK (Devamla) — Evet. 
Tafsilâta geçmekten hakikaten kaçınmak lâ
zım, hakkınız var. Yani, bunun birçok... 

BAŞKAN — Yani, sayın amiralim, şimdi 
kanun müzakerelerinde önce kanunun tümü üze
rinde müzakere açılır, geniş ölçüde müzakere 
edilir, ondan sonra maddelere geçilir. Maddeler 
bittikten sonra kanun tasarısının veya teklifi
nin tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz verilir 
Bu lehte olan, işte kanun şöyle olmuştur, böyle 
olmuştur, hayırlı olsun, uğurlu olsun şeklinde; 
aleyhte olan da bu kanun şöyle olmalı idi, böy-
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le olmalı idi, ama olmadı gibi kısa ve veciz bir 
ifade ile görüşür. Çünkü, tümü üzerinde yeni
den müzakere açılmaz. 

FAHRÎ KOEUTuSK (Devamla) — Müza
kere açılması maksadı ile söylemiyorum, bu 
husustaki beyanatımı. Belki bu kürsüden çok 
as konuşan bir arkadaşınız olarak bâzı tecrübe
sizliğim vardır, ona atfedebilirsiniz. Beni mazur 
görünüz. Fakat, işaret etmek istediğim nokta, 
bu kanunun aleyhinde rey verdiğimin mucip 
sebeplerim belirtmek için sadece 1 - 2 madde
nin son derece nazari ve kabili tatbikiyesinin za
yıf olduğunu işaret etmekten ibarettir. Hiçbir 
zaman bu kanunun maddelerinin yeniden mü
zakere edilmesi noktai nazarında değilim. 

Mütalâamı kısaca işaret ettim. Bütün endi
şem, 4 sene içerisinde değişmeye mahkûm olan 
ve 1967 tarihinde kabul edilmiş olan bu kanu
nun, bu suretle, yeni sekli ile Ordumuza hayırlı 
olmasını temenni etmekte olduğum bu kanunun, 
çok kısa bir zamanda yeni bir tadile mâruz ve 
mahkûm kalmamasını işaret etmekten ibarettir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın Bakan, teşekkür mü edeceksiniz? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
Kanun tasarısı açık oya sunulacaktır. Sayın 

Bakanım lütfen kısa olsun, görüşülmesi gereken 
bir kısa kanunumuz daha var, bu sayede müd
detimiz içerisinde çıkarmamız kabil olur. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FSEİD ME
LEN (Van) — Bu kısa kanunun çıkmasını ben 
de arzu ediyorum. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; As
kerî Personel Kanunumuzda tesbit edilen eksik
likleri tamamlıyan ve bu kanunda önemli dü
zeltmeler ve ıslahlar getiren tasarıyı kabul et
mek suretiyle Silâhlı Kuvvetlerimize yaptığınız 
yardımdan dolayı Yüce Senatoya ve Geçici Ko
misyonun Başkan ve üyelerine Hükümetim şük
ranlarım arz eder. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri iç- Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Ka
nunla değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 
3 ııcü fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/235; C. Senato
su 1/1243) (S. Sayısı : 1603) (1) 

BAŞKAM — Bir takrir var, okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu
nun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla de
ğişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
nın, müstaceliyetine binaen, gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak, gündemdeki diğer işlere tak-
dimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkam 

Nevşehir 
ibrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — 1603 S. Sayılı kanun tasarısının 
gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etnıi-
yenlar... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Okunması kabul edil-
iıicıııış'sjir. 

Tasarının tümü üzerinde sez istiyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 

12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla değişik 
69 ncu maddesinin (b) bendinin -3 ncü fıkrası

nın değiştirilmesi hakkında Kanun 

(1) 1603 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nunciüciır. 
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Madde 1. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 221 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu
nun 12 . 2 . 19G3 tarihli ve 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddecinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Füru : Subay, askerî memur ve astsubay
ların ve bunların emekli olmaları halinde, Si
lahlı Kuvvetler emeklilik statülerini muhafaza 
eden emeklilerin yüksek öğrenim yapmakta 
olan 25, orta öğrenim yapmakta olan 20 ve bun
lar haricinde 18 yaşını doldurmamış olan erkek 
ve kıs çocukları ile yardım etmedikçe zarurete 
düşecek çakşanıas durumda bulunan erkek ço
cukları ve aynı durumda olup evlenmemiş kız 
çocukları, 

Subay, askerî memur ve astsubayların ve 
bunların emekli olmaları halinde Silâhlı Kuv
vetler emeklilik statülerini muhafaza eden 
emeklilerin ölümleri halinde ise bu kişilerden 
kendilerine yetim aylığı bağlanabilen erkek ve 
kız çocukları.» 

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

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

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz istiyen sayın üye?. Yok. Tasarının tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

5. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi halikında 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kundan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi 2/230; Cumhuriyet 
Senatosu 2/322) (S. Sayısı : 1607) 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 5İ34 sayılı T. ö. Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanım teklifinin, önemine ve mahiyetine 
binaen, gündemdeki diğer işlere takdimen, önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi zaten gün
demdedir. öncelikle görüşülmesi hususunu... 

SALİH TÜRKMEN (Ağn) — Sayın Baş
kan, Emekli Sandığından kimse var mı, Maliye
den kimse var mı? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan 
buradalardı, 

BAŞKAN — Bu Millî Savunmayı ilgilendir
miyor mu? («Maliyeyi ilgilendiriyor» sesleri.) 
Evet, Llaiiyeyi ilgilendiriyor. Maliye temsilcisi?. 
Yok. öyle ise görüşülemez efendim. Bununla 
ilgili takriri oylamıyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri kanun tasarısının 
açık oylamasına oylarını kullanmamış sayın üye 
varsa lütfen kullansınlar. 

Sayın üyeler, lütfen salonu terk etmeyin, 
birleşimi daha kapatmadık. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye?. («Var, var» 
sesleri.) üye arkadaşlarım dışarıya çıktılar, oy
larını kullanmadılar. 

Oylama işlemi bitmiştir, efendim. 
Açık oylamada gerekli çoğunluk sağlanama

mıştır, 
7 . 7 . 1971 Çarşamba günü Birleşik Toplan

tının. bitiminden 15 dakika sonra tekrar top-
j lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18;55 
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7. SOBULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, köylere elektrik verilmesine 
dair, yazdı soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Cevdet Ayhan'ın cevabı (7/769) 

25 . 5 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların Köy işleri Bakan

lığına gönderilerek yazılı olarak cevap verilme
sine yüksek delâletlerinizi saygılarımla rica ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

Sorular : 
1. Türkiye'de mevcut köylere elektrik ve

rilmesi işleri nasıl bir plâna bağlanmıştır? 
2. Şimdiye kadar kaç köye elektrik veril

miştir? Ve kaç köye elektrik verilmek üzere
dir? Senelere göre bir plânı varsa bu neden iba
rettir 

3. istanbul Vilâyeti hudutları içinde şim
diye kadar kaç köye elektrik verilmiştir? Ve 
bunların isimleri nedir? Elektrik verilmiyen 
kaç köy vardır? isimleri nedir? Elektriği olmı-
yan köylere hangi senelerde elektrik verilecek
tir? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 

Konu: istanbul Senatörü Ek
rem Özden'in Yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: 28 . 5 . 1971 gün ve 11346 - 10541/7-

769 sayılı yazı. 

Köylere elektrik verilmesine dair Cumhuri
yet Senatosu istanbul Üyesi Sayın Ekrem Öz
den tarafından sunulup, bir örneği Bakanlığı
ma tevdi buyurulan 25 . 5 . 1971 tarihli yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Cevdet Aykan 
Köy İşleri Bakanı 

Köylere elektrik verilmesine dair, istanbul 
Senatörü Sayın Ekrem Özden tarafından su
nulan ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
28 . 5 . 1971 gün ve 11346/10541 - 7/769 sayılı 
yazılariyle Köy işleri Bakanlığına tevdi buyu
rulan 25 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru önerge
sinin cevabıdır. 

1. Türkiye'de, köylere elektrik verilmesi 
işlerinin çok yeni bir geçmişe sahibolması, Tür
kiye Genel Elektriklendirme Plânının henüz ha
zırlanmamış bulunması nedeniyle köy elektrifi
kasyon plânlaması da yapılamamaktadır. 

Elektrik almak isteğiyle Bakanlığımıza mü
racaat eden köylerden; mevcut orta gerilim şe
bekelerinden beslenmeleri uygun olanlarına, büt
çeden ayrılan ödenekler ve köylerin ödediği ka
tılımlar oranında Bakanlığımız ve Türkiye Elek
trik Kurumu ile ortaklaşa olarak elektrik veril
mesine çalışılmatadır. 

2. 15 Haziran 1971 tarihi itibariyle; 
Türkiye'de mevcut 35 640 muhtarlıktan, 
1964 - 1971 yılları programları ile elektriklen
dirilmek üzere 3 990 adedi programa alınmış, 
bunlardan 1 900 adedinin tesisleri tamamlana
rak işletmeye açılmış olup geri kalan 2 090 kö
yün elektrik tesisleri yapımına devam edilmek
tedir. Programlı dönemden önce elektrikli 218 
köy ile program dışı il programları ile elektrik
lendirilen 208 köyle toplam olarak 2 326 köy 
elektrikli durumdadır. (Ek: tablo) 

3. istanbul ili sınırları içinde 264 köy 21 
belediye mevcudolup, belediyelerin tamamı 
köylerinde 154 ünde elektrik şebekeleri işleti
lir haldedir. 12 köyün tesisleri tamamlanmış 
olup kabul işlemleri yapılmaktadır. 

Bu duruma göre istanbul ili köylerinin 166 
adedi elektrikli olup, elektriksiz 118 köyden 78 
inde inşaatlara devam edilmektedir. Finansman 
sağlanmasında aksaklık olmadığı takdirde 1971 
yılı sonuna kadar bu 78 köyünde tesisleri ta
mamlanmış olacaktır. 

G-eri kalan 40 köyün ise elektriklendirilme-
leri hususu plânlanıp projelendirilmiş bulun
maktadır. Yine bunlarin da finansman imkân
ları muvacehesinde 1972 yılında tamamlanma
sına çalışılacak ve böylece istanbul'da elektrik
siz köy kalmıyacaktır. 
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EK TABLO 

15 Haziran 1971 tarihi itibariyle yıllara göre Türkiye köy elektrifikasyonu durumu 
Program köylerinin elektriklendiği yıllar 

Tamamla- Deva 
Program Kesin program nan koy eden 
yılları köy sayısı 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 sayısı sayı 

1964 147 1 99 39 4 3 1 — — 147 

1965 165 — 5 80 65 8 6 — — 164 

1966 249 — — 2 79 116 32 15 — 244 

1967 264 _ _ _ _ _ _ 12 115 70 44 — 241 

1968 1120 _ _ _ _ _ _ ir, 16 187 560 117 880 

1969 358 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 5 12 

1970 1473 _ _ _ _ _ _ 83 91 174 1 

1971 214 _ _ _ _ _ _ _ 17 21 38 

Toplam 3 990 1 104 121 160 258 296 726 234 1 900 2 

Program öncesi 218 — — — -— — — — — — 

Program dışı 124 + (84) — 1 32 — 26 8 9 8 84 

Genel toplam 4 416 1 105 153 160 284 304 735 242 1984 2 
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ÎSTANBUL ÎLİ ELEKTRÎKLÎ KÖYLERİ 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Köyün adı (İlçesi) 

Safra Bakırköy 
Halkalı Bakırköy 
Esenler Bakırköy 
Soğanlı Kartal 
Akbaiba Beykoz 
Anadolufeneri Beykoz 
Dereseki Beykoz 
Poyraz Beykoz 
Tokat Beykoz 
Cumhuriyet Beykoz 
Aydınlar Çatalca 
Binkılıç Çatalca 
Çanakça Çatalca 
Kestanelik Çatalca 
Gürpınar Çatalca 
Karacaköy Çatalca 
Ormanlı Çatalca 
Yalıköy Çatalca 

(P.ö.) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Durusu (Terkos) Çatalca » 
Hadımköy Çatalca 
Yassıören Çatalca 
Alibeyköy Eyüp 
Kemerburgaz Eyüp 
Ayazağa Şişli 

» 
» 
» 
» 
» 

Yukarıdudulu Üsküdar (V.P.) 
Aşağıdudulu Üsküdar 
Çekme Üsküdar 
Sultançiftliği üsk. 
Alemdağ Üsküdar 
Reşadiye Üsküdar 
Bahçeköy Sarıyer 
Kunıköy Sarıyer 
Selimpaşa Silivri 
Yeşilçam Şile 

Çınarcık Yalova 
Lâledere Yalova 
Dereköy Yalova 
Kirazlı Yalova 
Çiftlik Yalova 
Güney Yalova 
Aş. Teşvikiye Yalova 
Safran Yalova 
Akköy Yalova 
Yk. Teşvikiye Yalova 

» 
» 
» 
» 
» 

(P.Ö.) 
» 
» 
» 

(V.P.) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

14,11.1968 

8.8.1968 
8.8.1968 
9.8.1968 
9.8.1968 

10.8.1968 
28.3.1968 

26.5.1965 
22.11.1966 
22.11.1966 
22.11.1966 
22.11.1966 
22.11.1966 
25.11.1966 
25.11.1966 
25.11.1966 
25.11.1866 

r 

Sıra 
No. 

45 
48 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
U 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

76 6 \J 

77 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

rs4 — 

Köyün adı (İlçesi) 

Kabaklı Yalova (V.P.) 
Ortabıırun Yalova 
Şenköy Yalova 
Esen Yalova 
Kurtköy Yalova 
Samanlı Yalova 
Gökçedere Yalova 
Üvezpmar Yalova 
Yenimahalle Yalova 
Kadıköy Yalova 
Hacımeıhmet Yalova 
Sağacak Yalova 
Sugören Yalova 
E s adiye Yalova 
Elmalık Yalova 
Kâzimiye Yalova 
(Sultaniye Yalova 
Koru Yalova 
Çalıca Yalova 
Kocadere Yalova 
Taşköprü Yalova 
Çukurköy Yalova 
Gacık Yalova 
îmrahor Gaziosmanpaşa 
Atışalanı Bakırköy 
Yenihosna Bakırköy 
Maihmutbey Bakırköy 
Güneşli Bakırköy 
Kirazlı Bakırköy 
Kocasinan Bakırköy 
Dolayoba - Ka
yacık Mah. Kartal 
Haraççı Gaziosmanpaşa 
Ar'navutköy Gazi
osmanpaşa 
Hacımaşlı G. Osmanpaşs 
Taşoluk G Osmanpaşa 
Boğazköy G. Osmanpaşa 
Bolluca G. Osmanpaşa 
Dursunköy Çatalca 
Yayalar Kartal 
Sarıgazi Kartal 
Şeyhli Kartal 
Orhanlı Kartal 
Aydınlı Kartal 

» 
>-< 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»! 
» 

» 
» 
»I 

» 
» 
»1 

» 

» 
» 

» 
l » 

» 
t » 

»I 

»t 

» 
»1 

» 
.» 
>x 

22.11.1966 
25.11.1966 
25.11.1966 
25.11.1966 
25.11.1968 
25.11.1966 
25.11.1966 
2511.1966 
25.11.1966 
25.111966 
25.11.1966 
25.11.1966 
22.11.1966 
22.11.1966 
22.11.1966 
22.11.1966 
22.11.1966 
25.11.1966 
25 11.1966 
25.11.1966 
22.11.1966 
22.11.1966 
22.11.1966 
14.11.1968 
28.3.1958 
28.3.1968 
28.3.1968 
28.3.1968 
23.3.1968 
28.3.1968 

20.1.1968 
14.11.1968 

14.11.1968 
1411.1968 
14111968 
14 11.1968 
14111968 
14111963 

8.61968 
8.61968 
8 61963 

8111968 
8 6.1968 
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Sıra 
No. 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
103 
110 
111 
112 
113 
1:14 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

156 
157 
158 
159 
160 
161 

Köyün adı (İlçesi) 

Sultanlbeyli Kartal 
Tepeören Karftal 
Büyükbakkal Kartal 
Başıbüyük Kartal 
Şamandıra Kartal 
Küçükbakkal Kadıköy 
Güzelce Çatalca 
Kumburgaz Çatalca 
Mimarsinan Çatalca 
Türkolba Çatalca 
Kâmiloba Silivri 
Tepecik Çatalca 
Çilingir G. Osmanpaşa 
Dağcılar Bakırköy 
Celâliye Silivri 
Muratibey Çatalca 
Ovayenice Çatalca 
Ortaköy Silivri 
Elbaısan Ça)talca 
Çakıl Çatalca 
Ahmediye Çatalca 
Kavaklı Silivri 
Kadıköy Silivri 
Gazitepe Silivri 
Bahşayış Çatalca 
Hoşdere Çatalca 
YeşDbayır Çatalca 
Deliklikaya Çatalca 
Karaağaç Çatalca 
Ömerli Çatalca 
Ömerli Beykoz Be. 
Dağyenice Çatalca 
Oklalı Çatalca 
Örcüllü Çatalca 

» 
» 
»I 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1969 
» 
» 
» 
>:t 
» 

8.6.1968 
8 6.1968 
8,6.1968 
8.6.1968 
8.6.1968 
8.6.1968 

17.6.1969 
15.3.1969 
15.3.1969 
15.3.1969 
15.3.1969 
15.3.1969 

14.11.1969 
24.41969 
15,3.1969 
13.7.1970 
13.7.1970 
13.7.1970 
13.7.1970 
13.7.1970 
13.7.1970 
13.7.1970 

27.10.1970 
28.10.1970 
21.5.1970 
21.5.1970 
21.5.1970 
21.5.1970 
21.5.1970 
21.5.1970 

KABUL SAFHASINI 

Altınşehir Bakırköy 
îkitelli Bakırköy 
Polonez Beykoz 
Akçakese Şile 
Bozgoca Şile 
Çayırbaşı Şile 

Sıra 
No. 

122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 

>A OL 

162 
t 163 

164 
165 
166 
167 

Köyün adı (İlçesi) 

Subaşı Çatalca 
Karaiburun Çatalca 
Güselyalı Kartal 
Kurtköy Kartal 
Demirci Sarıyer 
Garipçe Sarıyer 
Gümüşdere Sarıyer 
Kısırkaya Sarıyer 
Rumelifeneri Sarıyer 
Uskumru Sarıyer 
Zekeriya Sarıyer 
Akören Silivri 
Alipaşa Silivri 
Çanta Silivri 
Çeltik Silivri 
Fener Silivri 
Gazitepe Silivri 
K. Kılıçlı Silivri 
Y'olçatı Silivri 
Burhaniye Yalova 
Avcılar (BL) Bakırköy 
Kç. Çekmece Bakırköy 
Güngören Bakırköy 
By. Çekmece Çatalca 
Kç. Köy Gaziaısmanpaşa 
Kç. Yalı Kartal 
Maltepe Kartal 
Pendik Kartal 
Tuzla Kartal 
Yakacık Kartal 
Değirmen Silivri 
Sağmalcılar Eyüp 
Kâğıthane Şişli 
Ümraniye Üsküdar 

AN KÖYLER 

îmrenli Şile 
Kabaköz Şile 
Karacaköy Şile 
Kurf allı Şile 
Soğullu Şile 
Şuayipli Şile 
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İSTANBUL İLİ ELEKTRİKSİZ KÖYLER 
LİSTESİ 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Köyün adı (İlçesi) 

Firuz Bakırköy 
Habipler Bakırköy 
Kayaibaşı Bakırköy 
Samlar Bakırköy 
Alibahadır Beykoz 
Çavuşbaşı Beykoz 
Çayağzı Beykoz 
Mahmut Şevkefcpaşa Beykoz 
Bozhane Beykoz 
Esenceli Beykoz 
Gollü Beykoz 
Hüseyinli Beykoz 
Kılıçlı Beykoz 
Koşullu Beykoz 
Muratlı Beykoz 
Paşamandıra Beykoz 
iSırapmar Beykoz 
öyümce Beykoz 
Akalan Çatalca 
Gökçeli Çatalca 
Gümüşpınar Çatalca 
Hallaçlı Çatalca 
Ihsaniye Çatalca 
înceğiz Çatalca 
İzzettin Çatalca 
Kabakçı Çatalca 
Kalfa Çatalca 
Kızılcaali Çatalca 
Nakkaş Çatalca 
Örencik Çatalca 
Pınarca Çatalca 
Yaylacık Çatalca 
Yazlık Çatalca 
Baklalı Çatalca 
Balaban Çatalca 
Boy alık Çatalca 
Sazlıbosna Çatalca 
Yeni Çatalca 
Çakmaklı Çatalca 
Esenyurt Çatalca 
Kavaklı Çatalca 
Kıraç Çatalca 
Yakuplu Çatalca 
Başak Çatalca 
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Sıra 
No. 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

Î6 — 

Köyün adı (İlçesi) 

Belgrad Çatalca 
Celep Çatalca 
Çiftlik Çatalca 
Hisarbeyli Çatalca 
Karamandere Çatalca 
Ağaçlı Eyüp 
Akpınar Eyüp 
Çiftalan Eyüp 
Göktürk Eyüp 
İnsaniye Eyüp 
Kısırmandıra Eyüp 
Odayeri Eyüp 
Pirinççi Eyüp 
Cebeci Gazi Osmanpaşa 
Tayakadın Gazi Osmanpaşa 
Ballıca Kartal 
Emirli Kartal 
Kurna Kartal 
Kurtdoğmuş Kartal 
Paşa Kartal 
Seymen Silivri 
Bekirli Silivri 
Beyciler Silivri 
B. Çavuşlu Silivri 
B. Kılıçlı Silivri 
Çayır dere Silivri 
Danamandıra Silivri 
Kurtf allı Silivri 
Kç. Sinekli Silivri 
Sayalar Silivri 
Simekli (BM) Silivri 
Ahmetli Şile 
Darlık Şile 
Erenler Şile 
îmrendere Şile 
Karalbeyli Şile 
Karamandere Şile 
Kızılca Şile 
Korucu Şile 
Meşrutiyet Şile 
Satmazlı Şile 
Yeni Şile 
Alacalı Şile 

Avcıkoru Şile 
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Sıra 
No. 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
108 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

Köyün adı (İlçesi) 

Bıçfkıdere Şile 
Doğancılı Şile 
Domalı Şile 
Heciz Şile 
Karakiraz Şile 
Kervansaray Şile 
Kömürlük Şile 
Kurna Şile 
Oruçoğlu Şile 
Sofular Şile 
Ulupelit Şile 
Üvezli Şile 
Değirmençayırı Şile 
Hasanlı Şile 
Osman Şile 
Sortullu Şile 
Teke (BM) Şile 
Yaka Şile 
Yaylalı Şile 
Yazımanayır Şile 
Bucaklı Şile 
Çaitaklı Şile 
Göçe Şile 
Geredeli Şile 
Gökmaşlı Şile 
Göksu Şile 
Haçıllı Şile 
İsa Şile 
Kadı Şile 
Yenidoğan Üsküdar 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, Tufanbeyli Hü
kümet Tabipliğine dair, yazüı soru önergesi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Ak-
yol'un cevabı (7/803) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
ırica ederim. 

Saygılarımla. 
Adana 

Nuri Âdemoğlu 

1 — Tuf ambeyli Hükümet Tabipliğine bir 
atanma yapılmış mıdır? Yapılmış ise; 

a) Kimdir? 

b) Açıktan mı tâyin edilmiştir, naklen mi 
tâyin edilmiştir? 

2 — Tuf anibeyli'ye tâyin edildiğini duyduğu
muz doktor daha önce TufactıJbeyli'de memuri
yet vermiş anidir? Vermiş ise; 

a) Ne kadar müddetle vermiştir? 
b) Nakledildiğinden bu yana ne kadar za

man geçmiştir? 
3 — Tufanbeyli'den nakledildiği yere gidip 

vazifeye başlamış mıdır? 
4 — Başlamış ise ne kadar müddetle vazife 

görmüştür? 
5 — Başlamadı ise hamgi sebeplerle başla

mamıştır? 
6 — Bu doktorun Adana vilâyeti dâhiline 

ve bilhassa Tufanlbayli'ye tâyin edilmemesi için 
Adana Valiliğinim bakanlığınıza yazmış her 
hangi bir yazısı var mıdır? 

a) Varsa kaç adeddir? Ve tarihleri ne
dir? 

b) Devletin kaymakamı ve valisi ile bem-
ahenk çalışması mümkün ohnıyan bir doktorun 
tâyininde ne gibi faydalar mütalâa edilmiştir? 

7 — En ,son Tuıfanlbeyli'ye gönderileeı mü
fettişiniz Adana Valisi ve Tufanbeyli Kay
makamı ile konuşup kanaatlerini sormuş mu
dur? 

Sormuş ise me yolda bir mütalâa almıştır? 
8 — Müfettiş halk ile temas etmiş midir? 
Etmiş ise ne gibi bir kanaate varmıştır? 

Raporunda bu kanaatini tevsik eden ifadeler 
var mıdır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yandım 

Bakanlığı 
Bakan : 1604 

5 . 7 . 1971 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Adama Üyesi Mehmet Nuri 
Âdemoğlu'nun önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18 . 6 . 1971 tarihli Kanunlar Müdür

lüğü 11456-11790/7/803 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adama Üyesi Sayın 

Mehmet Nuri Ademoğlu tarafımdan verilen so
ru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Nuri Âdemoğlu'mun yazılı soru önergesine 

cevabım 

Soru 1 : Tufanbeyli Hükümet Tabipliğine 
bir atama yapılmış mıdır? Yapılmış ise; 

a) Kimidir? 
b) Açıktan mı tâyin edilmiştir, naklen mi 

tâyin. ediUmiştir? 
Cevap 1 : Adana Tufanbeyli ilçesi Hükümet 

Tabipliğine atama yapılmıştır. 
a) Dr. ihsan Döğaner. 
b) Açıktan tâyin edilmiştir. 
Soru 2 : Tufanbeyli'ye tâyin edildiğini duy

duğumuz doktor daha önce Tufanbeyli'de me
muriyet vermiş midir? 

Cevap 2 : Adı geçen tabip daha önce Tu-
fanbeyli'de çalışmamıştır. istaraJbul Tıp Fakül
tesi 1969 yılı mezunudur. 

Soru 3 : Tufanbeyli'den nakledildiği yere 
gidip vazifeye başlamış mıdır? 

Cevap 3 : Tufanbeyli Hükümet Tabibi iken 
Yavuzeli Hüikümeft Tabipliğine tâyin edilmiş 
fakat tâyin edildiği göreve başlamamıştır. 

Soru 4 : Başlamış ise me kadar müddetle 
vazife görmüştür? 

Cevap 4 : Başlamamıştır. 
Soru 5 : Başlamadı ise hangi sebeplerle baş

lamamıştır? 
Cevap 5 : Rapor almak suretiyle tâyin em

rini tebellüğ etmemiştir. 
Soru 6 : Bu doktorun Adana vilâyeti dahi

line ve bilhassa Tufanbeyli'ye tâyin edilme
mesi için Adana Valiliğinin bakanlığınıza ya
zılmış her hangi bir yazısı var mıdır? 

a) Varsa kaç adeddir? Ve tarihleri nedir? 
b) Devletin valisi ve kaymakamı ile hem-

âhenk çalışması mümkün olmıyan bir doktorun 
tâyinimde ne gibi faydalar mütalâa edilmiştir? 

Cevap 6 : Vardır. 
a) Bir adeddir. ( 1 . 4 . 1970 gün ve 2852 

sayılı yazı) 
b) Müfettiş raporunda, adı geçenin Sağlık 

Müdürlüğündeki dosyanın tetkikinde, görevli 
olduğu süre zarfında Kaymakamlık, Valilik 
ve Sağlık Müdürlüğüme hiçbir şikâyetin vâki 
olmadığı memuriyet mahallinde yapılan tetkik
te görevinin başında bulunduğu ve görevinin 
ehli olduğu belirtilmiş olduğundan aynı göre
vine yeniden tâyini yapılmıştır. 

6 . 7 . 1971 O : 1 

Soru 7 : En son Tufanbeyli'ye gönderilem 
müfettişiniz Adana Valisi ve Tufanbeyli Kay
makamı ile konuşup kanaatlerini sormuş mu
dur? 

Sormuş ise ine yolda bir mütalâa olmuştur? 
Cevap 7 : Tufanbeyli'ye gönderilen müfet

tiş, Adana Valisi ile görüşmemiş, Tufanbeyli 
Kaymakamı ile konuşmuş ve kanaatlerini sor
muştur. 

Kaymakam adı geçen doktorun partici olma
dığım ve fakat particiliğe itildiğini, ilçede 
particiliğin ve gruplaşmanın ileri derecede ol
duğunu, cami ve kahvehanelerin bile ayrıldığı
nı, kendisinin Mayıs ayımda ilçeden ayrılaca
ğını, doktorun da iliçere kalmasının mahzurlu 
olduğunu, beyan e'timişıtir. 

Soru 8 : Müfettiş halk ile temas etmiş midir? 
Etmiş ise ine gibi bir kanaate varmıştır? 

Raporunda bu kanaatimi tevsik eden ifadeler 
var mıdır? 

Cevap 8 : Etmiştir. 
Yapılan tetkikte adı geçen doktorun par

tizanlık veya sol propagandası yaptığına dair 
aleyhteki beyanları teyidedecelk kâfi ve müs
pet bir delil elde edilemediğimden eski göre
vinde ipka edilmesinin (Tufanbeyli Hükümet 
Tabipliğinde) uygun olacağını belirtmişlerdir. 

Sözü geçen hakkında tâyindem sonra her 
hangi bir menfi haber gelmemiştir. Hakkımda 
alınacak her malûmatın kıymetlenıdirileceğine 
(bilginizi dilerim. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan'ın, Kütahya - Bozhöyük stabilize 
yoluna dair, yazılı soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Cahit Karakas'ın cevabı (7/806) 

23 . 6 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Kayseri Senatörü 
iSami Turan 

1. 1970 yılında 50 milyon liraya ihale edi
len Kütahya - Bozhöyük stablize yolun yapımı 
bitmeden 50 milyon liranın mütaahhit tarafın
dan çekildiği söylenmektedir. Bu söylenti doğ-

I rumudur? 
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50 milyon liraya baliğ olan istihkakın öden
diği doğru ise muvakkat ve katı kabulün yapı
lıp yapılmadığını? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
iSayı : 290 

3 . 7 . 1971 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Kay
seri Üyesi Sami Turan'm yazılı so
rusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 25 . 6 . 1971 gün ve 11485 - 11856 -

806 sayılı yazınız. 

Kütahya - Bozhöyük stablize yolun yapı
mında mütaahbit tarafından çekilen para hak

kında Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
yın Sami Turan tarafından verilen yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Keşif bedeli 37 600 000 lira olan Bozhöyük -
Kütalhya iltisakı yolu 17 . 4 . 1968 tarihinde 
28 576 000 liraya ihale edilmiştir. 

Bakanlığımız sözleşme hükümlerine dayana
rak mütaahhide keşif bedelinin % 20 fazlasını 
da yaptırmış ve ilgiliye 34 195 708,08 lira öden
miştir. 

Sözleşme hükümleri gereğince, iş % 20 yi 
geçtiğinden tasfiye işlemine başlanmış olup, ka
lan iş emaneten yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakanı 
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17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayıh Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair 28 Nisan 1971 tarih vo 1256 sayıh Kanuntîn geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının 

değiştirilmesi hakkındaki kanun tasar.ıGinın başlığı için verilen oyların sonucu 
(Başlık kabul edildi.) 

Üye sı.yısı : 183 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 12i 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılrnıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 

M. Kâzım Karaağaelıoğiu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
\Tejat Sarlıcalı 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLÎS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

edenler] 
| GÜMÜŞANE 

Ab bas Cilâra 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deiiveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O- Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMIR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeiigil 
Hüseyin Kalpakhopru 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat. 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
O rai Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rcndeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahnıan Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

- UŞAK 
Mehnıet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SİNOP 
Nazım İneheyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Muraıcuoğru 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

[Oya hatılmıyanlarj 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri üzdilek 
Mehmet özgüneş (B.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.VO 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

Cemalettin İnkaya 
BURSA 

Saffet Ural 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeı-i 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Aruburun 
(Başkan) 

Fikret Gündoğan 
ÎZMlR 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(î. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tofcoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 1 nci maddesine verilen açık oylama neticesi 
(Madde kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 62 

Açık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarhcalı 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
'Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

edenler] 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

| Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

s Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

ı Orhan Kor 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
| Mehmet Hazer 
1 KASTAMONU 
1 Mehmet Çamlıca 
İ Ahmet Nusret Tuna 

İ KAYSERİ 
i Hüsnü Dikeçligiî 
I Hüseyin KaJpaklıoğlu 
| KIRKLARELİ 
İ Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Soiergan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
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RİZE 
O. Mecdi Ağrın 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Sezaıi O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş (B.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHISAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Ooskun 
İskender Cenap Ege 

SİVAS 
Nurettin Ertıiirk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
VAN 

Ferid Melen 
YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahımıelt Denndr Yüce 

[Oya katılmtyarilar] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğılu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

dBTANBUL 
Tekin Arı burun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(i. Â) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NlĞDB 
Hüseyin Arni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(I.) 

[Açtk üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

»>•-« 
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17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının 

değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Maıısur Ulıısoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 119 

Kabul edenter : 119 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 62 

Açık üyelikler : 2 

(Madde kabul edildi) 

[Kabul 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmmtürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

edenler] 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Katlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMÎR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil '* 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
| Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakaaı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudr«t Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎIRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekr«m Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
İmanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan (t.) 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Tursrut Cebe 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
VAN 

Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt TRABZON 

Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

[Oya katthmyanlar] 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

Cemalettin Inkaya 
BURSA 

Saffet Ura! 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Naızif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Tşıklar 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Mehmet Izmen 
Fahri Kıorutürk 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
(î.) 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Su a d Hayri Ürgüplü 
(î.) 

[Açik üyelildtr] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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1971 371lı Bütçe Kanıuıu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına verilen oyların sonuçları 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
Üye sayısı : 183 

116 
115 

0 
1 

65 
2 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin ö «rür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Tüvkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Nejat Sarlıealı 

BlLECtK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gületz 
Alâeddin YıLmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağiayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûîfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. '<!eki Gümüşoğiu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Boz oklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 

1 Mehmet Varışlı 
KÜTAHYA 

\ A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakaaı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NlĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SİİRT 
Abdurrahraan Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O İkan (1) 
Fahri Özdilck 
Mehmet özgüneş (B.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılma» Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.j 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

Zihni Betil 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etcm Ksrakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇtLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

[Çekinser] 
HATAY 

Enver Bahadırlı 

[Oya hatılmıyanlar] 
IZMlR 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. D 

KARS 
Sırri Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

AYDIN 
Ali Celâlettiıı Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mühmet Güler 
'Jemal ettin Inkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.)) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Ak adla 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
(i.) 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasansımn oylama sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 73 
Kabul edenler : 72 

Eeddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 108 
Açık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
•oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlıı I 

BOLU | 
Alâeddin Yılmaztürk 1 

BURSA | 
Şeref Kayalar i 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfj Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

edenler] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UEFA 
t. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
.Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Fahri Korutürk 
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[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gür soy tr ak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai OKanı (t.) 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgün eş (B.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Unaldı 
(B§k.V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maicit Zcran (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turerut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut. Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

Nejat Sarlıcalı 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
i Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Solmunıoglu (İ.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu (B.) 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa D eli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

[Açık ü 
Eskişehir 
Sirvas . 

Yekûn 
• • » • — » • 
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İÇEL 1 
Talip özdolay 

İSTANBUL 1 
Erdoğan Adalı ı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

IZMIR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
1 Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 1 
Halil özmen 

KOCAELÎ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk | 

yelikler] 
1 
1 

2 
» < ^ -»•• 
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ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 

Kasım Gül ek 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 
(t) 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

84 NCÜ BİRLEŞİM 

6 . 7 . 1971 ıSalı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa MalMkeımesiine !bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek HâMımler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün-. 
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Son Havadis Gazetesinin 
7 . 5 . 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

(5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nunt Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Malatya'da kayısı ürününe dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/565) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cömal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sıözlü siorusu (6/5'68) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nıuın, bir Fransuz gazetecisinin 
Türkiye ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçme'tnin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

11. — iCuimhuriyet 'Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Btibankm özel şahıslar
dan (devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanından slözlü sorusu 
(6/571) 

12. — Cuımihuriyet Senatosu Talbiî Üyesi 
Haydar Tunıçjkanat'ın, Ikömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Bakanından söızlü 
sorusu (6/572) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI . 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyon'una dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Oolmîhurdyelt Senattıoısu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, »on beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senaitlolsu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 



4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçfeanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe İKarma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar CetveHirideki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet (Senatosu Manisa "Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . İli . 1969 tarihli ve 71 
Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komfisyoıra raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

!6. — Kırklareli esiki 'Milletvekili (M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karana Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karmia Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyeıt Senatosu Malatya Üyesi 
Hamidi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/1026) (S. Sayısı: 1584) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 6 . 1971) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

X 11. — Orman Genel 'Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/487; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1240) (S. Sayısı: 1589) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1971) 

X 12. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/489; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1241) (S. Sayısı : 1590) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 6 .1971) 

V 
ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kâmil Akman hakkındaki Ölüm ceza-
sının yerine getirilmesine dair kanıun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/46; C. Senatosu 2/316) 
(S. Sayısı : 1592) (Dağıtma tarihi : 29.6.1971) 

2. — Kemal Uluköylü hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/47; C. Senatosu 
2/317) (S. Sayısı : 1593) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1971) 

3. — Nurettin Kahraman hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kamun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
vo Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet) 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/45; C. Sena
tosu 2/318) (S. Sayısı : 1594) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1971) 

4. — Mahmut Yel hakkımdaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kamam tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/51; C. Sena
tosu 2/319) (S. Sayısı : 1595) (Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1971) 

5. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kamam tek-



lifimin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/159; C. Se
natosu 2/320) (S. Sayısı : 1596) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1971) 

6. — Faik Vartekli ve Kadriye Partici hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Mecüisıimce kabul 
oluna» metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu M. Meclisi 
3/204; C. Senatosu 2/321) (S. Sayısı : 1597) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 

7. — Hacı Ahmet Tonya hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair karaun tek
lifimin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/233; C. Sena
tosu 2/324) (S. Sayısı : 1598) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1971) 

8. — Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kaJbul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/280; Cumhuriyet 
Senatosu 2/326) (S. Sayısı : 1599) (Dağıtma 
tarihli : 29 . 6 . 1971) 

9. — Mevlût Balcı ve Zekeriya Balcı hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/44; Cumhuriyet Senatosu 2/327) (S. Sa
yısı : 1600) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 

10. — Ahmet Balıkçı hakkımdaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/268; Cumhuriyet 
Senatosu 2/325) (S. Sayısı : 1601) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1971) 

11. — Cemil Yıldız hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/52; Cumhuriyet Sena
tosu 2/328) (S. Sayısı : 1602) (Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1971) 

12. — Nail Kır hakkındaki ölüm cezasının 
yeıine getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/291; Cumhuriyet Se
natosu 2/329) (S. Sayısı : 1603) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1971) 

13. — Mehmet Karabaş (Karataş) hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/388; 
Cumhuriyet Senatosu 2/330) (S. Sayısı : 1604) 
(Dağrtma tarihi : 29 . 6 . ,1971) 

14. — 5434 sayılı T. ıC. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/230; Cum
huriyet Senatosu 2/322) (S. Sayısı : 1607) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1971) 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M. Meclisi : 1 /489; C. Senatosu : 1/1241) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 6 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1205/8037 

MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine a r a Bakanlar Kurulunca 
31 . 5 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «1971 yılı Bütçe Kanunu ile hu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
İkinci Mıadde : 
Üçüncü Madde : 
Dördüncü Madde : 
926 sayılı Türfk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun, her yıl Bütçe kanunlarında gösterilmesi

ni öngördüğü hükümler cari yıl Bütçe Kanununda nazara alınımadığındlan, ve Devlet memurlarına 
tanınan bâzı hakların Türk Silâhlı Kuvvetler mensuplarına da uygulanmasını temânen yeniden bâzı 
maddelerin getirilmesine, bâzı mevcut maddelerin değiştiriıknesine ve yeniden ek maddelerin ilâ
vesine lüzum görülmüştür. 

Diğer taraftan; 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 63 ncü [maddesinin (K) fıkrası ile Dev
let memurlarınla 1971 ıbütçe yılında yiyecek yardımı yapılaamyacağı belirftilımtiş bulunmaktadır. An
cak, evvelce yiyecek yardımı (ıtayın bedeli) alan emniyet hizmetleri sınıfında görevli personelin 
fazla çalışma ücretti 'ile iş riski ve iş güçlüğü zamları tesbit ediMrken, fkendileriınkı yiyecek yardı
mımdan fiaydalanamıyiaeaklıarı nazara alınmış ve bu esasa ıgöre tesbölt edilen faizia çalışma ücreti ile 
öş riski ve (iş güçlüğü zamlarının miktarları 1971 yılı Bütçe Eamunundsa yer laümıştır. Türk Silâhlı 
Kuvveltlerinde görevli Sivil personel İş Hizmet Kanununa Itabi bulunmakta, İç Hizmet Kanunu göre
vin devamlılığı esasını kabul etmiş olduğundan, sivil personele fazla çalışana ücreti ödenememek
tedir. 

Bu nedenle, emniyet hizmetleri sınıfı ile aralarımda ibir paralellik kurulabilmesini teminen, ka
nun tasarısının 3 ncü maddesi ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli mvil personele ayda evvelce 
ödenmekte olan 75 lira yiyecek yardımı ödenmesi zaruri görülmüştür. 

Beşinci Madde : 
a) 1971 yılı Bütçe Kanununun 31 nci maddesinin içinde bulunan 12.120 nci (Yönetenelıiklerin 

gerektirdiği giderler karşılığı) madde numarasının, 12.130 olması gerekirken, sehven bu numara 
12.120 olarak yer almış 'bulunmaktadır. 
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Nitekim, bu madde ile ilgili olarak (Maliye Bakanlığı cari yıl bütçesinin 12.000 noi (Personel gi
derleri) bölümünün 12.130 ncu (Yönetmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) maddesinde 100 
milyon liralık ödenek bulunmaktadır. 

Mezkûr ödeneğin tevzi edilebilmesi için, 1971 yılı Bütçe Kanununum 31 nei maddesinde bulunan 
12.120 nci madde numarasının, 12.130 olarak düzeltilmedi gerekmektedir. 

b) 1971 yılı Bütçe. Kanununa bağlı (A/3) işarotli cetvelin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kısmındaki 32.100 ncü (Kamulaştırma ve satmalına bedelli) madde numarası 32.110 olması ica-
beftmektedir. 

Nitekim; Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen Hükümet tasarısında, bu madde numarası 
32.110 dur. Sehven bütçede yer alan 32.100 ün, 32.110 olarak düzeltilmesi zaruri gömülmektedir. 

Altıncı Madde : 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen Bütçe kanun (tasarısına bağlı (A/2) işaretli cet

velin Turizm ve Tanıltma Bakanlığı kısmının 21.610 ıncu maddesinin altında (300 000 lirası Tophartıei 
Âmire binasının restoresi için Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin ilgili veya yeniden 'açılacak ter
tiplerine Maliye Bakanlığınca laiktarılrr.) yer alan açıklama 1971 ıBütçasinıde sehven 21.620 nci 
maddenin ikinci paragrafına konulduğu tesbit edilmiştir. 

21.610 ncu maddedeki 5 000 000 liralık ödenekten, 300 000 liralık kısmına ait ödenek hakkın
da gerekli işlemlerin yapılabilmesi için bu açıklamanın 21.620 noi maddeden çıkarılarak, 21.610 nen 
•madde unvanının sonuna eklenmesi zorunlu görülmektedir. 

Yedinci Madde : 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkları kıs

mında ders görevi ücreti maddesi bulunmadığından, adı geçen Bakanlıklar bütçelerinde 12.441 nei 
(Ders görevi ücreti) adı ile yeni maddelerin açılmasına ve bu maddelere 1 er liralık olağanüstü 
ödenek konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Sekizinci Madde : 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin kesim : (Ek çalışma karşılıkları) başlığı 

altındaki açıklama, bu kanun tasarısının 9 ncu maddesi ile değiştirilmiş olduğundan, yeni açık
lamada ders görevi ücretlerinin 12.440 - 12.449 ncu maddelerden ödeneceğine dair sarahat bulundu
ğundan, aylıklar kısmının üçüncü paragrafında yer alan ( , kadro karşılığı ek ders ücretleri) 
ibaresinin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Dokuzuncu Madde : 
Konferans ücreti ve ders görevi ücreti tertipleri ile ilgili açıklamaların da ayrılması, iki gideri 

ayırmak ibakımmdaıı lüzumlu görülmüştür. 
Bu itibarla, (1) sayılı cetvelde yazılı açıklamanın çıkarılarak, yerine (2) sayılı cetvelde yazılı 

açıklamanın konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 21 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/489 
Karar No. : 127 , 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonrumjuza havale bnyurulan (1,971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kamuma bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), .Millî 'Savunma Bakanı ile Maliye Bakanlığı tem
silcilerinin katıldıkları toplantıda incelenerek görüşüldü; 

Hükümetçe sevk edilmiş bulunan kanun tasjarısı, Komisyonda görüşülürken, ilgililerin veirmîş 
olduğu geniş bilgilerin ışığı altında tasarıya yeni maddelerle ek ödenek, olağanüstü ödenek ve 

Cunüıuıiyet Senatosu (S. Sayısı : 1590) 



aktarmalar yapılması istendiğinden, kanun tekniği de göz önünde bulundurularak tasarının ye
niden düzenlenmesi hususu öngörülerek, 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral Katraosmanoğlu, Cumhuriyet (Senatosu Maraş Üyesi 
Adnan Karaküçük ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı tarafından hazırlanarak Komisyona 
ounulan teklifle, tasan yenii şeklini almıştır. 

Bu suretle Millî Eğitim Bakanlığınca kurulacak olan Boğaziçi Üniversitesi ile özel yüksek 
okulların resmî yüksek okullar haline getirilmesi içitu lüzumlu ödeneklerin temini sağlanmış, 
ders ücretlerinin ödenmesinden doğan huzursuzluğu gidermek amacı ilie yeni maddeler açılarak 
Maliye Bakanlığınca bu maddelere gerekli ödeneğim alktarılması temin edilmiştir. Bu mey'anda 
Emniyet Genel Müdürlüğünce konferanis ücretlerinden tenzil edilen miktar ile aynı Cenel Mü
dürlüğün kurs giderleri daha geniş bir şekilde karşılanmış, Maliye Bakanlığının değerli kâğıt
lar giderlerinden tenzil edilen miktar ile de Gümrük ve Tekel Bakanlığının gümrük hizmetlerinin 
gerektirdiği giderler takviye edilmiştir. 

Diğer maddelerde de görüleceği üzere 1971 yılı Bütçe Kanununun bâzı maddeleri tashih edil
miş, bâzı maddeleri Komisyon Başkanlığınca redakte edilmiş, (R) işaretli cetvellerde yapılan 
değişikliklerle de masraf tertiplerinin uygulanmasında karşılaşılan zorlukları bertaraf etmek 
nedeniyle (R) işaretli cetvellere açıklık kazandırılmış, bu arada Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
Devlet memurlarının iaşelerinin devamını sağlamak için Bütçe Kanununun 63 ncü maddesi de
ğiştirilmiş, Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olup, yur t dışından getirilecek silâh, araç, gereç ve ma-
k!na teçhizat ile malzemelleırin gümrüksüz ithal edilmesini sağlayacak bir ek mad.de ilâve edilmiş
tir. 

Yukarda özet olarak ifade edilen nedenler sebebiyle Hükümet tasarısının yerine kaim olmak 
üzere getirilen teklife, Komisyonumuz, 3 ncü bir ek madde eklemek suretiyle bağlı cetvelleriyle 
birlikte aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvckili Bu rapor sözcüsü Kâtip 
Aydın Balıkesir Erzurum Ankara 

İ. C. Ege C. BilgeJıan R. Danışman II. Balan 

Ankara Ankara Ankara Ankara 
Y. Köker II. T. Toker A. Yalcın 1. Yetiş 

Burdur Eskişehir Hatay İçel 
Söz hakikim mahfuzdur. î. Angı II. Özkan C. Okyayuz 

N. Yavuzkan 

İstanbul İzmir Kastamonu Malatya 
O. C. Fer soy A. N. Erdem II. Tosyalı X. Akyurt 

Manisa Manisa Manisa Maraş 
O. Karaosmanoğlu II. Okçu M. Erten A. îmamoğlu 

Maraş Tokat Trabzon Uşak 
A. K.araküçük î. II. Balcı A. R. Fzuner 21. F. Atayıırt 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1590) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile (bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

Cmmlhuriyet Senatosu 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUM 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin. Maliye Bakanlığı 
kısmının 34.000 nci (Malî transferler) bölümü
nün 34.122 nci (Petrol Dairesi Başkanlığına) 
maddesine (357 966) liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin, yeni
den açılan ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine (68 087 004) liralık olağanüstü öde
nek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (1 100 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelden, ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı açıklamalar çıkarılmış, bunun 
yerine ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı açıklama
lar eklenmiştir. 

MADDE 5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvele, ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı taşıt eklenmiştir. 

MADDE 6. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Bölüm 12.000 Perso
nel G-iderleri başlığı altındaki Devlet Memur
ları aylıklarına ait izahatın birinci paragrafın
daki (.... kadro karşılığı ek ders ücretleri) iba
resi çıkarılmıştır. 

MADDE 7. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
28 nci maddesinde mevcut parantez içindeki 
açıklamaya (% 1 ek karşılıkları) ibaresi eklen
miştir. 

MADDE 8. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
40 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 40. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 

(S. Sayısı : 1590) 



(BaiMumıeit tasarısı) 

S 
ı (Kütçe Karana Komisyonunun değîştıraşî) 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 153 - 156 ncı madde
leri gereğince ödenecek olan aile yardımı öde
neği, 1971 malî yılında yalnız çocuklar için ve
rilir. 

bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım ve 
transfer bütçesinde ödeneği bulunan bakanlık 
ve dairelere ait (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) tertibinden, kendi bütçelerindeki 
(Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 9. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin, Millî Eğitini Ba
kanlığı kısmının, Devlet memurları aylıkları 
kesim toplamı (19 459 547) lira ve 12.121 nci 
(Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi) öğretim üye ve yardımcıları aylık
ları madde ödeneği de (13 556 493) lira olarak 
düzeltilmiştir. 

MADDE 10. — a) 1971 yılı Bütçe Kanu
nunun 31 nci maddesinde yazılı 12.120 nci (Yö
netmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) 
madde numarası 12.130, 

b) 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kısmında yazı'lı 32.100 ncü (Kamulaştırma ve 
satmalma bedeli) madde numarası da 32.110, 

Olarak düzeltilmiştir. 

MADDE 11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı kısmının 21.000 nci (Etüt ve 
proje giderleri) bölümünün 21.620 nci (Ternıa-
lizm, etüt, plân ve analizleri giderleri ve ter-
malizm çalışmaları ile ilgili her türlü giderler) 
maddesinin 2 nci paragrafındaki (300 000 lira
sı Tophanei Âmire binasının restoresi için Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili veya yeni
den açılacak tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılır) açıklama çıkarılarak, aynı bölümün 
21.610 ncu (Etüt ve proje giderleri) maddesi
nin sonuna eklenmiştir. 

MADDE 12. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 13. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 
ncı maddeleri gereğince ödenecek olan aile yar
dımı ödeneği, 1971 malî yılında yalnız çocuklar 
için verilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. (Sayısı : 1590) 



(Hükümet tasarısı) 

Bu ödemeler beher çocuk için 10 lira olarak 
ödenir. 

'MADDE 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
14 neni maddesi aşağıdaki şekiMe değiştirilmiş
tir : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 
nci ve 926 sayılı Türk Silâlhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğin
ce ödenecek olan doğum yardımı ödeneği 1971 
malî yılı için kesintisiz 200 lira olarak ödenir. 

MADDE 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
!6'3 ncü maddesinin (K) fıkrası; 

K) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun T9<5, 199, 212 ncd maddeleri ile 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
158 nci maddesi hükmü, 

ıŞeklinde 'değiştirilmiş ve madde sonuna «An
cak, Türk SilâMı Kuvvetlerinde görevli Devlet 
memurlarına yiyecek yardımı karşılığı olarak 
ayda 75 lira ödenir.» ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa aşa
ğıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 1971 'bütçe yılında, 926 
•sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna, 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesi ile ilâve edilen ek 3 ncü 
m a d d e ger eğin e e; 

I - Hayat ve sağlık 'bakımından tehlikeli 
olan görevlerde bilfiil çalışanlara aşağıda gös
terilen miktarlarda (İş riski zamınıı) ödenebilir. 

A)1 Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerin
de : 

Ayda 100 - 400 lira 
B) Teknik hizmetlerde : 
Ayda 1'0'Oi - 400 lira, 
C) Diğer hizmetlerde : 
Ayda 10O - 300' lira 
II - Çalışma özellikleni 'bakımından güçlük 

gösteren olağanüstü gayret ist iyen görevlerde 

Cumhuriyet Sena t osu 
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i (Bütçe {Karma Komisyonunun değiışjtirişi) 

Bu ödemeler 'beher çocuk dçin 10 lira olarak 
ödenir. 

MADDE 13. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 14. <— 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı madde
leri gereğince ödenecieık olan doğum yardımı 
ödeneği 1971 m'alî yılı için kesintisiz 200' lira 

I olarak ödenir. 

MADDE 14. — 1071 yuh Bütçe Kanununun 
I 63 ncü maddesinin (K) fıkrası 

K) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 105, 199, 212 nci maddeleri ile 926 sayılı 

i TüıJk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
158 nci maddesi hükmü, 

Şeklinde değiştirilmiş ve madde sonuna «An
cak, Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Devlet 
melmurlarına yiyecek yardımı karşılığı olarak 
ayda 75 lira ödenir.» 

Ordu hastabakıcıları, hemşire ve Ebelerinin 
I Askerî Tılblbiye öğrencileri' igiibıi kazana dâhil 

edilmek suretijde yedirilmelerine devam olu-
J nur. 
I İbaresi eklenmiştir. 

MADDE 15. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 1971 İbütçe yılında, 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na, 31 . 7 . 1970 tarih ve 4323 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi ile ilâve edilen ek 3 ncü mad
de gereğince; 

I - Hayat ve sağlık bakımından tehlikeli 
olan görevlerde bilfiil çalışanlara aşağıda göste
rilen miktarlarda (İş riski zammı) ödenebilir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerin
de : 

Ayda 100 - 400 lira, 
B) Teknik hizmetlerde : 
Ayda 100 - 400'lira, 
C) Diğer hizmetlerde : 
Ayda 100 - 300 lira, 

I II - Çalışıma özellikleri hakımın'dan güçlük 
J gösteren olağanüstü 'gayret istiyen görevlerde 

(S. Sayısı : 1590) 
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(Hükümet tasarısı) 

çalışanlaıra aşağı'da gösterilen miktarlarda (İş 
güçlüğü zammı)! ödenebilir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerin
de : 

Ayda 100 - 800 liraı 
B) Teknik hizmetlerde : 
Ayda 100 - 800 lira, 
O) Diğer hizmetlerde : 
Ayda 100 - 600 lira, 
Yukarda yazılı miktarların hangi görevler

deki subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarmalara ne miktarda ödeneceği hususları, 
Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, Ma
liye Bakanlığı görüşü alınmak suretiyle, Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur. 

EK (MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı 
(Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 ta
rih ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü 
madde gereğince harb okulları, sınıf okulları 
ve harb akademilerinde ders görevi verilen : 

a) Sivil üniversite öğretim üyeleri, öğretim, 
görevlileri, profesör ve doçentlerle, 

b) Profesör, doçent unvanını kazanmış 
olan veya öğretim üyeliği niteliği, üniversite 
senatosunca kabul edilen asker kişilerden, aslî 
öğretim üyesi olmıyanlara, 

ıSaat başına ödenecek ders ücreti 1971 malî 
yılında aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 
Ödenecek bu ücretler, üniversite tazminatına 
halel getirmez. Ücretler hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulan
maz. 

Öğretim görevlisi : 40 
(Doçent : 60 
Profesör : 75 

MADDE 5. — a) 1971 yılı Bütçe Kanunu
nun 31 nci maddesinde yazılı 12.120 nci (Yönet
meliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) mad
de numarası 12.130, 

b) 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Cumhuriyet Senatosu 

(Bütçe Karına Komisyonunun değiştirişi) 

çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda iş 
güçlüğü zammı ödenebilir. 

A) İSağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerin
de : 

Ayda 100 - 800 lira, 
B) Teknik hizmetlerde : 
Ayda 100 - 800 lira, 
C) Diğer hizmetlerde : 
Ayda 100 - 600 lira, 
Yukarda yazılı miktarların hangi görevler

deki subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarmalara ne miktarda ödeneceği hususları, 
Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, Ma
liye Bakanlığı görüşü alınmak suretiyle, Ba
kanlar Kurulunca tesbit olunur. 

EK MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 ta
rih ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü 
madde gereğince, harb okulları, sınıf okulları 
ve harb akademilerinde ders görevi verilen : 

a) Sivil üniversite öğretim üyeleri, öğretim 
görevlileri, profesör ve doçentlerle, 

b) Profesör, doçent unvanını kazanmış 
olan veya öğretim üyeliği niteliği Üniversite 
Senatosunca kabul edilen asker kişilerden, asli 
öğretim üyesi olmıyanlara, 

iSaat başına ödenecek ders ücreti 1971 m âlî 
yılında aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 
Ödenecek bu ücretler, üniversite tazminatına 
halel getirmez. Ücretler hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulan
maz. 

Öğretim görevlisi : 40 
Doçent : 60 
Profesör : 75 

EK MADDE 3. — (Silâhlı Kuvvetlerin sa
vunma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt di* 
şmdan ithali zorunlu bulunan silâh, araç, gereç 
ve makina, teçhizat ile malzemelerin yapılmış 
ve yapılacak dış alımlar gümrüksüz ithal edi
lir. 

(S. Sayısı : 1590) 
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(Hükümet tasarısı) 

kısmında yazılı 32.100 ncü (Kamulaştırma ve 
satmalıma !bedeli) madde numarası da '32.110, 

Olarak düzeltilmiştir. 

MADDE »6. — 19tfl yıllı (Bıiıtogıe Kanunuma 
'bağlı (A/2) işaretli cetvelin 'Turiızm. ive Tanıt
ma [Bakanlığı kısmının '21.000 nci (Etült ve pro
je giderleri) bölümünün 12İJÖ20 nlci (('Termıalizm, 
etüt, plân ve (analizleri giderleri ve flermalizm 
çalışılmaları ile ilgili her (türlü Igiderler) onadde1-
sinin ikinci paragrafındaki, (300 000 lirası Top
hane! Âmire (binasının restoresi için Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinin illgili veya yeniden 
açılacak tertiplerine Maliye Bakanlığınca akta
rılır.) açıklama çıkarılarak, saynı (bölümün 21.6İ10 
ncu (Etüt ve proje igiderleri) maddesinin so
nuna eklenmiştir. 

MİADDE 7: — löttl yılı Bütçe Kanununa 
ibağlı (A/ l ) i şare t i cetvelin, Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanlıkları kısımlarının 12.000 nci 
(Personel fgiderleri) Ibo'llümlerinde (Ders (görevi 
ücreti) adı ile yeniden açılan 112.44)1 nci madde
lere (1) er liralık olağanüstü ödenek konulmuş
tur. 

İMADDE 8. — H9I7Ü yılı (Büitçe Kanununa 
(bağlı (R) işaretli cetvelin (bölüm : l&OOO Per
sonel giderleri (başlığı al!tnnda Ibulunan (birinci 
paragraftaki (...., kadro karşılığı ek -ders üc
retleri) ibaresi çıkarılmıştır. 

MADDE 9. — 1917(1 yılı »Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli 'cetvelden, ilişik (1) sayılı eelt-
velde yiazılı açıklama, çıkarılmış, (bunun yerine 
ilişik (2) sayılı cetveldeki ^açıklama eklenmiş
tir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1071 tari
hinde yürürlüğe ıgirer. 

İMADDE 1)1. — Bu kanunu Maliye (Bakanı 
yürütür. 

131 . ö . mi 

Başbakan 
iY. Erim 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A, Karaoşmmoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 

Devlet Bakanı 
M. Özgime§ 

('Bütçe (Karma Kornişonunun değiştir işi) 

MADDE 16. — (Bu kanun 1 Mart M İ tari
hinden iltiübaren yürürljü'ğe ıgirer. 

MADDE 17. — Bu kanunim Maliye Bakanı 
yürütür.-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 1590) 
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Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Orel 

Adalet Bakanı 
İ. Arar 

İçişleri Bakanı 
II. Ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırılk Bakanı 
C. Karabaş 

Dış Eko. İliş. Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
O. Derbil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ / . Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
H. Arık 

T. Akıjol 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
A. Çilingîroğlu 1. Topaloğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
E. Y. Akçal 8. Babüroğlu 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Orman Bakanı 
S. İnan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

(Bütçe Karima Komisyonunun -değiştirici) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı:: 1590) 
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(Tasarıya bağlı cetvel) 

(1) SAYILI CETVEL 

Ders ve konferans ücreti : 
Üniversite veya fakülte yönetim kurulları kararma göre verilecek tedris programı haricindeki 

konferans ücretleri ve zaruret lıalinde konferans tercümesi için dışardan temin olunacak tercüman 
ücretleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda bu kanuna bağlı ilgili cetvelde 
gösterilen miktarlar üzerinden 12.430 -12.449 ncu maddelerden ödenir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Konferans ücreti : 

Üniversite veya fakülte yönetim kurulları kararma göre verilecek tedris programı haricindeki 
konferans ücretleri ve zaruret halinde konferans tercümesi için dışardan temin olunacak tercüman 
ücretleri 12.430 - 12.439 ncu maddelerden ödenir. 

Ders görevi ücreti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda 1971 yılı Bütçe Kanununun 15 nci 

maddesinde gösterilen saat basma ek ders ve ders görevi ücretleri 12.440 - 12.449 ncu maddelerden 
ödenir. 

Bu ücretler usulüne göre ek dersler için kadro tevziatı yapılıncaya kadar kadro karşılığı aran
maksızın ödenir. 

Bölüm Madde 

12.000 

14.000 

12.000 

14.000 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

PERSONEL GİDERLERİ 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.441 Ders görevi ücreti 

HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

14.510 Kurs giderleri 

Maliye Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 
12.441 Ders görevi ücreti 

HİZMET GİDERLERİ 

Lira 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Bölümü toplamı 100 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1590) 



— 11 — 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER 
Vergi, resim ve harçlar 

14.450 213 sayılı Vergi Usul Kanıınımun 246 ncı maddesi gereğince muh
tar ve ihtiyar kurulu üyelerine verilecek ücret 100 000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.441 Ders görevi ücreti 1 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 11 387 000 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDERLERİ 
16.911 Boğaziçi Üniversitesi cari giderleri (Boğaziçi Üniversitesine öde

necektir) 11 387 000 

(A/ l ) Toplamı 11 487 004 

(A/3) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

I - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölüm toplamı 50 000 000 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.429 Ege Üniversitesi ve akademilere bağlı resımî yüksek okulların her 

türlü masraflarını karşılamak üzere tesis olunacak fona «Bu ödene
ğin tevzii Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.» 50 000 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER Bölüm toplamı 6 600 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ 
TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR 

35.860 Hisar eğitim vakfına yardım (Robert Kolejin ihtiyaçlarına sarf edil
mek üzere - ödeme Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır.) 6 600 000 

(A/3 Toplamı 56 600 000 

Genel toplam 68 087 004 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1590) 
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(2)iSAYILI CETVEL 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/l) 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ B,ölüm toplamı 100 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.430 Konferans ücreti 

(HİZMET OİDERLERÎ Bölüm Itoplamı 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 (Kurs giderleri 

Maliye Bakanlığı 

14.000 HİZMET GÜDERLERİ Bölüm toplamı 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER 
Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 

14.491 Değerli kâğıtlar giderleri 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ (Bölüm toplamı 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ 
14.160 Gümrük hizmetleri giderleri 

Toplam 

(3) İSAYILI CETVEL 

Kesim : Ek çalışma karşılıkları 

Ders ve konferans ücretti : 
Üniversite ve fakülte yönetim kurulları kararma göre verilecek tedris program haricindeki 

konferans ücretleri ve zaruret halinde konferans tercümesi için dışardan temin -olunacak tercü
man ücretleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda hu 'kanuna 'bağlı ilgili 
cetvelde gösterilen miktarlar üzerinden 12.430 - 12.449 ncu maddelerden ödenir. 

Kesim : Eğitim ve araştırma giderleri 

Kurs giderleri : 

Kurs, seminer ve hizmet içi eğitimle ilgili her türlü giderler (12.000 nci holümde yer alan yol
luklar ve istihkaklar hariç) teşkilât dışından temin olunanlara saat başına 30 lirayı (geçmemek üze
re ders ücretleri ile makamın onayına istinaden yüksek seviyedeki kurs ve seminerlerde 100 Yi-

100 000 

1 000 000 

1 000 000 

— 

1 100 000 

' — 

100 000 

100 000 

il 000 000 

1 000 000 

1 100 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1590) 



— 13 — 

rayı geçmemek üzere konferans ücretleri ve yollukları 14.510 - 14.519 ncu ımaddelerdein ödıeınıir. 
Diğer kurumlarca açılan kurlara iştirak giderleri : 

Millî Eğitim ve Turizm ve Tanıtıma bakanlıklarıınca eğitim ve turizmle ilgili olarak • teşkilât dı
şı kişillerin eğitimi için açılacak eğitim kurslarının her türlü giderleri de bu tertipten ödenir. 

Yatırım Harcamaları 

Bölüm : 21.000 Etüt ve proje giderleri 

Etüt ve proje giderleri : 

8. Devlet Plânlama Teşkilâtının 91, 340 ve 933 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde ve diğer 
yaptıracağı araştırma, inceleme, proje giderleri ve yatırım hizmetlerinin gerektirdiği döşeme ve 
demirbaş ve koordinasyonun zaruri kıldığı giderleri; 

(4) SAYILI CETVEL 

Kesin : Ek çalışma karşılıkları 

Konferans ücreti : 

Üniversite veya fakülte yönetim kurulları kararma göre verilecek tedris programı haricinde
ki konferans ücretleri ve zaruret halinde konferanıs tercümesi için dışardan temin olunacak tercü
man ücretleri 12.430 - 12.439 ncu maddelerden ödenir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinde tedris mahiyetinde verilecek konferaıns ücretleri dle bu ter
tiplerden ödenir. 

Ders görevi ücreti : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi (kurumlarda 1971 yılı Bütçe Kanununun 15 nci mad
desinde gösterilen saat başına ek ders ve ders görevi ücreti eni 12.440 - 12.449 ncu maddelerden 
ödenir. 

Bu ücretler usulüne göre ek dersler için kadro tevziatı yapılıncaya kadar kadro karşılığı aran
maksızın ödenir. 

İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
İlgiM yönetmeliği çıkıncaya kadar, 26 . 2 . 1971 gün ve 7/2024 sayılı Karara göre teknik per

sonele ödenecek şantiye ve ağırlık zamları 12.571 nıci imaddedem ödenir. 

Kesim : Eğitim ve araştırma giderleri 

Kurs giderleri : 

Kurs, seminer ve hizmet içi eğitimle ilgili her türlü giderler (12.000 inci bölümde yer alan yol
luklar ve istihkaklar hariç) teşkilât dışından temin olunanlara saat başına 30 lirayı geçmemek üze
re ders ücretleri, 

Mezkûr kurs ve seminerlerle konferans veren üniversite öğretim üye ve yardımcılarına maka
mın onayına istinaden 100 lirayı geçmemek üzere konferans ücretleri ile yol masrafları 14.510 -
14.519 ncu maddelerden ödenir. 

Diğer kurumlarca açılan kurslara iştirak giderleri ile Millî Eğitim ve Turizm ve Tanıtma ba
kanlıklarınca eğitim ve turizmle ilgili olarak teşkilât dışı kişilerin eğitimi için açılacak eğitim kurs
larının her türlü giderleri de bu tertipten ödenr. 

CumJhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1590) 



— 14 — 

Yatırım Harcamaları 

IBöMirn : 21.000 Etüt ve Proje giderlferi 

Eltüt ve Proje giderleri : 

•8. Devlet Plânlama Teşkilâtmın 91, 340 ve 933 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde ve diğer 
yaptıracağı araştırma, inceleme, proje, giderleri ve yatırım hizmetlerinin gerektirdiği döşeme ve 
demirbaş ve koordinasyonun zaruri kıldığı giderleri; 

1971 yılı programının uygulanmıası ve koordinasyonu ve izlenmesine dair kararın 79 ncu mad
desi ıgereğince idareyi ve idare metotları yeniden düzenlenmesi çalışmıaları için kurulacak komis
yonlar ile Hükümet programına göre kurulan danışma kuruluna Devlet memurları dışından katı
lacak olanlara Bakanlar Kurulu kararı ile teshit edilecek miktarlar üzerinden ödenecek ücretler; 

(5) SAYILI CETVEL 

Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor (bakanlıkları 

Aded Taşitın cinsi Kullanılacağı yer 

Arazi Piclk - Up (3 ıkişilik) 4X4 Kandilli Rasathanesi 
hiameitlerinıde 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1590) 



Toplantı : 10 I A A A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I D ü O 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 1 2 . 2 . 1 9 6 3 tarihli 
172 sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : 1/1243) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 329) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Şayi : 1249 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 6 . 1971 tarihli 120 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla ka'bul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 
sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 25 . 6 . 1971 tarihli 120 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 329) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Snatosu 
Millî Savunma Komisyonu 1 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/1243 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclislinin 25 . 6 . 1971 tarihli 120 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç. Hizmet Kanununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 
sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun tasarısının metni üe gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar ve gerek Hükümet temsil
cilerinin beyanları üzerine; sayın üyelerin beyan buyurdukları veçhile Kanunda bu konuda yapı
lan değişikliğin halen Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetinden istifade eden ve yardım etme-



dikçe zarurete düşecek, çalışamaz durumdaki kız çocuklarına inzımamen yine çalışamaz durumda 
olan ve yardım edilmediği takdirde' zarurete düşecek erkek çocuklarının da istifade ettirilmek is
tenmesi suretiyle bir yönden adaletsizliğin giderilmesi ve sosyali yaraların bir mânada sarılması 
niteliğini taşıdığı şeklinde anlamak lâzımgeldiği hususunda ittifaka varılmıştır. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin Komisyonumuzca benimsenmiş, 
Tasarının mahiyeti ve önemi gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ka

rarlaştırılmıştır. 
Gereği için Yüksek Başkanlığa saygdyle arz olunur. 

Başkan Başkan V. Kâtip 
Nevşehir İstanbul Samsun Ankara 

/. Ş. Atasağun C. Yıldırım H. E. Işıklar M. TJlusoy 

Antalya İçel Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. Tekin T. Özdolaıj F. Özdilek F. Korutürk 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İe Hizmet Kanununun 
12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla değişik 
69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
nun 12 . 2 . 1963 tarihli ve 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 8 ncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Füru : Subay, askerî memur ve astsubay
ların ve bunların emekli olmaları halinde, Si
lâhlı Kuvvetler emeklilik statülerini muhafaza 
eden emeklilerin yüksek öğrenim yapmakta 
olan 25, orta öğrenim yapmakta olan 20 ve bun
lar haricinde 18 yaşını doldurmamış olan erkek 
ve kız çocukları ile yardım etmedikçe zarurete 
düşecek çalışamaz durumda bulunan erkek ço
cukları ve aynı durumda olup evlenmemiş kız 
çocukları, 

Subay, askerî memur ve astsubayların ve 
bunların emekli olmaları halinde Silâhlı Kuv
vetler emeklilik statülerini muhafaza eden 
emeklilerin ölümleri halinde ise bu kişilerden 
kendilerine yetim aylığı bağlanabilen erkek ve 
kız çocukları.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla değişik 
69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1'608) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 

Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/384; 
C. Senatosu : 1/1219) 

(Not : Millet Meclisi IS. Sayısı : 321) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2596 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 6 . 1971 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kaimi edilen, 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanu
nunun 'bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanu
nun geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının d2 ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

.Not : Bu tasan 9 . 12 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 4 . 6 . 1970 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 321) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 10 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/1219 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 Haziran 1971 tarihli 108 nci Birlaşjiıminlde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile IkaJbul edilen, 17 Ocak 1963 »tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizıınetleri Tazminat Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Nilsan 1970 tarih ve 1256 ısayılı Kanunun geçici 2 nei 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. Millet Meclisi Başkanlığının 
7 Haziran 1971 tarihli ve 2596 sayılı yazıları ile Cumhuriyet •Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Komisyonumuzun 10 Haziran 1971 tarihli birleşiminde Hükümet adına Millî Savunma ve 
Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Millet Meclisi (metni, 26 Nisan 1970 tarihli ve 125(6 sayılı Kanunun geçici 2 nci (maddesinin 
son fıkrasında değişiklik yapılarak, uçuculuk hizmet süresi itibarı ile 1256 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesindeki şar t lan taşımayan personelin almakta oldukları (tazminatların 4 ncü ımadde 
esaslarına ıgöre ödenmesine devam, olunmasını ve ibu uygulamanın başlangıç 'tarihinin de 1 Mayıs 
1970 olmak üzere tesbitini öngörmektedir. 

Millet Meclisi metnine esas olup, Millî Savunma Bakanlığı (tarafından hazırlanan tasarı, 17 
Ocak 1963 tarihli ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerini değiş
tiren 1256 sayılı Kanunun o tarihteki görüşmelerinde, Millet Meclisi Geçici Kotnıisyotnunid'a Hü
kümet teklifine uygun olarak «uçuculuk hizmet süresi itibarı ile 3 ncü maddedeki personeMn almakta 
oldukları tazminatların» ifadesi dle kaibul edilmiş olmasına rağmen bir zühul sonucu basım hatası 
ile «ıtaşımıyaıı» ilbarjesi «taşıyan» şeklinde yazılmak suretiyle kanunlaştığı için gerçeikleşöiesi is
tenen sonuç elde edilememiş ve .anılan kanunun sözü edilen 3 noü ımaiddelsi yıpranima taaminatm-
da taban uçuş ısüreısini 8 sene olarak tesibit ettiğinden 144 sayılı Kanundan önce, 8 seneden az 
uçuş hizmeti bulunup da yer hizmetine ayrılanların (müktesep hakları olan yıpranma taztminat-
larmm ödenmesi mümkün olamamıştır. 

Kanun (koyucu ise 1963 yılında 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile getirdiği inti
bak hükmünde, uçuculukta, bir taban uçuculuk hizmet süresini öngörmüş ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Kanunundan önce (muhtelif uçuş kanunlarına göre ısağlıik veya kendi arzuları ve cfâsiplin-
sizliık dışında kalan sebeplerle yer hizmetine ayrılmış ve yıpranma tazminatı bağlanmış personele 
aynı uçuş süresi için aynı (miktar uçuş yıpranma tazminatı ödenmesini öngörmüş olması a ç ı l a 
nan maddi hatanın en açık ifadesidir. 

Yukarda arz edilen nedenler sonucu ortaya çıikan durumu düzeltmek ve mağduriyeti berta
raf etmek maksadı ile işbu kanun tasarısının hazırlandığı ve T. B. M. M. (sunulduğu tasarının 
gerekçesinde belirtilmiştir. 

Arz edilen gerekçe ile getirilen işbu tasarının Hükümet tarafından öngörülen metni 'Millet 
Meclisi Millî Savunma Komisyonunca da aynen kabul edilmiş olduğu halde, Millet Mecliisi Büt
çe ve Plân Komisyonu metinde değişiklik yapmış ve ödemenin 1256 sayılı Kanununun 4 ncü mad
desinde sözü edilen, Uçuş Hizlmetleri Talimatnamesinde belirtilen ödeme esaslarının eımsal alın
ması ^keyfiyetini getirmiş ve metin, bu değişiklikle maddi bir hatanın düzeltilmesi ve müktesep 
hakların korunmasına dair olan esprisini kaybettiğinin yanı sıra, adaleltsiz bir ödemeyle yol açıcı 
ve Hazineye gereksiz olarak yaklaşık olarak 300 bin lira .külfet tahmil edici fbir hüviyet übtiöaibet-
nıiştir. 

Komisyonumuz, tasarının Hükümetçe getirilme gerekçesi olan müktesep halkların korunması 
esasını benimsemekle beraber tasarının arz edilen gerekçesinden saptırılmasına âmil ıOİan ve ada
letsiz bir ödeme ile Hazineye gereksiz olarak malî ıbir yük tahmil eden değişikliği uygun bulmamış 
ve tasarının Hükümetçe ıgetirilen 1 nci 'maddesini öngördüğü değişik metinle 'benimsemiş ve ay
nen kabul etmiştir. 

Ayrıca, tasarının Millet Meclisi tarafından değiştirilerek kabul edilen 2 nci maddesindeki 
yürürlüğü kanunun 1 Mayıs 1970 tarihinden geçerli olmak üzere tâyin (eden değişik metin Ko
misyonumuzca benimsenmemiştir. Zira, her ne kadar 1256 sayılı Kanunun yürürlük tarâlhi 
1 Mayıs 1970 ,olarak kabul edilmiş idiyse de Maliye Bakanlığı Aralık 1970 (tarihine kadar 
ödemede (bulunmuş ve bu müktesep haklar yerine getirilmiştir. Bu uygulama karşısında yürür
lük maddesinin yeniden düzenlenmesi gerekmiş ve söz konusu 2 nci madde uygulama esasları 
gözetilerek yeniden kaleme alınmıştır. Komisyonumuzca yeniden düzenlenen 2 nci madde ile ta
sarı, 1 Mayıs 1970 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe ıgineeeikltir. 

Tasarı, arz edilen gerekçeler ile ve bu gerekçelere uygun olarak metinde yapılan değişiklikle 
b enimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin, 1 nci ve 2 nci maddeleri arz edilen gerekçeler tahtında değişti
rilerek, 3 ncü maddesi ise aynen kabul eıdiLmiştir. 

C.Senatosu (S.Sayısı : 1609) 
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III - Tasarıya lesas Cumhuriyet Senatosu İhtisas Komisyonumm .Millî Savununa Komisyonu 

olması sebebiyle Genel Kurul görüşmelerinin Komisyonumuz raporu ve rapora esas mettni üzerin
de yapılması hususunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

IV - Tasarının mahiyeti .gözeltilereik Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle .görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Nevşehir İstanbul Burdur Samsun 

/. Şevki Atasagun Cemal Yıldırım Faruk Kınaytiirk Enver Işıklar 
Afyon Karahisar İçel İzmir Antalya 
Kemal Senocak Talip Özdolay Orhan Kor Akif Tekin 

Aydın Tabiî Üye Ankara 
Halil Goral Fahri Özdilek Mamur Ulusoy 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

C ıımhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 2Q . 6 . 1971 

Esas No. : 1/1219 
Karar No. : 130 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 . fi . 1971 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 29 Haziran 
1971 tarihli 36 nci 'Birleşiminde, Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, uçuculuk hizmet süresi itibariyle 1256 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sindeki şartları taşımıyan personelin almakta oldukları tazminatların 4 ncü madde esaslarına gö
re ödenmesine devam olunmasını öngörmektedir. 

28 . 4 . 1970 tarihli ve 1256 sayılı Kanunun 6 nci maddesi ile değiştirilen, 17 . 1 . 1963 tarihli 
ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun geçici 2 nci maddesinin son fıkrası, Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunda Hükümet teklifine uygun olarak «Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 
3 ncü maddedeki şartları taşımıyan personelin almakta oldukları tazminatların ödenmesine devam 
olunur.« şeklinde, kaibul edildiği halde; matbaada yapılan bir tertip hatası sonucunda, fıkradaki 
«taşımıyan» ibaresi, «ıtaşıyan» yazılmak suretiyle Millet Meclisi Genel Kurulunda ve Cumhuriyet 
Senattösunda kaibul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

•Tasarı, bu hatayı düzeltmek amaciyle hazırlandığı halde, Millet Meclisi Bütçe ve Bdân Ko
misyonunca metinde yapılan ve Millet Meclisi Genel Kurulunca da benimsenen bir değişiklikle mez
kûr fıkra, «Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 1256 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki şartları taşı
mıyan personelin almakta oldukları tazminatların 4 ncü madde esaslarına göre ödenmesine devam 
olunur.» şeklinde kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzdaka müzakereler sırasında, Millet Meclisinde yapılan değişikliğin birçok mahzur
lar taşıdığı tesbit olunmuştur. Filhakika, 144 sayılı Kanunun 1256 sayılı Kanunla değiştirilen 
6 nci maddesi ile, uçucular için 8 yıldan az, uçuş ekibi için 15 yıldan az uçuş hizmeti bulunanlara 
farklı tazminat sistemleri tesis edilmiştir. Yine, 1256 sayılı Kanunla değiştirilen 144 sayılı Ka-

* 
C.Senatosu (S.Sayısı : 1600) 
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nunun 7 nei maddesinin (b) fıkrası, ile, 5 uçuş yılı içinde uçuş hizmetine ait vazifeler esnıasında-
ki kazalarda veya diğer sıhhi sebeplerle hava sıhhi heyet raporuna müsteniden daimî olarak yer 
hizmetine nakledilen pilotlara tazminat verilmesi öngörülmüştür. Bu durumda, 5950 sayılı Kanu
nun geçici 2 nei maddesiyle tazminat alan ve pilot olmıyan az sayıdaki personele de 1256 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi uyarınca, pilotlar gibi tazminat ödenmesi gerekecektir. IDiğer taraftan, 
1256 sayılı Kanunla değiştirilen 144 sayılı Kanunun 16 ncı maddesindeki uçucular için 8 yıl, uçuş 
ekibi için 15 yıl uçuş hizmetinde bulunmak gibi bir 'Sınırlamanın da değeri kalmayacak ve birkaç 
aylık uçuştan sonra uçuşla ilgili olmıyan bir rahatsızlıktan veya kendisi arzu etmediği için uçuş
tan ayrılan bir uçucuya veya uçuş ekibinden bir makiniste, hizmette bulunacağı müddet içinde 
albay maaşının ı% 24 ü veya % 16 sim tazminat olarak ödemek zorunluluğu doğacaktır. 

ıBu itibarla, haksız ve adaletsiz ödemelere yol açacak nitelikte olan ve Hazineye 1 milyon lira
nın üzerinde bir külfet tahmil eden Millet Meclisi metni Komisyonumuzca uygun görülmemiş ve 
mevcut bir hatanın düzeltilmesi suretiyle sadece müktesep hakların korunmasını öngören tasarı 
metni beninitsenmiştir. 

Bdğer taraftan, yürürlük tarihini tesbit eden 2 nci maddeyi daha sarih hale getirmek ama-
ciyie Millî Savunma Komisyonunca yapılan değişiklik de Komisyonumuzca uygun mütalâa edil
miştir. 

I I - Yukarda arz edilen gerçekler muvacehesinde Komisyonumuzca, Millet Meclisi metninin baş
lığı ile 1 nci ve 2 nci maddeleri maksadı sağlıyacak şekilde değiştirilmek ve redaksiyona tabi tu
tulmak suretiyle, 3 neü maddesi ise aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sı kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Uşak Konya Ankara 

T. Köker M. F. Atayurt O. N. Canpolat î . Yetiş 
Toplantıda bulunmadı 

Aydın Edirne Kütahya Malatya 
İ. C Ege M. N. Ergeneli İ. E. Erdinç N. Akyurt 

Toplantıda bulunmadı Toplantıda bulunmadı 

Manisa Maraş Tabiî Üye Trabzon 
O. Karaosmanoğlu A. Karakücük S. Özgür A. Ş. Ağanoğlu 

Urfa 
İ. E. Karakapıeı 

Toplantıda bulunmadı 

C.Senatosu (S.Sayısı : WC&) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 . 4 . 1970 
tarih ve 1256 öayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Uçuculuk hizmet süresi iti
bariyle 1256 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesindeki şartları ta-
şımıyan personelin almakta ol
dukları tazminatların 4 ncü 
madde esaslarına göre ödenme
sine devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 . 5 . 1970 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Millî Savunma. İç
işleri ve Maliye bakanları yü
rütür. 

Millî Savunma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı modülerinin de
ğiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 . 4 . 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Uçuculuk hizmet süresi iti
barı ile 1256 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesindeki şartları ta-
şımıyan personelin almakta ol
dukları tazminatların ödenme
sine devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Mayıs 1970 tarihinden itiba
ren geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

I I < • » I I 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Kanunun 28 Nisan 1970 ta
rih ve 1256 sayılı Kanunun 
6 nci maddesiyle değiştirilen 
geçici 2 nci maddesinin son 
fıkrasmm değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17 Ocak 1963 
tarih ve 144 sayılı Kanunun, 
28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sa-, 
yılı Kanunun 6 nci maddesi ile 
değiştirilen geçici 2 nci madde
sinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Uçuculuk hizmet süresi iti
bariyle 3 ncü maddedeki şart
ları taşımıyan personelin al
makta oldukları tazminatların 
ödenmesine devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Mayıs 1970 tarihinden itiba
ren geçerli olmak üzere yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

OSenaltosu (S.Sayısı : 1609) 





Toplantı : 10 I A I I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | O I I 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, İçiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak sure

tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/479; 
C. Senatosu : 1/1244) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 364) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 6 . 1971 

Kanunlor Müdürlüğü 
Sayı: 3607 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 6 . 1971 tarihli 121 nöi Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla ka'bul edilen, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkımda ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. O. Avcı 

Millet Meclisi Başkanı. 

Not: Bu tasan 7.5. 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 24, 25, 28 . 6 . 1971 tarihli 119, 120 ve 121 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 364) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 3.7. 1971 
Esas No. : 1/1244 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 . 6 . 1971 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı, Komisyonumuzun 3 Temmuz 1971 tarihli Birleşiminde, Millî Savunma Bakanı Ferid Me
len ve yetkili uzmanlar ile Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 



— 2 — 
I - Tasarı, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril

mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi suretiyle, uygulamada karşılaşılan güçlüklerin gide
rilmesini, uygulama imkânı bulunmıyan hükümlerin düzeltilmesini, Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen maddeler dolayısiyle meydana gelen boşlukların doldurulmasını ve terfi esaslarının, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin gereklerine uygun tarzda yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 1942 yılından beri 
uygulanmakta olan 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun karışık ve objektif 
esaslara dayanmıyan terfi sisteminden kurtulmak ve Silâhlı Kuvvetler personeli ile idare için daha 
uygun esasları ihtiva eden, aynı zamanda çağdaş ordularda uygulanan modern ilkeleri de Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde uygulama imkânı sağlıyacak bir personel kanunu tasarısı üzerinde çalışma
lara 1962 yılında başlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüldükten sonra, 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu olarak kanunlaşmış; terfi, malî ve buna bağlı bâzı hü
kümlerinin dışında kalan hükümleriyle 10 Ağustos İ!9'Ö7 tarihinde yürürlüği girmiş bulunmakta
dır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Silâhlı Kuvvetlerde mevcult subay ve ast
subayların çeşitli kanun, yöneltmedik ve haltitâ talimaMarla yapıılagelmekite olan bütün işlemlerini 
bir araya toplıyam KOD ıbir kanun niteliğini taşımaktadır. Silâhlı Kuvvetlerde meVicuıt sivil perso
nel (bu kanun kapsamı içime alınmamış, kendi özel kanunlarına tabi tutulmuşlardır. Ancak, 
askerî öğrencilerle uizman çavuşlar hakkınlda harçlık ve maaş bakımın'dan bu kanunda hükümler 
zikredilmiştir., 

i9!26 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun, 'yürürlüğe girdiği 10 Ağustos 19(07 tari-
hinden bugüne kadar ki uygulaması sonucunda, birbirleriyle çelişen, teidvin yanlışlığı sebebiyle 
uygulama imkânı bulunimıyan, noksanlık arz ede n maddelerin bulunduğu; ayrıca, henüz uytgulama 
alanına girmemiş olmasına rağmen, ileriye matuf çalışmalardan ve kanun hük'ümjlerinin genel eleş
tirisinden, 'terfi esasının rasyonellikten uzak (bulunduğu, personeli mağdur edeceği ve Silâhlı Kuv
vetlerin gereklerine ters düştüğü, tasarının gerekçesinde ifade edilmektedir. 

iBu mahzurları ortadan, kaldırmak amaciyle hazırlanan tasarının getirdiği önemli yenilikler
den birini, 926 sayılı Kanundaki, yeterlik grupları esasına bağlı terfi sistemi yerine, daha rasyo
nel, âdil ve uygulanabilmiesi kolay olan kadro açığı oranı ve 'sicil notu barajına dayanan bir terfi 
sisteminin öngörülmesi teşkil ekmektedir. 

Bu sistemde, (teğmen - yarbay rütbelerirideki subayların terfi edebilmeleri için, rütbe bekleme 
süresi içinde almış oldukları sicil notlan ortalamasının, sieil tam meftunum % 60 mdan yukarda 
olması ve üs<t rüJtlbe kadrosunda açık bulunması gerekmektedir. Albay birikimini önlemek ve 
Türk SilâMı Kuvvetlerinldeiki subay maıhrutunu gerçekleşltirmek amaciyle de, kadroların, hizmet 
amacına uygun olarak Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilmesi ve albay kadro «miktarının, mu^ 
vazzaf suibay mevcudunun % 8 inden fazla olmaması hususuna da, tasarıda kesin bir hüküm ha
linde yer verilmiş bulunmaktadır. Tasarı hükümlerine göre, diğer rütbelerdeki kadrolar da, mah-
rutun ve hizmetin icaplarına göre, yine Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilecektir. 

General ve amirallerin miktarı ise, muvazzaf subay mevcudunun % 1 i olarak tesbit edilmek
tedir. Halen % 1,5 olan bu oran, kademeli bir şekilde, birinci dört yıl sonunda % 1,2 ye, ikinci 
dört yılda da % 1 e indirilecektir. Tasarıda geçici maddelerle öngörülen düzenlemeye göre, gene
ral ve amirallerin 8 yıl içinde, albayların da 10 yıl içinde, istenilen orana indirilmesi sağlanacak
tır. 

926 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen sürede, general ve amirallerin bek
le1 me sürelerinin, hizmet gerekleriyle bağdaşmadığı ve özellikle kıta hizmeti zorunluğunun bulun
ması sebebiyle, hizmette aksaklıklar ve personelde tedirginlikler meydana geldiği, yetkili uzman
ların açıklamalarından ve tasarının gerekçesinden anlaşılmaktadır. Filhakika, uygulamada bir ge
neral, 3 yıllık bekleme süresinin 2 yılını kıtada geçirmekte, bir yılında da geri hizmette yüksek ka
rargâh görevlerinde bulunmaktadır. Bu durumda, bir yıllık görevde bulunan general ve amiral 
henüz görevine intibak etmiş iken, yeniden atanma işlemine tabi tutulmak zorunluğunda bırakıl. 

Cjımhuriyet Senatosu (S, Sayısı ; 1611) 
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maktadır. Yapılan değişiklikle, general ve amirallerin dört yıl kıta hizmetinde veya karargâh gö
revinde çalışabilmeleri temin edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle, özellikle bâzı görevler için, da
ha yüksek bir verim elde edilmesine imkân sağlanmaktadır. 

Tasarının getirdiği yeniliklerden birini de, halen 10 yıl olan yükümlülük sür'esinin, evvelce ol
duğu gibi 15 yıla çıkarılması teşkil etmektedir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli subay ve ast
subayların görevlerine başlamalarından sonra uzun bir süreyi meslek içi eğitimlerle geçirmeleri se-
belbiyle, kısa bir süre sonra yükümlülük süreleri sona ermekte bulunduğundan hizmet yönünden 
tam bir istifade sağlanamamaktadır. Bu sakıncanın giderilmesi için, yükümlülük süresinin 15 yıla 
çıkarılması öngörülmektedir. Ancak, 1971 yılı sonuna kadar 10 yıllık mecburi hizmetlerini tamam-
lıyanların müktesep haklarını korumak bakımından, bunlar hakkında 15 yıllık mükellefiyet süre
sinin uygulanmıyacağı da tasarıda belirtilmektedir. Aynca, kadın subaylarm istisnai durumları 
dolayısiyle, hizmet müddetleri ne olursa olsun, yükümlülük sürelerinin, tasarının kanunlaşarak 
yürürlüğe gireceği tarihi takibeden 30 Ağustos tarihinde sona ereceği de hükm^e bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli astsubaylar, halen üç yıl süreli astsubay okullarında yetiştirilmek-.. 
tedir. Ayrıca lise ve dengi okullardan da astsubay yetiştirilmek üzere müracaat edenler bir yıl 
meslekî öğrenime tabi tutulmak suretiyle astsubaylığa nasbedilmektedir. Bu durumda yetiştiri
len astsubaylar arasında süre yönünden bir ayrıcalık ve öğrenim farkı doğmaktadır. Bu farklılı
ğı kaldırmak amaciyle, astsubay okullarında üç yıllık genel kültür öğreniminin verilmesi ve bun
dan sonra da bir yıl astsubay sınıf okullarında okuduktan sonra astsubay yetiştirilmeleri husu
su tasarıda yer almaktadır. Böylece Silâhlı Kuvvetlerdeki astsubayların en az lise seviyesinde 
öğrenim görmeleri sağlanmaktadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde bâzı rütbelerde ve alanlardaki ihtiyacı karşılamak maksadiyle, 
ilerde özel bir kanun çıkarılmak suretiyle sözleşmeli subay istihdam edilebilmesi de, tasarının ge
tirdiği yenilikler arasında bulunmaktadır. Bu suretle, 'bugüne kadar harib okullarında yapılan ye
tiştirme belirli bir standarda bağlanacak, üst rütbelerde bugün görülen aşırı birikimler önlenecek
tir. Sözleşmeli subayların alınması, yetiştirilmesi, sözleşme süresi ve ayrılması, çıkarılacak özel ka
nuna göre yürütülecek; özlük hakları, sicil ve terfi işlemleri yönünden aynen muvazzaf subayla
rın haklarım haiz olacaklardır. 

Tasarının hazırlanmasını gerektiren en önemli sebeplerden biri de, 926 sayılı Kanunun, özel
likle subayların atanmaları ile ilgili bâzı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesidir. 
İptal edilen maddeler kanunda halen açık bulunmakta ve bu boşluklar, uygulamada birçok güç
lüklere sebeb'Oİmaiktadır. Tasarı ile, iptal edilen hükümler, Anayasa Mahkemesi kararı istikame
tinde ve günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmektedir. 

Yukarda özetle arz edilen yenilikleri ihtiva eden ve Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki personel 
problemlerini daha pratik ve âdil olarak çözümliyecek nitelikte görülen tasarı, Komisyonumuzca 
da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

Aneak, >Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında, Türk iSilâhlı Kuvvetlerindeki mahrut esa
sını korumak .amaciyle, iSilâhlı Kuvvetlerden genç yaşta ayrılan değerli elemanların, sivil sektör
de veya Millî 'Savunma Bakanlığı bünyesinde sivil memur statüsüne tabi olmak suretiyle görev 
yapaJbilmeelrini temin etmek üzere, 7 . 2 , 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunda gerekli değişiklik
lerin biran önce yapılması ve bu elemanlardan Silâhlı Kuvvetler dışında da yararlanmak imkânı
nın sağlanması Komisyonumuzca temenniye şayan görülmüş ve Ira hususun rapora derci kararlaş
tırılmıştır. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 

hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 1611) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile suııuhı>. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker ' 

A. Karaîıisar 
Y. K. Şenocak 

Toplantıda bulunmadı 

İçel 
T. özdolay 

Tokat 
A. Altuntaş 

0. 

A 
Top] 

Sözcü 
Ankara 

31. JJlusoy 

Antalya 
A. Tekin 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

Trabzon 
. Ş. Ağanoğlu 
antıda bulunmadı 

Kâtip 
Samsun 

H. E. Işıklar 

Aydın 
H. Oral 

Toplantıda bulunmadı 

Siirt 
A. Kavak 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

Adana 
31. Öztekin 

Cumhurbaşkanınca S. 
F. Korutürk 

Toplantıda bulunmad 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

İmzada bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu [S. Sayısı : 1611) 
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MLLBT MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
3 ncü maddesi (k), (1) ve (o) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamalarına göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında olan 
subayların ve astsubaylann kendi aralarındaki derecelenmeleridir. 

1) Yıllık kontenjan : Her rütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü 
sonucu çıkan miktardır. 

o) Değerlendirme notu : Yüksek Askerî Şûra üyelerinin verdikleri notların ortalamasıdır. 

MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
15 nci maddesi aşağıdaki §ekilde değiştirilmiştir : 

a) Askerî Eğitim 

Madde 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirenler muvazzaf subay nasbedilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulurlar. 
Basan gösteremiyenler mutaakıp dönem eğitime katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitiminde 
de başarı gösteremiyenler 35 nci madde (c) bendindeki basan şartı aranmaksızın subay nasbeidi-
lirler. Ancak, nasbedildikleri rütibe bekleme süresi bir yıl uzatılır. 

MADDE 3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
24 ncü maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir : 

g) Kuvvet Komutanlıklan ve Jandarma Genel Komutanlığınca her yıl Subay Sınıflandırma 
Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personelin miktarı Ge
nelkurmay Başkanlığına bildirilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca, ilgili Kuvvet Komutanlıklarının veya Jandarma Genel Komutan
lığının da görüşleri alındıktan sonra bu personelin Kuvvetleri değiştirilebilir. 

Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sı
nıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıflandırmaya tabi tutulabilir. 

MADDE 4. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 923 saplı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Barış zamanına mt normal bekleme süreleri : 

Madde 30. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. 
Normal Bekleme 

Rütbeler süreleri 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 

ı yıl 
3 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
3 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1611) 
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GEÇ1G1 KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kalbui edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metnimin 2 nci maddesi aynen kalbui edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Metninin 3 ncü maddesi aynen kalbui edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1611) 
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(Mâlliet Meclüsinia fcalbul ektiği ımettm) 

MADDE 5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 34 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir : 

1 - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 

Madde 34. — Subaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili Kuvvet Komutanının (Jandarma subay
ları için J. G-n. K. nın) teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî Savun
ma Bakanı (J. subayları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanı
nın onaylıyacağı kararname ile yapılır. 

(MADDE 6. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
35 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 35. — c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları bitirenler, askerlik 
eğitimini de başarı ile bitirdikleri takdirde, bunlardan tahsil süresi Harb Okulu öğrenim süresi 
kadar veya daha fazla olanlar teğmenliğe, tahsil süresi Harb Okulu öğrenim süresinden yıl ola
rak az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın sonunda geçerli olmak 
üzere nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulun
duğu takdirde, nasıpları en son sınav tarihinde birleştirilir. 

MADDE 7. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

III - Nasıp düzeltilmesi 

Madde 36. — Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre ya
pılır : 

a) Kısa hapis veya tecil edilen cezalar harioolmak üzere; para cezasına çevrilmiş olsa bile, 
subayların mahkûm edildikleri şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaları, mahkûmiyetle neticelenen açık
ta geçen süreleri ile firar veya izin tecavüzünde bulundukları Askerî Mahkeme kararı ile sabit 
olanların firar veya izin tecavüzünde geçen süreleri kıdemlerinden düşülür. Şu kadar ki, açığı 
gerektirmiyen bir suçtan mahkûm olanların açıkta geçen süreleri bundan hariçtir. 

Bu işlem; firar, izin tecavüzü, açıkta geçen süreler bakımından hükmün kesinleşmesini, şahsi 
hürriyeti bağlayıcı cezalar (para cezasına çevrilenler dâhil) bakımından cezanın kısmen veya 
tamamen infaz edilmesini mütakıp infazla geçen süre nazara alınarak, son rütbeye nasıp tarihinin 
düzeltilmesi suretiyle derhal yapılır. 

b) Silâhlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurt içinde veya yurt dışında her çeşit öğ
renim, kurs ve staja gönderilen subaylardan, öğrenim, kurs veya stajlarını bu kanun hükümleri
ne göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen, başarısızlık veya 
diğer sebeplerle bu yönetmelikte gösterilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre 
içerisinde bitirmelerine imkân olmıyan, üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf okulları yönet
meliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen, devamsızlık, başarısızlık, uygunsuz hallerinden 
dolayı eğitimlerine son verilen veya devre kaybedenlerin öğrenim, kurs veya stajda kaldıkları 
süreler kadar bekleme süreleri uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja gönderilenler için 
bu süre yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir. 

c) Harb Akademileri tahsili, sıhhi sebeplerle devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nite
lik istiyen kurslar ve üç ay dâhil daha az süreli kurslar için (b) bendi hükümleri uygulanmaz. 

d) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak ter filer 33 ncü madde hükmüne tabidir. 

MADDE 8. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
37 nci maddesinin (b) bendi 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

3. Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sırası : 
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(Geçici Komıilsyonıın kaıbul ettiği ,metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninim 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinim fcalbul ettjtiğaj smeifcin) 

Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik derecelerine, yeterlik 
dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine göre teabit edilir. Hizmet süreleri de aynı olanların bir 
evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır. 

MADDE 9. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 »ayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

I - Terfi esasları 

Madde 38. — Subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır. 
a) Teğmen - Yarbay rütbesindeM subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin son yıl

larında, o rütbede haklarında düzenlenen sicil belgelerinin not ortalamalarına göre sınıflan içe
risinde yeterlik derecelerine sıralanırlar. 

Bunlardan, sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar en üstün 
yeterlik derecesinden başlamak üzere kadro açığı nisbetinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 

b) Yükselme sırasına girmiş bulunan albaylar : 
Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yükselme sırasına girmiş bulu

nan albayların bu rütbedeki sicil notu ortalaması tesbit olunur. Buna göre sicil notu ortalaması 
sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar, binbaşılık rütbesinden itibaren almış oldukla
rı sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın 
kendi aralarında, (Hava Kuvvetlerinde pilot ve Hv. Yer kurmaylar ayn ayn) sıralanırlar. Bu 
şekilde sıralanan albaylardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukansı olanla
rın sicil dosyalan Yüksek Askerî Şûraya gönderilir. Yüksek Askerî Şûra, bunlan 54 ncü madde 
esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutar. 

c) Her yıl düzenlenecek sicil belcelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özellik
lerine göre ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı Subay Sicil Yönet
meliğinde gösterilir. 

MADDE 10. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 39 ve 40 ncı maddeleri yürürlükten kaldınlmıştır. 

MADDE 11. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

IV - Kadroların tesbiti ve muvazzaf subay kadro oranları 

Madde 41. — Subay kadrolan aşağıdaki es aslara göre tesbit olunur. 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kadrolar, her yı

lın 31 Ağustosumda rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Genel Kurmay Başkanlığınca hiz
met ihtiyacına göre tesbit edilir ve ilgili Kuvvete ve Jandarma Genel Komutanlığına bildi
rilir. 

Tesbit edilecek bu kadrolar içindeki albay kadro miktan, muvazzaf subay mevcudunun 
% 8 oranını aşamaz. 

Askerî hâkim subaylardan ve Güihane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelerinden albaylıkta 
6 ncı yılını tamamlıyanlar bu oranın dışına çıkanlarak hizmete devam ettirilirler. 

MADDE 12. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 42 nci maddesi yürürlükten kaldınlmıştır. 
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(Geçici Komisyonun kabini ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kajbul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinim kalbull etitiğil metin) 

MADDE 13. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

VI - Rütbe terfi şartları 

Madde 43. — RüUbe terfiinin esas ve şartlan şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin yarbaya kadar (yarbay dâhil) için üçte ikisi, albay

lar için yarısı oranında yıllık sicili bulunmak, 
c) Meslek programlan yönetmeliğinde gösterilen kıta hizmetlerini yapmış bulunmak, 
d) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak, albaylar için ay-

nca; binbaşılıktan itibaren almış oldukları sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 70 ve 
daha yukarısı olmak, 

e) Üst rütlbe kadrosunda açık bulunmak, 
f) General, ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 ncu maddede 

yazılı oranlar içinde açık bulunmak. 
Yukandaki şartları taşıyan subaylar kadro açığı miktarında bir üst rütbeye terfi ettiri

lirler. Bu terfiler yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar dâhilinde yapılır. 

MADDE 14. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII - Sonraki yıllarda terfi 

Madde 44. — Rütbe terfi edemiyen subaylar : 
a) Teğmen - Üstteğmenler sonraki yıllarda; 
(b) Yüzbaşı - Binbaşılardan; kadrosuzluktan terfi edemiyenler sonraki yıllarda; sicil notu or-

talamalan % 50 ve daha fazla olup da % 60 dan az olanlar sonraki iki yıl; 
c) Yarbay ve albaylardan kadrosuzluktan terfi edemiyenler ile, albaylıkta almış bulunduk-

lan sicil notlan ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukansı olup da, binbaşılıktan itibaren 
almış olduğu sicil notlannın ortalaması sicil tam notunun % 70 inden az olan albaylar sonraki 
2 yıl. 

Rütbe terfi şartlarını haiz iseler o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 nci madde esasla
rına göre yeterlik derecelerine sıralanarak yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar. 

Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 mdan az olan Yzb., Bnb. lardan bu madde kap
samına girenlerin sonraki yıllardaki sicil notu ortalaması ne olursa olsun terfi için iki defadan 
fazla yeterlik sıralamasına tabi tutulmazlar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rüt
beye nasıp tarihleridir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme süresine tabidirler. 

MADDE 15. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

VIII -Kademe ilerlemesi şartları 
Madde 45. — Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 
a) Kademe ilerleme şartlan şunlardır : 
1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak, 
3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukansı olmak, 
Yukardaki şartlan haiz olan subaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar, 
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(Geçici Komisyonum kaibul ettiği .metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 noü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 15. — MilM Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin! fcaibuil eftitiği ımetin) 

b) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş 
kademelerine sirayeti Ek - VI sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst 
rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez. 

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Subay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. 

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci ka
demesine de ilerlemiş olurlar. 

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine 
ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu tak
dirde aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte 
devam olunur. 

e) Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamhyarak kıdemliliği onanan üsteğmen, yüz
başı, binbaşılar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine, albaylar birinci derecenin 
son kademesine de ilerlemiş olurlar. 

140 ncı maddede belirtilen süre dışında kıdemliliği onananlar da yukardaki fıkrada belirtilen 
maaş derece ve kademelerine ilerlemiş sayılırlar. 

Bunların yeni rütbe ve kademe aylıkları evvelM aylıklarından az olduğu takdirde aradaki 
fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur. 

f) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre 
Ek - VI sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır. 

g) Kadrosuzluktan rütbe terfi edemiyenler, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapabi
lirler. 

MADDE 16. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

General ve Amiral terfileri 

I • Rütbe terfii 

Madde 47. — Rütbe terfü şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin yarısı kadar sicili bulunmak, 
c) Üst rütbe kadrosunda 49 ncu maddedeki oranlar içinde açık bulunmak, 
d) Yüksek Askerî Şûraca 54 ncü madde esaslarına göre seçilmiş olmak. 
e) Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen kıta hizmetini yapmış olmak, 
f) Korgeneral ve Koramiralliğe yükselebilmek için Harb Akademileri öğrenimini başarı ile 

bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıf, Deniz Kuvvetlerinde 
güverte ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generali olmak, 

Yukardaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi ettirilirler. 

MADDE 17. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesinin (a), (b), (c) bendleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki (g) ve (h) bendleri eklenmiştir. 

a) Silâhlı Kuvvetlerde (J. Gn. K. lığı dâhil) general ve amiral kadroları, Silâhlı Kuvvetlerin 
hizmet ihtiyacına göre Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. Ancak kadro ile tesbit edilecek 
general ve amiral toplamı sınıf mevcudu esas alınmaksızın barışta muvazzaf subay mevcudunun 
% 1 ini geçemez. 

Yüzde bir oranına göre tesbit edilecek general - amiral miktarı tesbit tarihinden itibaren her 
kuvvetin muvazzaf subay mevcudunda % 6 dan fazla bir artma veya eksiltme olmadıkça değiş-

Oumhuniyet Senatosu (S. Sayısı ; 1611) 



— 15 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

JVLADDE 17, — îVIaîlet Meclisi metninin 17 eci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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{Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

tirilemez. % 6 dan fazla bir artma ve eksilme olduğu takdirde bu miktar % 6 kabul edilerek ge
rekli değişiklik yapılır. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve miktarlar aşılamaz. Her hangi bir sebeple boşalan gene
ral - amiral kadroları mütaakıp 30 Ağustostan önce doldurulamaz. 

Kuvvet komutanhklannca ve Jandarma Genel Komutanlığınca ancak teşkilât değişikliği ve 
hizmet zaruretleri dolayısiyle bu kadrolarda değişiklik teklif olunabilir. 

Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın mütalâası alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca 
sonuçlandırılır. 

b) (a) bendine göre tesbit edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış 
oranlan 3 kuvvet (Jandarma dâhil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Kadrolar, bu oranlan 
aşmıyacak sekide tesbit edilir. 

K. K. K. 
(J. Dâhil) Dz.K.K. Hv. K. K. 

Rütbeler % % % 

Orgeneral 5 7 4 
Oramiral 
Korgeneral 12 M M 
Koramiral 
! Ü m g e n 6 r f 25 27 24 
Tümamiral 
Tuğgeneral ^ 6 g 
Tuğamiral 

c) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar 
verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait 
kontenjanın tamamlanamadığı hallerde, birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Ancak, kontenjanı artı-
nlan grup en geç 3 ncü yılın sonunda kendi mevcuduna indirilir. Bu indirme işlemi Yüksek As
kerî Şûraca, üç sene içinde alınan sicil ve değerlendirme notlarına göre yeterlik derecesi en dü
şük olanların emekliye sevk edilmeleri suretiyle yapılır. 

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general - amirallerden kadrosuzluk 
nedeni ile bekleme süresini doldurmadan emekliye sevk edilenlere de, eski rütbesi üzerinden, (f) 
bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 

h) Genelkurmay Başkanı her üç kuvvetten de olabilir ve (b) bendinde gösterilen kadro oran
lan dışında tutulur. 

MADDE 18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
5 nci kısmının 6 ncı bölüm başlığı kaldırılmış ve 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak subaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 50. — Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlâki durum nedeni ile aşağıda 
belirtilen esas ve şartlar dâhilinde subaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. 

a) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 
Rütbe terfi şartlarını haiz olup da 44 ncü madde gereğince 2 yıl daha kadrosuzluk nedeniyle 

terfi edemiyen yarbay ve albaylar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 
ve daha fazlası olup da Yüksek Askerî Şûraya sevk edilmiyen albaylar yaş haddine 
kadar hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde hizmete devam ettirilen yarbay ve albaylar-
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(Geçici Komiisyoaran1 kafou'l ettiği metin) 

MADDE 18. — MilM Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

dan terfi şartlarını haiz binbaşı ve yarbaylara kadro açılması maksadiyle sicil notu 
ortalaması en düşük olanlardan başlanmak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir. 

Terfi hakkı kalmaksızın hizmete devam ettirilen yarbay ve albayların, sicil notu ortalamalarının 
nasıl tesbit edileceği ve hangi esaslara göre sıralanacakları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Yetersizlik sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında : 
(a) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50 sinden az olan yüzbaşı ve binbaşılar ile 

% 60 ından az olan yarbay ve albaylar, 
(b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 si ve daha yukarısı olup da % 60 ından az 

olduğu için 44 ncü madde gereğince iki yıl daha denendiği halde rütbe terfi edemiyen Yzb. ve 
Bnb. 1arelan o yıl kademe ilerlemesi de yapamıyanlar; kademe ilerlemesi yapıp da sonraki yıl
larda kademe ilerlemesi yapamıyanlar veya rütbesinin son kademesine geldiği halde almış bulun
dukları sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; 

2. Bu maddenin (a) bendi gereğince yaş haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve al
baylardan yıllık sicil notu sicil tam notunun % 60 inin aşağısına düşenler; 

3. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği sıralı 
sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar; 

Hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın, T. G. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygula
nır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durum sebebiyle ayırma : 
Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyen 

subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Bunlar hakkındaki lüzumlu sicil belgelerinin ne suretle ve ne zaman tanzim edileceği Subay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 19. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
51, 52, 53 ncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 20. — 27 . 7 . 1867 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
51 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Albaylarla general ve amirallerin terfi işlemleri 

Madde 54. — Yüksek Askerî Şûra, kuvvetlerden ve J. Gn. K. liginden 38 nci madde (b> bendi 
gereğince gönderilen albaylar ide terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsi dosyalarını ve rüt
bedeki sicil belgelerini (albayların teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin generallik ve 
amirallik rütbelerindeki sicil belgelerini) inceli yerek Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esas
lara göre değerlendirme notu verir. Sicil notu ortaJlaması ile değerlendirme notu toplamı yeterlik 
notu olarak tesbit edilir ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere bir yeterlik sırala
ması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, general ve ami
ral bir üst rütbeye terfi ettirilir. 

Ancak, orgeneral ve oramiralliğe yükselecek korgeneral ve koramiral miktarı, orgeneral ve 
oramiralin birinci yıl kontenjanına eşit ise, bunların orgeneral ve oramiralliğe yükselebilmesi, 
mensup bulunduğu kuvvet komutanının teklifi, Yüksek Askerî Şûra üyelerinin üçte ikisinin ka
bulü ve Genelkurmay Başkanının uygun görmesine bağlıdır. 

MADDE 21. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
55 ve 56 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninim 20 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 22. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yönetmelik 

Madde 57. — Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemlerine ait çalışma usulleri ve kararlarını nasıl 
alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 23. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

VII - Fakülte veya yüksek okullardan mezun olanların nasbi 

Madde 64. — Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup askerlik 
eğitimlerini de bitirerek sufoay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun, 
kademe ve üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek okullardan me
zun oldukları takvim yılının 30 Ağustosu itibar olunur. Yedeksubaylıktan muvazzaf subaylığa 
geçirilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ve üst rütbeye yükselmele
rinde esas olacak nasıpları 35 nci madde gereğince nasıplarınin götürüldüğü takvim yılının 
30 Ağustosu itibar olunur. 

MADDE 24. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

I - Kaynak 

Madde 67. — Silâhlı Kuvvetler için muvazzaf astsubay kaynaklan astsubay okullarıdır. 
Astsubay okulları; astsubay hazırlama okulları ve astsubay sınıf okulları olmak üzere ikiye ay

rılır. 

MADDE 25. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
68 nci maddesinin 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla değişik (a) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az ortaokul veya sanat okulu mezunu olup da 3 yıl 
süreli astsubay hazırlama okullarından veya lise, ticaret lisesi, kolej, sanat enstitüleri ve sağlık 
kolejlerinde Silâhlı Kuvvetler veya kendi nam ve hesabına okuyarak mezun olduktan sonra 
astsubay sınıf okullarında tabi tutulacakları 1 yıllık meslekî öğrenimi ve eğitimi başarı ile bitir
mek ve 18 yaşını tamamlamış olmak şarttır. Ancak, bu öğrenim ve eğitim süresini bitirdikleri 
tarihte 18 yaşını tamamlamamış olanlar Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai 
rüşt kararı almak şartı ile muvazzaf astsubay olabilirler. 

MADDE 26. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Astsubaylığa nasıp 

Madde 82. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri, kuvvet komutanının (Jandarma astsubay
ları için Jandarma G-enel Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üze
rine Millî Savunma Bakanı (J. Astsb. lan için İçişleri Bakanı) onayı ile yapılır. 

Astsubay sınıf okullarındaki meslekî öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirenler astsubay çavuş 
nasbedilirler. Nasıpları sınıf okullarını bitirdikleri yılın 30 Ağustosuna götürülür. 
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(Geçici Kondisyonun kabini ettiği metin) 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 neti maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 27. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
85 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

/ - Rütbe terfii şartlan 

Madde 85. — Rütbe terfii esas ve şartları şunlardır: 
a) Rütbe terfi şartları : 
1. Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak; 
2. Rütbeye mahsus bekleme süresi içinde üçte iki nisbetin.de yıllık sicili bulunmak; 
3. Sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarı olmak; 
4. Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak. 
b) Çvş. - Bçvş. rütbelerindeki astsubaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin son yılların

da, o rütbede haklarında düzenlenen sicil belgelerinin not ortalamalarına göre sınıfları içerisinde 
yeterlik derecesine sıralanırlar. 

Bunlardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar, en üstün 
yeterlik derecesinden başlanmak suretiyle, kadro açığı miktarında üst rütbeye terfi ettirilir. 

c) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özelliklerine 
göre ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı Astsubay Sicil Yönetme
liğinde gösterilir. 

MADDE 28. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
86, 87, 88 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 29. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

V - Kadroların bildirilmesi 

Madde 89. — Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait astsubay 
kadroları, her yıhn 31 Ağustosunda sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca 
tesbit edlir. 

MADDE 30. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
90 ve 91 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 31, — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kamununum 
92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

VIII - Mütaakıp yıllarda terfi 

Madde 92. — Rütbe terfi edemiyen astsubaylar : 
a) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar sonraki yıllarda; 
b) üstçavuş - Başçavuşlar; kadrosuzluktan terfi edemiyenler sonraki yıllarda; sicil notu orta

lamaları % 50 ve daha fazla olup da % 60 tan az olanlar sonraki iki yıl; 
Terfi şartlarım haiz iseler o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 nci madde esaslarına göre 

yeterlik derecelerine sıralanarak j^eniden terfi işlemine tabi tutulurlar. 
Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % OOmdan az olan üstçavuş ve başçavuşlardan bu 

madde kapsamına girenlerin sonraki yıllardaki sicil notu ortalaması ne olursa olsun terfi için iki 
defadan fazla yeterlik sıralamasına tabi tutulmazlar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rüt
beye nasıp tarihleridir. Bu gibiler, yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme süresine tabidirler. 
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(Geçici Ko,miöyoınu<n kabul ettiği metin) 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi ay*nen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 32. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
93 mcü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

IX - Kademe terfii esas ve şartları 

Madde 93. — Astsubaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 
a) Kademe ilerleme şartları şunlardır : 
1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ilen kademe bulunmak, 
3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak. 
Yukardaki şartları haiz olan astsubaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 
b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sirayeti ek - VIII 

sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak, üst rüt
beye terfii gerektirmez. 

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. 

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terf1' eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci ka
demesine de ilerlemiş olurlar. 

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kademe
sine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az oldu
ğu takdirde, aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları öden
mekte devam olunur. 

e) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre 
ek - VIII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır. 

f) Kadrosuzluktan rütbe terfi edemiyen astsubaylar, bulundukları rütbede kademe terfii ya
pabilirler. 

MADDE 33. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
9 ncu kısmının 5 nci bölüm başlığı kaldırılmış ve 94 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak astsubaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 94. — Yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlâki durumları nedeni ile aşağıda belirtilen esas 
ve şartlar dâhilinde astsubaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. 

a) Yetersizlik sebebi ile ayırma : 
1. Eütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında : 
(a) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 sinden az olan üstçavuş - başçavuşlar; 
(b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 si ve daha yukarı olup da % 60 ından az 

olduğu için 92 nci madde gereğince iki yıl denendiği halde rütbe terfii edemiyen üstçavuş - başça
vuşlardan o yıl kademe ilerlemesi de yapamıyanlar; kademe ilerlemesi yapıp da sonraki yıllarda 
kademe ilerlemesi yapamıyanlar veya rütbesinin son kademesine geldiği halde almış bulundukları 
sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; 

2. Kıdemli başçavuşlardan iki defa kademe ilerlemesi yapamıyanlar ile rütbesinin son kade
mesine geldiği halde almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; 

3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği 
sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar; 

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 
b) Disiplinsizlik ve ahlâki durum sebebiyle ayırma : 
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(Geçici Komisyonun kaıbni ettiği metin) 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabili edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metalinin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyen 
astsubayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Bu gibi astsubaylar hakkında, lüzumlu sicil belgelerinin ne suretle ve ne zaman tanzim edile
ceği Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 34. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
8 nci kısmının 6 ncı bölüm başlığı ile bu bölümdeki 95, 96, 97, 98 ve 99 ncu maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 35. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
109 ncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(b) Başçavuşluğa terfiinde sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası ol
mak. 

MADDE 36. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
112 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve son fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır : 

Muvazzaf subay ve astsubaylar, subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 
yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 

MADDE 37. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
113 ncü maddesi (a) bendi ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Masrafları Devlet tarafından ödenmiş ise bu sürenin iki misli kadar uzatılır. 

MADDE 38. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 114 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 114. — Lise mezunlarından öğrenim maksadiyle yabancı memleketlere gönderilenle
rin, subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 15 yıllık yükümlülük süresine ek olarak 
öğrenim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süre kadar fazla hizmet etmele
ri ile mümkündür. 

MADDE 39. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
115 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

Madde 115. — Harb okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğrencileri 
ile astsubay sınıf okulları öğrencileri girişlerinden itibaren ilk bir aylık ürtıbak süresini geçirdik
ten sonra okul masraflarını ödeseler dahi istifa edemezler. 

MADDE 40. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 «sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 121 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Asteğmen - albay (albay dâhil) rütbeler indeki subaylar ile astsubayların atanmaları; 
kuvvet komutanlarının teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî Savun

ma Bakanlığınca; 
d) Askerî hâkimlerin, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve do

çentlerin ve Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsuıbaylannın atanmaları; özel kanunları 
gereğince; 

Yapılır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 r.cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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e) Millî Savunma Bakanı, asteğmen - Yarbay (yarbay dâhil) rütbelerindeki subaylarla astsu
bayların atanmaları hakkındaki yetkisini Genelkurmay Balkanının. uygun görmesi üzerine kuvvet 
komutanlıklarına devredebilir. 

MADDE 41. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
126 ncı maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

d) Silâhlı Kuvvetlerde gerekli uzmanlık kollarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt için
de öğrenim için Genelkurmay Başkanlığınca özlük hakları saklı kalmak şartiyle, öğrenim süresi 
kadar izin verilebilir. 

MADDE 42. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
185 nci maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 43. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 

EK MADDE 12. — Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıflar için, özel kanununda gösterilen 
usul ve esaslara göre sözleşmeli subay alınabilir. 

MADDE 44. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih ve 
1301 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 4. — 30 . 8 . 1971 tarihinden önce albaylığa yükselmiş olanlar için albaylık 
bekleme süresi 6 yıl; 30 Ağustos 1971 ve 30 Ağus tos 1972 tarihlerinde albaylığa yükselecek olanlar 
için albaylık bekleme süresi 5 yıldır. 

MADDE 45. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile değişik geçici 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının so
nuna aşağıdaki cümle ilâve edilmiştir : 

Bu gibi astsubayların aylık intibakları ile rütbe yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri intibak 
ettirildikleri yeni rütbelerine göre yapılır. 

MADDE 46. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 826 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

EK GEÇÎCÎ MADDE 13. — 30 Ağustos 1972 tarihinden itibaren en geç on yıl içinde, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerindeki albay miktarı 41 nci maddede belirtilen kadro oranına indirilinceye kadar, 
normal bekleme süresi sonunda rütbe terfi şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda 
açık bulunmadığı için terfi edemiyerek beklemiş olan albaylardan, subaylığa nasıpları en eski 
olanlardan ve aynı nasıplılar arasında Yüksek Askerî Şûra tarafından yapılan ehliyet sıralaması
nın en sonundan başlamak üzere, sınıılarındaki kadro ve ihtiyaç da g^z önünde bulundurularak, 
yeteri kadarı emekliye sevk edilebilir. 

Yapılacak ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
Albay miktarı yukardaiki fıkra hükümlerine göre kadro oranına indirilinceye kadar 41 nci 

maddedeki kadro oranı uygulanmaz. 
Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 ncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerin
de mevcut general ve amiral miktarı, 30 . 8 . 1971 tarihinden 30 . 8 . 1974 tarihine kadar % 1,2 ora
nına, sonraki 4 yılda 49 ncu maddede belirtilen % 1 oranına aşağıda gösterilen esaslar içerisinde 
indirilir. 

a) 30 . 8 . 1971 tarihinden 30 . 8 . 1974 tarihine kadar uygulanacak % 1,2 oranına göre tes-
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MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nll maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 ncl maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Mellisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci mojddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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bit edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış oranları, 3 kuvvet (Jandarma 
dâhil) için, aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

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

Rütbeler % % % 

Orgeneral - Oramiral 
Korgeneral - Koramiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Tuğgeneral - Tuğamiral 

6 
12,5 
25 
58,5 

7 
13 
26 
54 

7 
13 
27 
53 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut general ve ami
ral miktarı, (a) bendinde belirtilen % 1,2 oranına indirilmceye kadir, general ve amirallerin bek
leme süresi ve terfi işlemleri hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır: 

1. 30 . 8 . 1971 tarihinde tuğgeneral ve tuğamiral olacak albaylar ile general ve amirallerin 
rütbe terfileri, % 1,2 oranına göre verilen bir üst rütbenin kadro miktarının 4 yıllık bekleme sü
resinin birinci yıl kontej anlarına göre yapılır. 

2. 30 . 8 .1971 tarihinde tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral - tümamiral, korgeneral - korami
rallerden 3 yılını tarnamlıyacak olanlar, 3 ncü yılın sonunda, 54 ncü madde esaslarına göre değer
lendirilirler ve yeterlik sıralamasına tabi tutulurlar. 

Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlardan başlanmak üzere : 
1. (b) bendinin (1) nci fıkrasında belirtilen kontenjana girenler üst rütbeye terfi ettirilir. 
2. (b) bendinin (1) nci fıkrasmdald kontenjana giremiyerek terfi edemiyenlerden % 1,2 ora

nına göre bulundukları rütbenin 1 nci yıl kontenjan miktarı kadarı bir yıl daha hizmete devam 
ederler, diğerleri emekliye sevk edilir. 

3. (b) bendinin 2 nci fıkrası hükümleri gereğince bulundukları rütbenin 4 ncü hizmet yılma 
devam eden general ve amiraller dördüncü yılı bitirecekleri 30 Ağustos tarihinde 54 ncü madde 
gereğince yeniden değerlendirilirler. Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlardan başlamak üze
re % 1,2 oranına göre bir üst rütbenin kadro miktarının 4 yıllık bekleme süresinin yıllık konten
janı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

4. Bu kanunun yiiriMüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde görevli general ve amirallerden 
(b) bendinin 2 ve 3 ncü fıkraları kapsamı dışında kalanlar, bulundukları rütbeye yükseldikleri 
tarihteki kontenjanı muhafaza ederek 4 yıllık bekleme süresine tabi tutulurlar ve (bekleme süre
leri sonunda 54 ncü madde gereğince değerlendirilip yeterlik derecelerine sıralanırlar. 

Bunların en üstün yeterlik notu alanlarından başlanmak üzere % 1,2 oranına göre tost rütbe
nin yıllık kontenjanı kadarı terfi ettirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

5. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, 4 yıl
lık bekleme süresine tabi olarak hizmete devam ederler. Bunlardan 4 ncü yıllarını tamamliyanlar 
emekliye sevk edilir. 

c) 30 . 8 . 1974 tarihinde (b) bendine göre % 1,2 oranına indirilen general ve amiral mik
tarları, 30 . 8 . 1975 tarihinden başlanmak üzere aşağıdaki esaslara göre 4 yıl içinde 49 ncu mad
dede öngörülen % 1 oranına indirilir. 

1. 30 Ağustos 1975 tarihinde tuğgeneral ve tuğamiral olacak albaylar ile general ve amiral
lerin rütbe terfileri, % 1 oranına göre verilen bir üst rütbenin kadro miktarının birinci yıl konten
janlarına göre yapılır. 

2. 30 Ağustos 1975 tarihinde ve sonraki 3 yıl içinde tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral - tüm
amiral, korgeneral - koramirallerden 4 yılını tarnamlıyacak olanlar, 4 ncü yılın sonunda, 54 ncü 
madde esaslarına göre değerlendirilir ve yeterlik sıralamasına tabi tutulurlar. 
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Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlardan "başlanmak üzere, % 1 oranının birinci yıl kon
tenjanları kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

3. 4 ncü yıllarını tamamlıyan orgeneral ve oramiraller emekliye sevk edilirler. 
d) Bu geçici madde esaslarına göre yapılan terfiler ve emeklilikler neticesi bulunan general -

amiral miktarlarında 30 . 8 . 1974 tarihine kadar: % 1,5, 30 . 8 . 1978 tarihine kadar da % 1,2 
oranları aranmaz. 

e) Bir üst rütbeye1 yükselmeye yeterli oldukları halde, üst rütbe kadrosunda aiçık bulunma
dığından dolayı terfi ettirilemiyerek bu madde gereğince emekliye sevk edilen [general ve •amiral
lere, 49 ncu madde (f) bendindeki usul ve esaslara göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Bu kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar üst 
rütbeyi yapamaz sicili almış bulunan albaylardan, albaylıkta 6 yılını tamamlamış bulunanlar 
emekliye sevk edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 16. — Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselmiş albaylarla general -
amirallerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevk 
edilmiş bulunanlar hakkında emekliye sevk edildikleri tarihten geçerli olmak üzere 49 ncu madde 
(g) bendi hükümleri uygulanır. 

Bunlara, emekliye sevk edildikleri tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen 
süre için ödenecek tazminat miktarının tesbitinde, eski rütbelerine eşidolanlara o tarihte verilmesi 
gereken tazminat miktarı dikkate alınır. 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — Bekleme süresini tamamlıyan general ve amiraller ile subay ve 
astsubayların 4273 ve 5802 sayılı kanunlar uyarınca çıkarılmış bulunan sicil yönetmeliklerine göre 
düzenlenmiş geçerli sicillerinin hangi esaslara göre nota çevrilmek suretiyle değerlendirileceği subay 
ve astsubay sicil yönetmeliklerine eklenecek geçici maddelerde gösterilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun gereğince intibakları yapıl
dıktan sonra muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilen subay ve astsubayların yeni 
nasıp tarihlerine göre derhal maaş kademelerine intibakları yapılır. 

EK GEÇÎCİ MADDE 19. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılının sonuna kadar 10 
yıllık yükümlülük süresini tamamlamış bulunan subay ve astsubaylar hakkında 112 nci maddede
ki 15 yıllık yükümlülük süresi uygulanmaz. 

İstisnai durumları dolayısiyle, kadın subaylar için yükümlülük süresi, hizmet müddetleri ne 
olursa olsun, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos tarihinde sona erer. 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — a) 28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi kararının yürürlü
ğe girdiği tarihte, İ5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince fiilî hizmetleri baş
lamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Silâhlı Kuvvetlerde görevli bulunan subaylar ile diğer 
kaynaklardan gelen emsali subaylardan : 

1. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanundan; 
2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Geçici 18 nci maddesinden (d ve h bendi 

hükümleri hariç); 
3. 13 . 3 . 1969 gün ve 1134 sayılı Kanundan; 
4. 4273 sayılı Kanunun 10 ncu maddesindeki havada deyimine dayanılarak kazai kararlar ge

reğince yapılan nasıp düzeltmesinden; yararlananlar haricolmak üzere, 10 Ağustos 1967 tarihinde 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayların ve diğer kaynaklardan gelen emsali subayların nasıplan 
bir evvelki 30 Ağustosa götürülür. 
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b) Bu nasıp ilerlemesinden dolayı yarbay ve daha ast rütbedeki subayların terfi, rütbe kıdem
liliği ve kademe terfileri ile alıbaylaıın rütbe kıdemliliği ve kademe terfileıi. mevcut sioilleriaıe 
göre derhal yapılır. 

c) Bu nasıp ilerlemesinden ötürü meydana gelecek; terfi, rütlbe kıdemliliği ve kademe ilerle
mesinden dolayı eski maaş farkları ödenmez. 

d) Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın emek
lilik kesenek ve kargılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 10 kesil
mek suretiyle T. 0. Emekli Sandığına ödenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlarda geçen «kademe terfii» deyimi «kademe ilerlemesi»; 
«yeterlik grupları» deyimi «yeterlik derecesi»; «Layn» sınıfı «Deniz» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 47. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 48. — Bu kanunu Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 
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MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• • ^C» •t 
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