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20 . 3 . 1980 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — TBMM Birleşik Toplantısının, Cum
hurbaşkanı seçimi için 22.3.198ü Cumartesi 
günü saat 15.00te yapılacağına dair Başkan
lık tezkeresi. (3/1867) 

2. — Eğitim politikamızın ve düzeninin 
yurdun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçları
na uygun dlup olmadığı ve bu hususlarda 
alınması gerekli tedbirler, hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonunda açık bulunan kâ
tip üyeliğe seçim. (3/1868, 10/83) 

3. — Doğu Akdeniz ve Güneydoğu böl
gemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültü-

Sayfa 

2:3 

3 

3 

4,31 

rel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili olarak kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö
rev süresinin iki ay uzatılmasına dair tezke
resi. (3/1864, 10/85) 

4. — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir asıl üyelik için yapılacak seçime 
dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
ve aday listesi. (3/1701) (S. Sayısı : 992) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Sayfa 

4:5 

31 

1. — 21.6.1927 günlü ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununa Bazı Ek Madeler ve Bir Ge
çici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savun- -
ma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/273; C. Senatosu : 1/691) 
(S. Sayısı : 1011) ' 5,5:28,32:33 
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Sayfa 
2. — Jandarma Genel Komutanlığının 

Yeniden Teşkilâtlanması, Modern Silah, Araç 
ve Gereçlerle Donatılması Amacıyla İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına 
Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Giriş
me Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sa-

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Maliye Bakanı îsmet Sezgin'e, Ticaret Bakanı 

Halffl Başol'un;! 
Devlet Bakanı Muhammet Kelleci'ye, Kültür Ba

kam Tevfik Koraltan'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 

TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde bu
lunan işleri görüşmek üzere 19 . 3 . 1980 Çarşamba 
günü saat 15,00'te yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Sayın üyelerden bazılarına izün verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi; 
Devlet Demiryollarının içinde bulunduğu durum 

hakkında (10/88) kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin 3.3.1980 
tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tezke
resi; 

Kabul edildi. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ile Müessese
lerinin Tasvibe sunulan 1967 - 1976 yılları Bilanço 
ve Netice Hesaplarının, 468 Numaralı Kanunun De
ğişik 3 ncü Madesi Uyarınca Hazırlanan Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve 
bu Rapora yapılan itiraz ile Komisyon Görüşünün 
müzakeresi sonunda yapılan oylamada, Türkiye De
mir, Çelik İşletmeleri ve Müesseselerinin 1975-1976 
yularına ait bilanço ve kâr - zarar hesapları tasvip 
edildi. 

TC Emekli Sandığının tasvibe sunulan 1967-1976 
yılları Bilanço ve Netice hesaplarının, 468 Numaralı 
Kanunun Değişik 3 ncü Maddesi Uyarınca hazırla
nan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Sayfa 
yılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci Madelerinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/168; 
C. Senatosu : 1/690) (S. Sayısı : 1012) 5,29:31.34:35 

Raporu ve bu Rapora yapılan itiraz ile Komisyonun 
Görüşünün müzakeresi sonunda yapılan oylamada 
TC Emekli Sandığının 1975-1976 yıllarına ait bilan
ço ve kâr - zarar hesapları tasvip edildi. 

TC Ziraat Bankasının tasvibe sunulan 1967-1976 
yılları Bilanço ve Netice Hesaplarının, 468 Numaralı 
Kanunun Değişik 3 ncü Maddesi uyarınca hazırla
nan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Raporu ve bu Rapora yapılan itiraz ile Komisyonun 
Görüşünün müzakeresi sonunda yapılan oylamada, 
TC Ziraat Bankasının 1976 yılına ait bilanço ve 
kâr - zarar hesabı tasvip edildi. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Müesseseleri
nin tasvibe sunulan 1968-1976 yılları Bilanço ve Ne
tice Hesaplarının, 468 Numaralı Kanunun Değişik 
3 ncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu Ra
pora yapılan itiraz ile Komisyonun Görüşünün mü
zakeresi sonunda yapılan oylamada, Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu ile Müesseselerinin 1974 - 1975 
1976 yıllarına ait bilanço ve kâr - zarar hesapları 
tasvip edildi. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun tasvibe sunulan 
1967 - 1976 yılları Bilanço ve Netice Hesaplarının, 
468 Numaralı Kanunun Değişik 3 ncü Maddesi 
Uyarınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Raporu ve bu Rapora yapılan 
itiraz ile Komisyonun Görüşünün müzakeresi so
nunda yapılan oylamada, İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun 1975 - 1976 yıllarına ait bilanço ve kâr - zarar 
hesaplan tasvip edildi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Genel 
Görüşmeye sunulan 1967 - 1976 yılları Bilanço ve 
Netice Hesaplarının, 468 Numaralı Kanunun Deği-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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$ik 3 ncü Madesi Uyarınca Hazırlanan Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu 
Rapora yapılan itiraz ile Komisyonun Görüşü hak
kında Genel Görüşme açıldı ve Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 
üyelik için seçim yapılacağı sırada Başkanlıkça Ge
nel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı' anlaşıldığın
dan; 

20 . 3 . 1980 Perşembe günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18,30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal C ant ürk 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

EmanuUah Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Üyelerin Teklifleri 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Cen

gizhan Yorulmaz ve Arkadaşlarının, 1750ı sayılı Üni
versiteler Yasasının 23 ncü Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi. (Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilmiştir.) 

Raporlar 
2. — 21.6.1927 Günlü ve 1111 sayılı Askerlik Ka

nununa Bazı Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesine ilişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisin
ce Kaibul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma ve Bütçe Plan komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/273; C. Senatosu : 1/691) (S. Sa
yısı : 1011) (Dağıtma tarihi : 20.3.1980) 

3. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden 
Teşkilatlanması, Modern Silah, Araç ve Gereçlerle 

Donatılması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklen
melere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 
sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci Madelerinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/690) (S. Sayısı : 
1012) (Dağıtma tarihi : 20.3,1980) 

Yazılı Soru 

4. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi 
Mustafa Çelik'in, Emirdağ ilçesinde meydana gelen 
bir olaya dair yazılı sorusu. (7/1193) (İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir.) 

»>-•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : EmanuUah Çelebi (Tabii Üye), Kemal Carotürk (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Müzakerelere devam için gerekli çoğunluğumuz 

yok. Ancak, yapılan yoklama sonuçlarına göre 15 
dakika sonra çoğunluğun olacağı kanaatine sahip bu
lunduğumuzdan, saat 15.25'te toplanmak üzere otu
ruma ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.10 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15,25 

BAŞKAN : BaşkanveMIi Cengizhan Yorulmaz 

DÎVAN ÜYELERİ : Emanıılîab Çelebi (Tabii Üye) Kemal Canlürk (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
acı yorum. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — TBMM Birleşik Toplantısının, Cumhurbaş
kanı seçimi için 22.3.1980 Cumartesi günü saat 15.00' 
t e yapılacağına dair Başkanlık tezkeresi. (3 /1867) 

P AŞK AN — Gündeme geçiyoruz 
takd;m ediyorum efendim. 

Sunuşlar var. 

Genel Kurula 
Cumhurbaşkanı seçimi için, Anayasa gereğince 

22 3.1930 Cumartesi günü yapılması gereken Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının saat 
15.00'de icrasında mutabakat hâsıl olmuştur. 
' Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek 

b'lgilerine saygı ile arz olunur. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
22 Mart 1980 Cumartesi günü saat 15,00'te Birle-

şk Toplantı vardır, bilgilerinize sunulur efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 
iacak efendim? 

Ne yapı-

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sa
yın Ege. 

2. — Eğitim politikamızın ve düzeninin yurdun 
gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun olup 
olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli tedbirler 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonunda açık bu
lunan Kâtip Üyeliğe seçim. (3/1868, 10/83) 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var, takdim ediyo.-
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Eğitim politikamızın ve düzeninin yurdun gerçek

lerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı 
ve bu hususlarda alınması gerekli tedbirler hakkında 
kurulan Araştırma Komisyonumuzda münhal bulu

nan kâtip üyeliğe Mardin Senatörü Cemil Çeçan se
çilmiştir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara Senatörü 
Dr. Ergün Ertem 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

3. — Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgemizin 
tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kal
kınması için alınması gereken önlemlerle ilgili olarak 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına dair 
tezkeresi. (3/1864, 10/85) 

BAŞKAN -
vorum efendim. 

Bir komisyon tezkeresi var. okutu-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgemizin tarım

sal. ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kalkın
ması için alınması gereken önlemlerle ilgili kurulan 
Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 15.3.1980 
tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.5.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul olunan. Danışma 
Kurulunun 19.4.1978 tarih ve 3 No. lu kararının 1-a, 
b, geçici maddeleri uyarınca Araştırma Komisyonu
muzun görev süresinin 15.3.1980 tarihinden itibaren. 
bir kereye mahsus olmak üzere 2 ay müddetle uza
tılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Adana Senatörü 

Kemâl Sarıibrahimoğîu 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 

— 4 
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•BAŞKAN -— Doğu Akdeniz ve Güneydoğu böl
gelerimizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda kalkınması için kurulan Araştırma Komis 

yonunun süresinin 15.3.1980 tarihinden itibaren iki 
ay süre ile uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 21.6.1927 günlü ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununa bazı ek maddeler ve bir geçici madde eklen
mesine ilişkin Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/273; C. Senatosu : 1/691) (S. Sayısı : 
1011) (İp 

2. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden 
Teşkilatlanması, Modern Silah, Araç ve Gereçlerle 
Donatılması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Gene! Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklen
melere Girişme Yetkisi Verilmesi hakkındaki 1632 
sayılı Kanunun 1,2 ve 5 nci maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mecli
si : 1/168; C. Senatosu : 1/690) (S. Sayısı : 1012) (2) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gelen Kâğıtlar içerisinde 2 ve 3 sıra numaralar

da görülen 1011 ve 1012 S. Sayılı kanun tasarılarının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için bir önerge var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1. 21.6.1927 günlü ve 1111 sayılı Askerlik Ka

nununa bazı ek maddeler ve bir geçici madde eklen-
. meşine ilişkin kanun tasarısı, 

2. Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden 
Teşkilatlanması, Modern Silah, Araç ve Gereçlerle 
Donatılması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yük
lenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi hakkındaki 1632 
sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ile Komisyonumu
zun raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Komisyonumuz, anılan tasarıların bir an önce ya
salaşmasında yarar gördüğünden Genel Kurulda ön-

(1) 1011 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 1012 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

çelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasına da karar vermiştir. 

Yukarıda adı geçen tasarıların, Gelen Kâğıtlar
dan Gündeme alınarak, Gündemdeki bütün işlere tak-
dimen, görüşmeleri bitinceye kadar öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 
(Bu Kanunlarda Başkan) 

Sözcüsü 
Mehmet Emin Alanyalı 

BAŞKAN — 1011 S. Sayılı 21.6.1927 günlü ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununa bazı ek maddeler ve 
bir geçici madde eklenmesine dair Kanun tasarısı ile. 
1012 S. Sayılı Jandarma Genel Komutanlığının Ye
niden Teşkilatlanması, Modern Silah, Araç ve Ge
reçlerle Donatılması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici 
Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi hakkındaki 
1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ilişkin kanun tasarılarının Gündeme 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu iki kanun tasarısının sıra sayılarına göre ön
celikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — 21.6.1927 günlü ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununa bazı ek maddeler ve bir geçici madde eklen
mesine ilişkin Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/273; C. Senatosu : 1/691) (S. Sayı
sı : 1011) (1) 

BAŞKAN — Komisyon hazır. 
Hükümet adına yetki belgesi bulunan Sayın Tuğ

general Muzaffer Başkaynak hazır. 
1011 S. Sayılı ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

bazı ek maddeler ve bir geçici madde eklenmesine 

(1) 1011 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

— S — 
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ilişkin Kanun tasarısının gerekçe ve maddelerinin 
okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım. 

Gerekçenin okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelerin okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir?. 

Tümü üzerinde Sayın Şebip Karamullaoğlu bu
yurunuz. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

21.6.1927 günlü 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
bazı maddeler eklenmesine dair müzakere etmekte 
olduğumuz Kanun tasarısı üzerindeki düşüncelerimi 
arz etmek istiyorum. 

Konuşmalarımda duygusal bir davranıştan ziyade 
Anayasanın eşitlik ilkesiyle bu tasarının bağdaşıp, 
bağdaşamadığı üzerinde durmak istiyorum. 

Sözlerime başlarken Yüce Heyetinizi saygılarla 
selamlıyorum. 

Değerli üyeler; 
Hangi ülkede olursa olsun önceden birliğini kur

muş uluslarda askerlik kutsal bir görevdir. Bizde ise, 
öteden beri askerlik yaşamımızın bir parçasıdır. Hat
ta, tıbben askerliğini yapmak olanağına sahip olama
yan gençler, bundan ıstırap duyarlar, üzüntü duyar
lar. Hatta, hastalıklarını, sakatlıklarını saklarlar, sırf 
askerlik yapmak için ve yine ülkemizde yerleşmiş ge
lenek ve göreneklere göre, askerliğini yapmayanlara 
kız dahi zor verirler. Bu nedenle, askerliğin gerek va
tan müdafaasında, gerekse toplum içerisindeki öne
mi meydandadır.-

Biz, uzun yıllar uygulanan 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa bazı nedenlerle ek maddeler getirmek su
retiyle, bilhassa dışarıda, yabancı ellerde çalışan kim
selere kolaylık getirmek istiyoruz iddiasındayız. Ger
çek buna yakın da olsa, esasta içinde bulunduğumuz 
döviz darboğazından kurtulmak için, bu gayeyle ka
naatim 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek maddeler 
getirmek istiyoruz. 

Tetkik ettiğime göre, 440 bin lira tutarında dö
vizi bloke eden kimse askerlikten belli ölçülerde kur
tulacaktır. İlk ağızda, memleketimizden gidip de ya
ban ellerde çalışan kimselerin bazı sıkıntılarını berta
raf etmekte isabet vardır, denilebilir; fakat askerlik 
gibi bir görevi paraya bağlamak da mümkün değil
dir. Bu nedenle, Anayasamızın eşitlik ilkesini, nimet 
ve külfetlerde eşitlik ilkesini maddi olanaklara bağ
lamak, bence çağdaş hukuk ilkelerine uymaz. Bir 
gün gelecek ki, herhalde askerlik ya asgariye indiri

lecek veyahut da kaldırılacaktır; ama bazı zorlukları 
bertaraf ediyorum diye eşitlik ilkesini zorlamak ve 
askerliği paraya bağlamak, hukuk zihniyetine sahip 
ve demokraside hayli yol almış bizlere yakışmaz. 

Yıllarca başka ülkeye gidip çalışmak için fırsat 
beklediği halde gidemeyen kimse ülkede oturacak, 
askerlik yapaca'k, şu veya bu şekildeki bazen dışarı
lara, dışarıya çalışmak olanağını bulmak için ne 
igibi (Tabirimi mazur görün), yollara sapıklığı da ma-
llumumuz!dur; bu fırsatı alan kimse, bu fırsatı 'bulan 
kimse gidecek, para biriktirecek ve askerlikten bir 
ölçüde yakasını kurtaracak. Bu doğru değildir. Bu 
nedenle, bu Kanun geçicidir. Birtakım sıkıntıları ön
lemek için bir nevi bedel usulünü, uzun yıllar Tür
kiye'de uygulanan ve bunun ıstırabını Birinci Cihan 
Harbinde İkinci Cilhan Harbinin başlarına kadar 
çektiğimiz bir sistemi geri getirmek doğru değildir. 
Yemen'de, Fizanda, Lübnan'da şehit olan, sıkıntı 
çeken çocuklarımız varken cebine 40 altını koyup da 
bedelle askerlikten yakasını sıyır anları da hatırlamak 
lazımdır. Biz kalkıyoruz, çağdışı bir kafa ile sırf dö
viz bulmak için, Türkiye'de oturan Türk vatandaşı 
ile Aîmanya^da, Fransa'da çalışan kimseler arasında 
ayrıcalık doğuruyoruz; bu doğru değildir. Eğer gaye 
sırf birikmiş olan kuraları azaltmak ise, başka ted
bir almak lazımdır. Kaldı ki, askerliğin süresi kısıt
lanabilir. Benim yüzeysel incelememe göre askerlik 
çağındaki yığılmalar daha ziyade yedeksu'bay sınıfın-
dadır. Siz yedeksubay kadrosunun azaltılması konu
sunda cezri, kö'klü tedbir almıyorsunuz, oradan 440 
b:n lira gelecek, döviz gelecek diye. Bunu da, bu dö
viz değilmiş de, kuraların yığılmasıymış da, orada
ki işçilerimiz dönünce tekrar işlerine dönemi yörlar-
mış da, bunun için bu tasarıyla ek maddeler getiri
yoruz deniyor. 

Arkadaşlar; 
Ciddi söylüyorum, bu isabetli bir davranış de

ğildir. Hele askerlik gibi ciddi konularda ve bilhas
sa askerlik dairelerinde (Yani ahz-i asker değil, as
kerlerin bulunduğu Milli Savunmada veya emsali 
yerlerde) çalışan askerlerin, amirlerin, bu yasa tasa
rısına «Evet» demeleri ve bunu savunmalarını ben 
isabetli bulmuyorum. Bu, ülkemizin bünyesine, ya
pısına uygun değildir. Bu, bedel usulünün hortlama-
sıdır. Eğer siz, ülkeyi bugün bulunduğu döviz darbo
ğazından çıkarmak istiyorsanız, başka tedbirler alın. 
Yoksa, vatani hizmetini yapmak için şu veya bu şe-
'k'ilde imkân bekleyen, gün bekleyen kimseleri kötü 
yollara sevk edebilecek bir duruma gelmeyiniz. 



C Senatosu B : 47 20 . 3 . 1980 Ö : 2 

Biliyorsunuz, yasaları çıkaran 634 kişi; fakat bu 
yasaların iyi uygulanmaması, normal uygulanmama
sı için çalışan 6 - 7 milyon kişi çıkar karşınıza. Siz 
ıbu yasayı çıkaracaksınız, çok özür dilerim huzuru
nuzdan; ama yarın yine birtakım anormal" yollarla 
adam dışarda çalıştığını belgeleyecek, şunu yapacak, 
ıbunu yapacak, cebinde parası olan askerlikten yaka
sını kurtaracak, Hakkâri'de, Van'da, Muş'taki gari
ban da gelip buralarda askerlik yapacak. 

Gönlüm isterdi ki, bu tasarının daha komisyon
ların kapısından dışarıya atılması gerekirdi. Bu ya
pılmamıştır. Bu, paraya, kapitalizme, hatta oyuna, 
dalavereye fırsat veren bir tasarıdır. Bu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden çıkmamalıdır. 

_ Sayın Başkanım; 
iBunları tespit ettikten sonra, ayrıca maddelere 

geçince duracağım; fakat tasarının tamamını ilgilen
dirdiği için iki noktaya da temas edeceğim. 

Ek maddenin 4 ncü fıkrası bakınız ne diyor?.. 
«Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş-
gostermesi halinde bu kanuna tabi olan yükümlü
lerin askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere si
lah altına alınmalarının şekli ve süresi Bakanlar Ku
rulunca belirlenir.» 

Atkadaşlar; 
iBu' kadar oynak, bu kadar takdire dayanan ve 

sırasında bu takdirin suiistimalini mümkün kılacak 
'hüküm olmaz, Malumuâlinİz, yasaların içinde tüzük 
olur. Allah'a şükür şimdi icra gücü, yürütme gücü 
işin kolayını bulmuştur. Kaç defa arz ettim, bizim 
ülkede artık tüzük unutuldu. Çünkü, tüzüğün yapıl
ması zor. Onun için yönetmelik. Yönetmeliği de at
tık şimdi kenara; «Bu sefer Bakanlar Kurulu bakar, 
bunun bir çaresini bulur...» Böyle madde olmaz, böy
le madde tedvin edilmez, kaleme alınmaz. 

Sayın 'Başkanım; 
Bundan sonra başka bir maddeye de geçip söz

lerimi bitiriyorum. 
Üçüncü maddede de «Milli Savunma, Maliye Ba

kanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmelik düzen
lenmesi...» Yine burada demin arz ettiğim şey. Eğer 
yürütme hangi partiye mensup olursa olsun, ciddi 
ise, kanunda hiyerarşiye riayet etmesi lazım. Yine 
çok teşekkür ederim, ötede «Tamamiyle yönetmelik 
falan demeden düzenliyor» demiştir, Bakanlar Ku
rulu. Buna da hiç olmazsa ek üçüncü maddede işi 
yönetmeliğe düzenletmiş. 

Hele geçiai madde 11 ... Bu da kanunun, tasarının 
'bünyes'iyle ilgili olduğu için arz ediyorum. 29 yaşını 

bitirdiği halde bugüne kadar as'kerliğini yapmayan 
dışarıdaki kişiler Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içer isinde müracaat ederlerse, usulü
ne uygun, onlar da askerliklerini yapacaklar. Bizlde 
malumuâliniz sadece 32 yaşına kadar bir defaya 
mahsus olmak üzere tecili yapılabilecek bazı teknik 
elemanlar, hariciye memurları bir de içişleri memur
ları vaıdır. 

Şimdiye kadar (Zannediyorsam 6030 sayılı Yasa
dır) bu Yasaya göre tecilini yaptırmayan kişi; yani 
vatani görevini yapmayıp da Almanya'da, Fransa' 
da, Norveç'de, sağda solda gezen kimselere de bu
rada prim veriliyor. Adam gitmiş gezmiş, tozmuş; 
'bunun içinde namuslu çalışanlar da var. Birtakımı 
para biriktirmiş, ondan sonra 29 yaşına kadar kaç
mış, gelmemiş, efendim, işini kaybedecekmiş. E, da-
>h i İde çalışan, kurada sırası gelen kimse işinden ol
muyor mu?.. Yani o zıkkım mı yiyor, içerideki taş 
mı yiyor?.. Onun işi, kurulu düzeni yok mu?.. Ek 
geçici madde 11 ile bu yolsuz kapıdan (tasarı zaten 
kanaatimce yolsuzluklarla doludur, yolsuzluklara 
fırsat verme maddeleriyle esprisiyle doludur) bu se
fer de 29 yaşına kadar kaçan adamları askere geti
receksiniz. 

Sözlerimi bitiriyorum. Kanaatimce bu tasarı bi
zim bünyemize uygun değildir. Zenginliğe, paraya 
prim verilmektedir. Az çok herkes gelir aynı çatının 
altında askerliğini yapar. Arkadaşlar, iki yerde insan 
sureta eşittir bir mezarda, bir askerlikte. Bırakın da 
<;:u mezarlığı; hiç olmazsa askerlikte görece olarak 
da, izafi olarak da müsaVİ, eşit olalım. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İskender Cenap Ege, buyurun efendim. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Tümü üze
rinde ben de söz istiyorum efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
'Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yürütme'kte olduğumuz 1111 sayılı 
Askerî'k Kanununa bazı maddeler eklenmesiyle il
gili tasarı cümlemizin malumu olduğu gibi, bundan 
evvelki Hükümet; yani Sayın Bülent Ecevit Hükü
meti zamanında getirilmiş ve Millet Meclisinin çeşit
li komisyonlarında o Hükümet devresıinde yürütül
müş, ondan sonra Meclise inerken hükümet değişik
liği olmuş, şimdi mevcut olan Sayın Demİrel Hükü
meti de bu tasarıyı takabbül etmiş, kabullenmiş ve 
'böylece Meclisten geçmiş, sonra da Yüce Senatoya 
ve Senatonun komisyonlarına intikal etmiş. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de bazı meseleler üzerinde konuşmak 

güçtür. Spekülasyonu, çeşitli his ve heyecan tahrik
leri kolay olan meseleler vardır ki, bunlar Türkiye' 
de çok yapılageîdiği içindir ki, Türkiye'nin anada-
vaları üzerinde, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, hatta 
kültürel kalkınması ve gelişmesi üzerinde büyük te
sirler yapmıştır. 

Mesela, nüfus planlaması meselesine kolay kolay 
ne hükümetler, ne de Parlamento yaklaşamamıştır 
Ve bu nüfus planlaması meselesi gereği ile Parlamen
to ve hükümötler tarafından ele alınamadığı içindir 
ki, mevzumuz dışı olduğu için derine inmeden ifade 
edeyim, bugün Türkiye'deki birçok kargaşanın, bir
çok karışıklığın amili olmuştur. Türkiye'de nüfus 
planlamasını kendiliğinden tatbik eden aileler olmuş
tur, bu planlamayı yeteri bilgiye ve imkâna sahip ol
madığı için planlayamayanlar oimuş'tur ve böylece 
Türkiyelde muayyen >bir zümre, nüfusu kontrol et
miş, onun dışındaki kesim kontrol edemediği için 
ve bu kesim de daha çok geliri az, geçim imkânları 
kıt olan kırsal sahaya intikal ettiği, inhisar ettiği için, 
•buigün Türkiye'deki tek faktör demiyorum; ama iş
sizliğin ve kargaşanın sebepleri içerisinde büyük bir 
kavkıdır; hu bir. 

Ben hatırlarım, 1963'lerde Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının hazırlanmasında, Cumhuriyet Se
natosuna nüfus kontrolü ve nüfus planlaması mese
lesi getirildiği zaman, bazı arkadaşlarımızın gayet 
hamasi nutuklar atmak suretiyle «Efendim, Türkiye 
yerüstü, yeraltı kaynaklarıyla zengin bir-ülkedir, 100 
milyonu dahi besleyebilir» şeklindeki konuşmaların 
karşısında makul olan arkadaşların bazen susmak 
mecburiyetinde kaldıklarını gözlerimle görmüşüm-
dür ve bugün Türkiye'de beş milyona yakın insan iş
sizdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şehirleşme meselesi de budur. Anayasamız, çe

şitli hürriyetler vermiş, herkes istediği yerde, istediği 
şekilde mekân kurar, oturur, dolsun, bitsin, gelsin, 
gitsin kimse müdahale etmesin, tedbir alınmasın den
miştir; bugün büyük şehirlerin etrafındaki gecekon
dular bu zihniyetin eseridir. Gerçekler gözümüzün 
önündeyken tedbirleri zamanında alamamış bir Par
lamentonun eski bir üyesi olarak bunun ağrısını 
içimde çekiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Benden önce konuşan muhterem arkadaşımın 

milli hislerine, düşüncelerine yerden göğe say-
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gım var; ama burada bir gerçek var. Elbette Türk, 
doğuştan asker olarak gelmiş insanların camiasıdır. 
Elbette Türkün askerliğe verdiği değer, başka mil
letlerin askerliğe verdiği değer değildir. Yalnız, 
muhterem arkadaşımın, (Ki, hepimiz yapıyoruz, ir
ticalen konuştuğu için bir sürçü lisan kabul edece
ği m; kendileri kabul etmez veya eder) «Çağ dışı» .di
ye vasıflandırdıkları şu tasarı da, müsaade ediniz de 
biraz hükümetlere karşı da saygılı olalım. Hükümet
ler tarafından, iki Hükümet tarafından tetkik ettiri
lerek getirilmiştir. Onu tetkik ettiren ve tetkik eden
lerin bu kadar da ham hayal şeyleri, Kanun tasarı
sı olarak isimlendirip de Yüce Parlamentoya getire
ceklerini zannetmiyorum. Bunların tetkikleri yapıl
mıştır. 

Sonra, muhterem arkadaşımın ifade ettikleri gibi, 
bilmem Yemen çölleri, Çanakkale muharebeleri fi
lan... O günkü askerlik anlayışı ile bugünkü askerlik 
anlayışı arasından çok mesafeler, çok akarsular geç
miş. Şimdi, burada yapılmak istenen, verilmek istenen, 
şunun veya bunun askerlikten kaçmasını temin et
mek midir?.. Bir ayrıcalık yaratıp da, falanın para
sı var askerlik yapmasın, filanın parası yok; hani 
< Alavere dalavere nöbette» hikayesi o gitsin. 

Aman muhterem arkadaşlarımı, bu hassas mese
leleri bu şekilde hissimiz ve heyecanımızın bize ver
diği samimi düşüncelerle diyorum, arkadaşımın kati
yen maksat gütmediğini biliyorum, ifadelerimiz çok 
yanlış tefsirlere, çok yanlış istikametlere çekiliyor. 
Ben bu teklifte, bu tasanda muhterem arkadaşımın 
ifade ettiği g bi, paralı para versin askerlik yapma
sın, parasız da gelsin zavallı işte çeksin... Hayır, ha
yır muhterem arkadaşlar böyle bir şey yok. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Türkiye'nin bugün ekonomik çıkmazının içinde 

petrol meselesi başta gelmekle beraber, ikincisi am
bargo mevzuudur. Türkiye ambargo meselesi ile 
karşı karşıya kaldıktan sonra, Silahlı Kuvvetlerinin 
çektiği sıkıntıyı Silahlı Kuvvetler içerisinden gelmiş 
arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. Biz de parlamenter
ler olarak çeşitli komisyonlarda ve çeşitli ilgililerle 
yapmış olduğumuz incelemelerde görmüşüzdür ki, 
Tüık Ordusunun bugün kendi silahını kendi yapar 
hale getirilmeden, ne kadar insangücüne, ne kadar 
imana, inanca, sahip olursak olalım, Ordumuzu bu
günkü modern ordular karşısında dimdik ayakta tut
mak imkânına sahip değiliz. Bu gerçeği ortaya koya
lım. Artık süngü savaşı, tek tüfekle savaş devri çok
tan geçti; nükleer çağa geldik, savaşlar bu yolda gi-
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diyor. Eğer, siz Silahlı Kuvvetlerinizi modern teçhiz-
le donatamazsanız, modern teçhizata kavuşturamaz-
sanız Silahlı Kuvvetlerimizin, hiçbir şey yapamaya
cağınızı gayet iyi bilirsiniz. 

O bakımdan, biz, ordumuzu kemiyyet değil, key
fiyet bakımından güçlü hale getirmek durumunda
yız. Silahlı gücümüzün insan sayısıyla değil, silahlı 
gücümüzün modern silahlara sahip olması ve o si
lahlan kullanır hale getirilmesi lazımdır ki, Ordumuz 
güçlü ve modern ordular içerisinde sayılabilir hal 
alsın. 

Şimdi, burada ne düşünülmüştür?.. Türkiye'nin 
dış ülkelerde bir milyon küsur çalışan işçisi vardır 
ve bu bir milyon küsur işçi, çok hazindir muhte
rem arkadaşlar, gerekirse tabiiyet değiştirebilir, baş
ka milletin tebası haline girecek şekilde bazı imkân
lara sahip olabilir. Diz, kendi insanımızı kendimize 
ve yurdumuza bağlı olarak tutmak işitiyoruz ve bu
radan Türkiye dışında iş bulmak, o işin sahibi ol
mak için güçlükler içerisine giren insanların gidip 
tam çalışmaya başladıkları zaman onları alıp, 22 ay, 
24 ay silah altında tuttuğunuzda, işlerinden olacak
ları ve o işlerinden dolayı tekrardan askerlik sonun
da aynı işi elde edip edemeyecekleri meçhul; bu bir! 

İkincisi, şu tasarıda, Allah göstermesin Türkiye 
bir savaşa girdiği takdirde, (Bedel olarak isimlendir
di arkadaşım, öyle söyley:m) bedel vermiş olan in
san saf dışı, savaş dışı mı kalacak?.. Hayır, burada 
öyle bir şey yok. Burada getirilen şu : 

Askerlik süresini iki aya indirmek, iki ay içeri
sinde tek erin gerektirdiği talim, terbiyeyi, elindeki 
silahı kullanmasını öğrenir hale getirdikten sonra 
•terhis etmektir. Yoksa memlekette bir savaşa gi-
rilse, tapyokan milletin silah altına alrnafbilecek olan 
eratını toplaması gayet normaldir. Burada muhte
rem arkadaşımın tenkit ettiği hususa ben daha önce 
işaret etrnişit'im; «Savaş veya savaşı gerektirecek bir 
durumun başigösltermesi halinde, hu Kanuna tabi 
olan yükümlülerin askerlik hizmetlerini yerine getir
mek üzere silah altına alınmalarının şekli ve süresi Ba
kanlar Kurulunca belirlenir» denmektedir. Yani böyle 
bir vaziyet olursa Bakanlar Kurulu neyi belirtecek?.. 
Elbette bu kişileri savaşın gereğine göre celbeder. Cel-
betmek imkânına sahiptir. O bakımdan, «Para ve
renler Türkiye'de savaş dışı kalacak rahat edecek, 
ötekiler gidecek siperde ölecek, orada kalacak» şek
lindeki tefsir çok yanlıştır, çok yersizdir. Böyle bir 
şey yok. Kaldı ki, işin üstüne yürekli olarak gidersek 
şunu görüyoruz : 
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Bugün dışarıda 20 - 29 yaş arasında bulunanlar 
50 binin üzerindedir. 50 binin üzerinde olan bu ki
şilerin bugün bu kısıtlı şekilde silah altına alındıkla
rı takdirde, Türkiye'ye yılda aşağı yukarı 500 - 700 
milyon DM getirebilme imkânları var. Sonra, bu 
gelecek olan meblağ ne için kullanılacak?.. Yi
ne Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernize edil
mesine sarf edilecek?.. Maliye Bakanlığı ile Milli 
Savunma Bakanlığının anlaşmasıyla ve bu ek kanun 
maddelerinin getirdiği hükümlerle bu gelen para sa
dece Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernleştirilmesi; 
fabrikasının, atölyesinin, yeni kurulacak olan çeşitli 
fabrikalarının kurulup gelişmesine, inkişaf etmesine 
yardım edecektir. Mesele bundan ibarettir. Bu dü
şünce içerisinde; bu tasarı kanunlaşırsa suiistimale 
uğrar mı?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben tecrübemi dile getirmek istiyorum. Maalesef 

Türkiye'de bana en mükemmel bir kanun gösteriniz 
ki, suiistimale uğramamış, sağından solundan . bazı 
tahribe götürülmemiş olsun. Yok böyle bir şey. Daha 
bazı teklif ve tasarılar kanunlaşmadan, onun ne şe
kilde önlenebileceği, nasıl tedbirlerle o kanunun dışı
na düşüleceğini hesaplayan insanlar vardır; ama ben 
temenni ederim ki, hükümetler,, bu metin kanunlaş
tığı takdirde, bu metnin getirdiği hükümleri tama
men metnin gerektirdiği manada ve istikamette kul
lanacak elemanları ve kullandıracak kişileri bulabil
sin ve onlarla yürütsün. 

Sözlerimi şöyle toparlıyorum : Katiyen yanlış 
anlaşılmasın; bazı arkadaşlar «Efendim, bu Anaya
saya aykırıdır...» dediler. Bu, büyük laf tabii; Ana
yasaya aykırı olan bir şeyin kanunlaşmaması lazım 
aslında. Ben Anayasaya aykırılık görmüyorum ve 
düşünürseniz, hepimiz ayrı ayrı askerlik yaptığımız. 
çağları, yedeksubaylığı dahi düşünün; 45 gün ye-
dtiksu'baylık yapan vardır, bizler gibi 2,5 sene asker
lik yapanlar vardır. Çeşitli devrelerde, çeşitli zaman
larda Türkiye'nin içinde yedeksubayda olanlarımı
zın kimisi 6 ay yapmıştır, kimisi 3 ay yapmıştır, ki
misi bizim gibi 2,5 sene yapmıştır. Eşitlik nerede?.. 
Sonra, biz buna falan memleketteki işçi, filan diyar
daki işçi demiyoruz. Bütünüyle yurt dışındaki işçile
re teşmil ettiğimize göre, burada Anayasaya aykırılık 
igöremiyorum ben. Anayasaya aykırılığı yoktur ve 
Türkiye'nin, bilhassa Silahlı Kuvvetlerinin güçlen
mesinde Silahlı Kuvvetlerin m'ödernize edilme
sinde katkıları olacağına inandığım bu tasarının 
kanunlaşmasının faydalı olacağı düşüncelerimi ifa
de eder, saygılarımı sunarım. 



C. Senatosu fc : 47 20 . 3 . 1980 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Çâtaloğlu, buyurun efendim. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Arkadaşlarımız konuştular, ama konuşmalarında 

meselenin derinliğine doğru hiç birisi inmedi. 
Arkadaşlarım; 
Bizim Anayasamıza, göre Türk Ordusunun teçhiz 

ve modernize edilmesi, hükümetlerin vazifesidir. Hü
kümetler bir bunalım içerisinde. Ne gibi bir buna
lım içerisinde?.. Döviz buhranı ve iç olaylar dolayı
sıyla diğer bunalımlar memleketimizi bugünkü duru
ma düşürmüşler. 

Anayasamıza göre Türk Ordusu da Anayasamı
zın koruyucusüdur. Anayasamız bir tehlikeye düştü
ğü zaman, Türk ordusu buna sahip çıkacak ve onu 
koruyacak. Türk Ordusu da büyük bir gereksinme 
içerisinde. Hükümet bunalımlar içerisinde; döviz dar
boğazı içerisinde, Türk Ordusu da büyük bir gerek
sinme içerisinde. Hükümetin vazifesi, Türk Ordusu
nu teçhiz etmek olduğuna göre, muhtelif şekillerde 
çalışmalar yapacak ve bu gereksinmeleri sağlamaya 
çalışacaktır. 

Ben bir asker olarak bu Senatoya transfer edil
dim. «Türk Ordusunun gereksinmeleri» deyince, ne
ler akla gelir?.. Araç, gereç ve bunlara lüzumlu yedek 
malzemeler. 

Allah göstermesin, Türk Milleti bir savaşa girdiği 
zaman sanıyor musunuz ki, bütün Türk Ordusu eli
ne silah alarak cepheye gidecek.. Türk Ordusunun 
bir kısmı, ileride çarpışanların gereksinmelerimi kar
şılayacaktır ve cepheyle hiç bir İlgileri olmayacaktır. 

Bu mesele. Adalet Partisi Hükümeti yahut Cum
huriyet Halk Partisi Hükümeti; Bülent Ecevit, De
mirci meselesi değil, Türk Milletinin meselesidir. Bu 
gereksinmeleri düşündük, taşındık; bugün elimizde 
bir imkân var. Bu imkân nedir?.. Nasıl olsa Türk 
Ordusunun bir kısmı Ordumuzun gereksinmesi için 
çalışacak; halihazır yurt dışında çalışan vatandaşları
mız bu gereksinmeyi karşılayacak durumdadır. Bu 
kanunu bu Zaruret içerisinde ortaya attık ve uzun 
uzadıya, enine boyuna telkik ederek komisyonlardan 
geçirdik. 

Şimdi, «yurt dışında bulunan insanlar bedel ve
rerek askerlikten kurtulacak.» diye, öyle bir şey akla 
getirmemek lâzım. Yurt dışında bulunan vatandaşla
rımız Türk Ordusuna en büyük yardımı yapacaklar
dır. Türk Ordusunun bugün içinde bulunduğu duru
mu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapacak
lardır. Herhangi bir vatandaş yurt dışında çalışıyorsa, 

emin elinden 10 bin Markı almak doğru bir şey mi
dir? Ona biz, «Çalışmaya devam et sen ve Türk Or
dusuna \Z bin marlik bir yardım yap, sonra gel 2 ay 
bir temel eğnimi gör, tekrar devletler tarafından an
laşma yapılarak, sizi kendi çalışma yerlerinize gön
dereceğiz.;. diyoruz. 

Burad:- fayın arkadaşlarımızdan birisi, Bedel Ka
nunu claiak bunu nitelendirdi. Evvelce bizde Bedel 
Kanunları vardı. Bedel Kanunu olarak nitelendirilse 
bile, dış memleketlerde çalışanlarla, yurt içinde bulu
nan vatandaşlar arasındaki durumu şöyle bir düşüne
cek olursak; yurt için'de kazanç imkânları ve kazanç
ları birbirine eşit durumda mıdır, yoksa büyük fark
lar içerisinde midir?.. Yurt dışında çalışan vatandaş
larımız, ya aynı paraları kazanmaktadırlar yahut bir
birine çok yakın parayı kazanmaktadırlar; fakat yurt 
içerisinde bunun böyle düşünülmesi imkânsızdır. Bir 
vatandaş ayda 3 bin lira kazanırken, bir senatör ayda 
60 bin lira alır. Bir senatör ayda 60 bin lira alırken, 
bir fabrikatör ayda 6 milyon lira kazanır. Bir fabri
katör, kardeşini yahut oğlunu 10 milyon liraya bedel 
vererek askerlikten kurtarabilir; ama Vanlı arkada
şımızın dediği gibi, Kastamonulu bir vatandaş bu 
parayı bulacak durumda değil; fakat yurt dışında bu
lunanlar birbirine yakın para kazandıkları için Türk 
Ordusuna yardım maksadıyla 10 bin mark verebilir
ler ve biz bunları istiyoruz. Veremeyecekler kalkar 
gelir, vermek istemeyenler kalkar gelir, vatandaşlık 
görevini yaparlar. 

Bizde askerlik mukaddes bir vazife olarak, yurt 
görevi olarak tanımlanır ve bunu Türk Milleti kayıt
sız, şartsız kabul eder. Bu askerlik görevinin, mut
laka silah altında olarak, silah taşıyarak yapılması 
zarureti yoktur. Bir kısmı fabrikalarda çalışır, Ordu
nun cephanesini sağlar, bir kısmı yedek parçalarını 
sağlar, bir kısmı elbiselerini sağlar, bir kısmı ayak
kabısını sağlar, çorabını sağlar, çamaşırını sağlar; 
yani bütün Türk Milleti topyekûn harbe girse bile, 
birçoğumuzun yarıdan' fazlamızın Ordunun gereksin
meleri için çalışması zarureti vardır. Biz bu zarureti, 
yurt dışında çalışanlar tarafından kısmen (Tamamen 
diyemiyorum) karşılanabilecek bir durumu ortaya 
koyduk ve bunu komisyonlarca ikabul ettik. Sanıyo
rum, Yüce Senatomuzdan da bu Kanunumuz geçer 
ve Memleketimize büyük bir hayır işlemiş oluruz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 
Sayın üyeler, bu arada ifade edeyim; Sayın Hü

samettin Çelebi'den sonra, Sayın Gacıroğlu, Sayın 
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Tahtakıhç, Sayın Güven, Sayın Akmandor, Sayıü 
Müezzinoğlu, Sayın Cüceoğlu ve Sayın Sarlıcah söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Çeldbi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Milletimizde özel bir askerlik mükellefiyeti anla

yışı vardır. Kısacası, her Türk genci; kim olursa 
olsun, kimin oğlu olursa olsun, ne kadar zengin, ne 
kadar fakir bir aileden gelirse gelsin, askerlik görevi
ni, özel bir sağlık nedeni yok ise, yapacaktır. 

Toplumumuzda bir gencin, bir erkek Türk'ün ke
male ermiş sayılabilmesi için askerlik görevini yap
mış olması şarttır. Toplumumuz böyle bir geleneği 
hamdolsun yaşatmaktadır. 

Anayasamızın 60 ncı maddesi; Cumhuriyetimizin 
vatandaşlarımıza getirdiği temel eşitliklerden biri 
olan bu hususu, «Vatan Hizmeti» başlığı altında top
lamış bulunuyordu. Orada bir istisna yok idi. Ana
yasada yapılan bir değişiklikle, «Vatan hizmetinin, 
fiili askerlik hizmeti dışında kalkınmada bir hizmet
le geçirilebileceği» gibi bir esas getirilmiş olmasına 
rağmen, (Bendeniz hatırlıyorum o çetin müzakereleri) 
o günden bugüne kadar hiç bir hükümet buna bir 
formül bulup huzurumuza getiremedi. Çünkü mesele 
kolay değil. Mesele, hak duygusunu, vatandaşın Ana
yasa önündeki eşitliği fikrini zedeleyen bir husustur. 

Şimdi yeni bir tasarı gelmiş bulunuyor. Gerekçeyi 
okuduk, Sayın Ege'nin, günün zorunluklarına işaret 
eden konuşmasını dinledik. Kendi yönümden açıkça 
ifade etmek istiyorum ki, tatmin olmuş değilim. 

Memleketimizin bir ekonomik bunalım içinde bu
lunduğu gerçektir. Bu gerçeğin, Ordumuzun savun
ma gücünü etkilediğini görmemek olanağı yoktur. 
«Görüyorum» dmeek, «Ben hiç bir şeyi görmüyo
rum.» anlamına alınabilir. Çünkü, bu ekonomik bu
nalım içinde ihtiyacını duyduğumuz döviz, aynı za
manda Ordunun savunma gücünü ikmal etmek için 
ihtiyaç duyduğumuz dövizdir. Bu gerçeği de görmek 
durumundayız. 

Sırf bu nedenle ve açıkça söyleyeyim, içimiz sız-
laya sızlaya bu tasarıya «Evet» diyebiliriz. Ne var ki, 
orada da eşitlik sağlamak zorundayız. Bir yandan 
vatandaşlarımızın yurt dışında çalışır bulunmalarını 
değerlendirmeye çalışıyoruz, bir yandan öyle bir me
tin getirmişiz ki, yurt dışında çalışmakta olan vatan
daşlarımızdan sadece bir kısmı bu kapıdan girebilir, 
getirilmekte olan imkândan yararlanabilir. Ben bunu 
öğrenmek istiyorum; böyle mi, değil mi? 

Metinde bulmaya çalıştım, bulamadım. Nedir? 
Her halde sayın senatörler, sizlere de gelmiştir, ben
denize çok sayıda mektup geldi yurt dışında çalışan 
işçilerimizden, yurt dışında bulunan vatandaşlarımız
dan. 

Maddenin yazılış itibariyle onların anladıkları ve 
benim de anlamak durumunda kaldığım şey şudur: 
«Yabancı ülkelerde bir işyerinde çalışan ve oturma 
iznine sahip olarak işçi sıfatiyle en az bir yıl çalış
makta olan...» ifadesinden anladığım, başkasına ait 
bir işyerinde sözleşmeli olarak çalışan, bir yıldan be
ri çalışmakta olan oturma izni bulunan... Peki, va
tandaşlar soruyorlar, onlar da genç insanlar ve acı 
acı yazıyorlar, diyorlar ki, «Biz memleketimizde ço-
luğumuzun çocuğumuzun nafakasını kazanamadığı
mız için buralara geldik. Büyük sıkıntılar içinde, ken
di nefsimizden, çoluğumuzun çocuğumuzun nafaka
sından keserek küçük küçük imkânlar biriktirdik ve 
bunlarla tuttuk ayakkabı boyası dükkânı açtık, bak
kaliye açtık, manav açtık. Artık bir başkasının işçisi 
değiliz. Kendi işyerimizde, kendi çoluk çocuğumu
za nafaka temin etmekle meşgulüz. Böyle bir tasarı 
geliyor da, bizi neden istisna arasına almıyorsunuz? 
Yani bu tasarıdan bizi neden yararlandırmıyorsu
nuz? diye vatandaşlarımız soruyorlar. 

Sayın Ege, işin bu noktasını Komisyonda derpiş 
ettiniz mi, görüştünüz mü, bilmiyorum. 

Sayın arkadaşlar; 
Eğer bu tasarının kabulü için bizim hareket nok

tamız, Türk Devletinin döviz ihtiyacında olması ger
çeği ise ve Türk Ordusunun savunma ihtiyaçlarının 
tamamlanması; yani vatandaşların bir kısmının da 
vatan hizmeti görevini, Ordunun araç, gereç ihtiya
cını karşılayacak dövizi temin edecek şekilde yurt 
dışında çalışmaları ise; gitmiş vatandaş birkaç yıl ça
lışmış, sonra kendi başına bir iş kurmuş durumda 
bulunduğu zaman suç mu işlemiş oluyor? Bu vatan
daşlarımızı neden bu haktan yararlandırmıyoruz? 

Kaldı ki, işin bir başka yönü daha var. Bir başka 
vesileyle bir gezi sonunda Yüce Senatoya arz etmeye 
çalışmıştım, Yunanistan ve İtalya yurt dışında bulun
durdukları ihsanlarının vatanla bağlılık fikirlerini 
hukuki bağlarını koruyabilmek için, ama orada da 
onları bir varlık olarak bulundurmak ve dış politika
nın bir unsuru olarak, savunmanın bir unsuru ola
rak kullanabilmek için, çift pasaport usulü getirmiş
ler. Biz bunu da yapmamışız. Şimdi o vatandaşa di
yoruz ki, «Sen orada güç bela kurduğun, kimbilir ne 
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mihnetler, ne- çileler pahasına kurduğun işyerini ka- I 
pat, Türkiye'ye dön gel.» Burada haklılık yoktur. I 

Eğer anladığımız doğru ise; Sayın Komisyondan, I 
Sayın Hükümetten rica ediyorum, anladığımız doğru I 
ise, işçilerin de anladığı doğru ise, bunda haklılık I 
yoktur. Bu konuda zabıtlara bir açıklık getirecek 'şe- I 
kilde bir beyanda bulunmalarım rica ediyorum. İh- I 
tiyacımız döviz ise, orada başkasının yanında çalı- I 
şanın gönderdiğine ihtiyacımız vardır da; «Kendi zo- I 
raki kurduğu küçük işyerinde çalışanın dövizine ihti
yacımız yoktur.» diyemeyiz. . I 

Bir imkândır; Türkiye bir milyon insanını dışarı- I 
da çalıştırıyor. Bunların içinde de 20 bin, 30 bin bel- I 
ki böylesi var, onlar da kendi işlerini kurmuş çalı- I 
şıyorlar. İleride Türkiye'nin oralarda bir çeşit elçi- I 
ligi görevini yapmaya hazırlanıyorlar. Mali güçleri I 
daha çok arttığı zaman, bulundukları yerlerde daha 
da etkili olacaklar. Şimdi onlara; «Buyurun, bozun 
işinizi, gelin Türkiye'ye» demek, Türkiye'yi o imkân
dan da yoksun etmek anlamına gelir. Bu Kanunun, 
esasen, başlangıçta arz ettiğim gibi, içimizi sızlatan 
esasları yönünden, sızısını daha çok artırır, bu hak
sızlığı da beraberinde getirir. Lütfen, Komisyon, I 
yurt dışında kendi adına çalışan insanlarımızın da bu 
tasarıdan yararlanıp, yararlanmayacağı . hususunda, 
Cumhuriyet Senatosunun zabıtlarına olsun, bir açık- | 
lık getirmelidir. I 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Saygılar suna
rım. (Cumhurbaşkanınca S. Ü. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Gacıroğlu. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; I 

1111 sayılı Askerlik Kanununa bir madde eklen
mesi hakkındaki tasarıyla ilgili olarak, huzurunuzda 
görüşlerimi arz etmek üzere "söz almış bulunuyorum. 

Muhterem senatörler; 
Sayın Çataloğlu'nun anamuhtevada fikrine şahsen 

iştirak ettiğimi söylemekle sözlerime başlamak istiyo
rum. Şanlı Ordumuzun teçhiz, tesliha ve ihtiyaçları
nın behemahal karşılanması mecburiyeti vardır. 

Aziz arkadaşlarım; I 
Almanya'da çalışan işçilerimiz, kendi keyiflerin

den, kendi huzurlarından, neşe ve sevinçlerinden Al
manya'ya gitmiş değillerdir. Bir sıkıntının tevlit et
tiği bir mecburiyettir. Ailesinin ve kendi maişetinin I 
temini için, yurdundan, yuvasından uzak, böyle bir I 
mesaiyi, çalışmayı kendisine vazife kabul etmiştir. I 
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Daha doğrusu, Almanya'daki işçilerimiz, bizatihi Al
manya'da olmakla, yurdundan uzak olmakla askerlik 
vazifesi yapmaktadırlar. 

Muhterem senatörler; 
Ben şahsen Anayasanın 60 ncı maddesinde derpiş 

edilen her Türk'ün vatani görevini yapma mecburi
yetini, alnının terini silerek işçi olarak gurbette vazife 
gören bu Türkler için, bu vatandaşlarımız için, bi
zatihi orada bulunmakla bu vatani görevlerini yap
tığı şeklinde telakki ve kabul etmekteyim. 

Muhterem senatörler; 
Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde gönüllü as

kerlik sistemi mevcuttur. Mecburi askerlik sistemi ye
rine, gönüllü askerlik sistemi halen caridir. Birçok 
devletlerde arzu eden askerlik vazifesi yapmaktadır. 
Hazarda, sulh halinde bazı milletler sanayi bakımın
dan kalkınmalarını temin için bu. yolu ihtiyar etmiş
lerdir. Ben, getirilen Kanun Tasarısının çağdışı oldu
ğu hakkındaki görüşe bu manada iltihak etmeyeceğim. 

Hz. Peygamberimiz bir sabah, namazını, dini va
zifesini ifa için camiye gider. Orada bir şahsın da 
elinde ipi, çalışmak için, çoluk çocuğunun maişetini 
temin için sahraya gidişini görür. Sahabelerden biri
si, «Niçin camiye gelmiyor da, elinde ip çalışmaya 
gidiyor?» tarzındaki sualine Hz. Peygamberimizin 
verdiği cevap; «Çalışmak, ibadetten yeğdir.» olur. 
Almanya'da çalışarak, kan mahiyetinde dövizi Tür
kiye'ye gönderen işçilerimizin yeri, elbette ki çok bü
yüktür. 

Muhterem senatörler; 
Bunun bir ayrıcalığı da yoktur. Eğitimden uzak bir 

durumu da yoktur. Almanya'daki işçilerimiz, ka
nunda derpiş edilen mecburiyete göre, iki ay esas, te
mel eğitime de zaten tabi tutuluyorlar. Türkiye'de 
malumuâliniz işsizlik vardır. Almanya'daki yurttaşı
mız Türkiye'ye geldiğinde oradaki işini kaybedecek
tir. İki senelik, üç senelik hizmetinden sonra Alman
ya'ya döndüğünde o işi bulması mümkün değildir. 
Türkiye'de de, vatanında da iş bulamaması halinde, 
kendisinin ve ailesinin mağduriyeti açıktır. Zaten Tür
kiye'de bir işsizler ordusu vardır. 

Aziz ve değerli senatörler; 
Bir hususu daha arz etmek istiyorum; bir ordu

nun gücü, bedeni sayısal gücüyle ölçülemez. Moto
rize ve hareket halindeki kuvveti asıl gücünü teşkil 
etmektedir. Ben, bu Kanun Tasarısının Anayasaya, 
Devlete, millete hayırlı olduğu görüşü içinde reyimi 
kullanacağım. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Gacıroğlu. 
Sayın Tahtakılıç, buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; 

Askerlik Kanunu ile ilgili yeni bir düzenleme üze
rinde Parlamento ne kadar enine boyuna durursa o 
derecede görev yapmış olur. Niye? Bu konu moral 
bakımından da çok önemlidir, özü bakımından da 
çok önemlidir. 

Arkadaşları dinledik. Bilhassa son konuşan arka
daşlarımız Almanya'daki vatandaşlarımızın iki yıllık 
bir askerlik dönemi devresinde işlerini kaybetmesi 
belkiliğine kadar devam etti. Yine parlamenterler bir 
noktayı biliyorlar ki, hiçbir Avrupa devleti bizden ye
ni işçi almamakta dikkatli davranmaktadır. 

Demek ki, tasarının çok yönü var; ama evvela 
bir özü var tasarının. Bizden başka da, askerliğin zo
runlu olduğu memleketler var. Onların da kendi öl
çülerine göre Dirtakım askerliğin zorunlu olmasını 
gerektiren nedenleri var; ama bizde askerliğin zorun
lu olmasını gerektiren neden, onlardan biraz daha 
farklı. Çünkü, tarihin akışı gösteriyor ki, eninde so
nunda bu ülkeye sahip çıkmış ve ebediyen sahip ola
cak Türk milleti, yurdunu, yuvasını kendisi koruya
cak. Bu kader çizgisi içerisinde şimdiye kadar asker
liğin zorunlu olması mevzuunda Parlamento hassasi
yet göstermiştir. Hatta zaman zaman çıkarılan bedel
li askerlik kanunlarının çok kötü netice verdiği anla
şılmıştır. Birtakım varlıklı vatandaşların bedelli asker
lik mevzuunu da dejenere ettiği anlaşılmış, bu kapı 
kapanmıştır. 

Tasarı hakkında olumlu fikir söyleyen arkadaşla
rımız iki gerekçe ile : 

Birisi; diyorlar ki, benim ihtisasımın dışındadır, 
askerlik çağımızda yalnız sayı meselesi değil, daha zi
yade harp araç ve gereçleri bakımından güçlü olmak 
meselesidir, diyorlar. Doğru; ama Parlamento böyle 
bir kanun geldiği zaman meseleyi tümü ile ele alır. 
Eğer Türk Ordusunda sayı fazla ise elbette sorumlular 
bu meseleyi inceleyeceklerdir, incelemelidirler. Süre 
fazla ise bu süre üzerinde sorumlular, ihtisas komis
yonları durmalıdır ve Hükümet kanun getirmiyorsa, 
düşünen arkadaşlar kanun getirmelidir; ama bir öz 
üzerinde ben Karamullaoğlu arkadaşımın ve diğer bazı 
arkadaşlarımın, (Sayın Çelebi de bu mevzu üzerinde 
durdu) bu askerliğin moral bakımından her evin ve 
her askerlik çağına gelen insanın âdeta «Kuram gel
miştir» diye asker ocağına gitmesi gerçeğini kolay ko

lay değiştirilmesi ve hele eşitlikten ayrı olarak değiş
tirilmesinin iyi sonuç vereceği kanaatinde değilim. 

E, ne yapalım?.. Arkadaşlar, gerçekçi olalım. Bir 
arkadaşımız nüfus planlamasından kaçıyoruz diye bu 
fikri söyledi. Hakikaten nüfus planlamasından kaç
mamız da yanlış; ama eğer askerliğin sayısında, dü
zenlemesinde, kanununda, araç ve gereçlerle donatıl
masında ayrıca bir düzenleme lazımsa, bunu genelde 
ele almak lazımdır. Elimize bir fırsat geçti, bunu bu 
kanun dolayısıyla söylemek istemezdim, İC küsur yıl
dan beri hükümetler sıra sıra vatandaşların, Alman
ya'da para kazanan, üç kuruşu yemeyerek, içmeyerek 
biriktiren vatandaşların kazançlarına kartal gibi kon
mak durumuna girmişlerdir. Türkiye'de, gümrük ka
pılarında vatandaşlardan istifade etmek için türlü 
oyunlar oynanmasından tutunuz da, hükümetlerin sı
rasına göre primli kurlar çıkarmak falan suretiyle bu 
Almanya'daki vatandaşlar mevzuu bir kangren olmuş
tur. 

Şimdi biz askerliğe getiriyoruz. Askerlikte ihtisası 
olan bir arkadaşımız dedi ki, «2 ay gelip talim göre
cektir.» Eğer Yirmindi Yüzyılın gerçekleri içerisinde 
2 ay talim görmekle askerlik vazifesine hazırlanmak 
kabilse, askerlik süresini kısaltalım veya birtakım zo
runlu görevler için dahi bu kısa sürede askerlik yap
mak yoluna gidelim. 

Tümüyle bu mesele incelenmiş değildir arkadaş
larım. Bir arkadaşımız, «Bizden evvelki hükümet bu 
tasarıyı hazırladı, biz de uygun gördük.» dedi. Par
lamento, hükümetlerin tasarı teklif etmesini kabul 
eder; ama tasarılara hükümet gözüyle bakmaz. Ayrı
ca. memleketin genel menfaatleri, tarihi ve geleceği 
istikametinde başka bir görüşle tasarılara bakar. Onun 
için döviz gereksinmesi falan diye bu tasarının ger
çeğini sarsan birtakım fikirler söylemeye gerek yok. 
Çünkü o zaman, «Efendim bu dövizlerle bütün me
selelerimiz halledilmeyeceğine göre, savunmamız için 
başka türlü tedbirler arayalım.» diye Hükümetin kar
şısına Parlamento çıkar. 

Arkadaşlar, 
Onun için, tarihin akışı içerisinde bugünün olay

ları da gösteriyor ki, sonunda «Bana benden gelir 
her ne ki imdat lazımsa.» gerçeği bu yurdun kaderi
ni korumak için bu ulusun bir vazifesi olacaktır. Bu 
gerçeği ne zaman değiştireceksek, tümüyle konuyu 
alalım. Artık Türkiye'de bedelli askerliğe gerek var; 
50 yıllık-sulh oldu, bunu minnetle kaydederim, Ayşe 
ile Mehmet evlendiler, harp olmadı, kıran olmadı, 
memlekette yeniden nüfus artışı oldu, asker de arttı, 
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bu sayıdaki asker miktarı çoktur... Bu başka bir ko
nudur. 

Zaman zaman hepimiz ortaya koyuyoruz; «Sosyal 
işlerde Ordu görev almalıdır...» Adını koyalım bu ta
san vesilesiyle. Sosyal işlerde Ordu hangi konuda 
görev almalıdır? Ama tarihinde bitiyoruz ki biz, ken
di iaşesi noktasında bile bir nakliye vazifesini Ordu 
kabul etmemiştir şimdiye kadar. 

Onun için, incelenmemiştir bu kanun arkadaşlar. 
Bu haliyle çıkarsa, düpedüz, Almanya'da işçi sıfa
tıyla çalışan arkadaşların bedelli hale getirilmesi ka
nunudur. Neresinden girerseniz giriniz, kanun buraya 
gelir; hangi gerekçe ile giderseniz gidin... 

O arkadaşın işini kaybetmemesi memleket için çok 
mühim. Bu doğru; ama askerlik konusunu, askerlik 
zorunluluğu konusunu, asker ocağını her erin eşit va
zife halinde benimsemesi lazım geldiği konusunu, bu 
moral konuyu ihmal eden bir açık kapı bırakırsanız, 
yarın ikinci bir tasarıyla, Milli Savunma Bakanlığını 
böyle vakıflarla falan uğraşıp da donatmaya çalışaca
ğımıza, kimin ne vereceği belli değildir, bize 300 bin 
kişilik er kafidir, 200 bin kişiyi bedelli kalmak için 
orta yere birtakım öncüler gerelim diye ikinci bir 
kanunun kapısı gelir. 

Onun için Milli Savunma Bakanından, Şûralarımız 
ve Genelkurmay ile geniş ölçüde işbirliği yaparak Or
du düzenlememizin ne gibi yeniliklere ihtiyacı oldu
ğunu bedel kapısının açılıp açılmamasının ne gibi so
nuçlar meydana geleceğini, sayı ve araç gereçler me
selesinin nasıl çözümlenmesi gerektiği hakkında bir 
tam kanun getirilmesirii beklerdik, fakat her sefer 
Şûraların gündemine yedek subaylığın azaltılması ve
yahut yedek subaylık hakkında süre azaltılması, as
kerlik süresi azaltılması, Şûranın toplantısı öncesin
den basının konusu olur, Şûra, «Gündemimde bu me
sele yoktur» der. 

O halde askerlik açısından bu kanun gereği ka
dar incelenmemiştir arkadaşlar. Ben, eşitliğin nasıl an
laşılması lazım geldiğini bir anımla size arz edece
ğim : 

Biz, İngilizlere İkinci Dünya Harbinde borçlanmı
şız arkadaşlar. Bu borcun ödenmesi için birtakım şey
ler bulundu, bizden üzüm almaya kalkıştılar. İngiliz 
Büyükelçisinden şahsen dinlediğimi arz ediyorum : 
«•Biz bir bölüğe 12 numaralı üzüm, bir bölüğe 13 
numaralı üzüm veremeyiz.» Eşitlik mevzuu zannetti
ğiniz gibi şekil mevzuu değildir, moral mevzuudur. 
Ben bilmeliyim ki, beyzadenin oğlu da askerdir, han-
zadenin oğlu da askerdir, köydeki sığırtmacın oğlu da 

askerdir. Bu sistemi değiştireceksek, bunun bir temel 
prensibini getirmeliyiz. O zaman aydınlığa kavuşu
ruz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tahtakılıç. 
Sayın Hasan Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın'Başkan, sa

yın üyeler; 
Anayasamızın 60 ncı maddesi, «Vatan hizmeti, her 

Türk'ün hakkı ve ödevidir» der ve yine «Bu ödevin, 
Silahlı Kuvvetlerde veya kamu hizmetlerinde ne şe
kilde yerine getirileceği kanunla düzenlenir.» denmek
tedir. 

Öncelikle bu tasarının Anayasaya ters düşen hiç
bir yanı ve yönü yoktur. Kanunla düzenleneceğine 
göre, bu süre yasakoyucu tarafından istenilen şekil
de ayarlanıp kısıtlanabilir ve uygulama da böyledir. 

Şimdi, bu ilkeyi böylece ortaya koyduktan sonra 
durumumuza bir göz atalım. 

Öncelikle Ordu, savaşta ekonomi de onun mihveri 
etrafında dönecek şekilde duruma hâkim olur. Barış
taki hazırlıklar savaştaki durumu kolaylaştırıcı ol
ması nedeniyle Planlamamızda dahi savaş ekonomisi 
barış ekonomisine doğru bir yönlenmenin yapılması 
da akılcılığın gereğidir ve bu arada kamu hizmetle
rinde yetişkin personelden ne şekilde yararlanacağını 
Anayasa hüküm altına almış, sonuç itibariyle asker
lik şekil, yapı, süre itibariyle Anayasanın öngördüğü 
şekilde yerine getirilecektir. 

Şimdi yabancı memleketlerdeki işçilerimizin du
rumuna gelince : 

Bugün 1 milyonun üzerinde yurttaşımız yabancı 
memleketlerde bulunmakta ve askerlik çağı olan 20 
yaşını takiben 29 yaşına kadar da tecilleri mümkün
dür. 

Yabancı memleketteki bir işçi askerlik için Tür
kiye'ye geîip 2 yıl veya 1,5 yıl, 2,5 yıl askerliğini yap
tıktan sonra, çoğu kez yabancı memlekete dönüp, es
ki işini bulma olasılığı yoktur. Dönse bile, o düze
ni kurma olasılığı yoktur. 

Bu bakımdan, bu konuda duygusal olmaya hiç 
gelmez. Akılcı olmaya mecburuz. 

Bir yönden de, Türkiye'de yığınla artan işsizler 
ordusu bulunmaktadır, toplumdaki huzursuzlukların, 
sıkıntıların baş nedenlerinden birinin de bu işsizlik 
olduğunu bildiğimiz halde. 

Bunun yanı sıra, bugün Türk Ordusu modern 
araç gereçlerle donatılma bakımından, döviz ihti
yacı da hat safhadadır. Yapılan hesaplara göre, biri-
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kim halinde yabancı memlekette bulunan işçilerin-bu j 
yasa uyarınca asker edilmeleri halinde 750 milyon 
dolar gibi azımsanmayacak bir kal ki da olacak
tır. 

Yasalar, genellikle emredicidir, kesin hükümleri 
vardır. Bu bakımdan, bu nitelikleri dikkate alına
rak, bazı karşı çıkmalar olabilirse de, bu yasada o du
rum da yoktur. Bu yasada, istekli olmayanlar pekala 
dönüp, askerliklerini yapabileceklerdir. Yasa uyarın- I 
ca, 11 bin markı ödemek isteyenler ödeyecektir. O hal- I 
de, yabancı memlekette bulunan işçiler içerisinde bir I 
anket de yapılsa, yüzde 90'ından çoğu da bu yasa
nın doğrultusunda oy verir kanısınadyım. Çünkü, onu I 
zorlayan bir ilke yok. Arzu ettiği takdirde gelip asker
liğini yapacaktır, arzu etmediği takdirde, bedeli ve- I 
rip, o statüye göre askerliğini tamamlamış olacak
tır. 

Söz almaya pek niyetli değildim. Ancak, bazı ar
kadaşlar bu konuyu, Türklerin askerlik konusunda, I 
vatan savunması konusunda son derece hassas oldu- I 
ğu dile getirilerek, «Bu yasa acaba bir gölge düşü
rür mü?» gibi bir imaj verilmek istendi. O bakımdan 
gerek yurt dışındaki işçilerin durumlarına işlerlik, I 
kolaylık getirme, gerekse işsizlik sorunu için bir çare 1 
bulucu nitelikte olan bu kapıyı aydınlık tutma ve ge- I 
rekse Türk Ordusunun modern araç - gereçlerle do- I 
natılması için katkısı bakımından, bu yasa tasarısı 
son derece olumludur, yerindedir. İki hükümet de 
arka arkaya bunu benimsemiş, halka halka oluştur- I 
muştur. Bu şekilde kabul edilip, geçmesinde fayda I 
vardır. I 

Benim görüşlerim bundan ibaret, saygılarımı su
narım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. 
Sayın Akmandor, buyurun. I 

NEŞ'ET AKMANDOR (Bolu) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; { 

GBugün tarihi çok eski olan, 1927 tarihli 1111 sa- I 
yılı Askerlik Yasasındaki değişikliği görüşüyoruz. I 

Yasa, Türkiye'nin o zaman 10 milyon olduğu bir 
zamanda çıkarılmış; bugün Türkiye 45 milyon. Ya- I 
ni, Askerlik Yasası bugün uygulamalar bakımından I 
son derece değişik koşullarda, değişiklikler gereken 
bir nitelik taşıyor. 

Bu itibarla, 1111 sayılı Yasanın tümü ile bugün- I 
kün ihtiyaçları karşılayacak biçimde değiştirilmesi la
zımdır. Sayın Tahtakılıç'ın bu konudaki temas et- I 
tiği konu, söyledikleri husus son derece önemli bir 
konudur. Ancak, burada getirilen şimdiki yasa bu- I 
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nun bir parçası olarak alınırsa yerinde olur; ama 
Savunma Bakanlığı bunun yedek subaylarla ve er
lerle ilgili olarak yeni değişiklik tasarısını da getir
mesi temenni edilir, gecikmeden. 

Şimdi, dış ülkelerde çalışan işçilerin askerliklerini 
yapmasına ait getirilen bu yasa üzerinde konuşmak 
istiyorum. 

Bu yasıa birinci olarak Silahlı Kuvvetler yönün
den incelenebilir, ikinci olarak bütün ülke yönünden 
incelenebilir. Silahlı Kuvvetler yönünden incelediği
miz vakit iki önemli nokta karşımıza çıkar. Bugün 
dış ülkelerde, yalnız Almanya'da değil, bütün diğer 
ülkelerde bir milyonun üstünde işçimiz çalışıyor. Bun
ların bir kısmının askerlikle ilgisi yok. Ama, yalnız 
önümüzdeki yıl askerliği gelmiş, 29 yaşını hemen he
men doldurmak üzere veya doldurmuş askerliği bek
leyen 51 164 kişi var, genç var, bekliyor askerlikleri 
için ve bunların pek çok dilekçeleri Savunma Bakan
lığında vardır. Bu dilekçelerinde, «Bizim askerlik du
rumumuzu işimizden olmadan hallediniz» diye yal
varmaları, yakarmaları vardır. 

Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı bu genç
lerin askerliklerini çözemezlerse ne olur?.. Birinci ola
rak şöyle bir tehlike vardır : Bu gençlerin başka 
memleketlerin tebalarına geçme eğilimleri vardır ve 
bu, o memleketler tarafından da âdeta zorlanmakta
dır. Bu tehlike doğrudan doğruya Silahlı Kuvvetlere 
girecek olan insangücünü etkiler. İkinci olarak, bun
lar eğer bu yasada öngörülen bedeli döviz olarak 
verirlerse Silahlı Kuvvetlerin bir grup, bir tür ihti
yacını da kaşılamış olurlar. 

Şimdi, bir ordu herşeyden evvel insangücü. o 
insangücünün silahlarla bağlantılı olarak eğitim ve 
disiplini ve silah, araç, gereçten oluşur. Bu üç unsur 
olmadıkça Silahlı Kuvvetleri tam olarak düşünmek 
mümkün değildir. O halde, bir taraftan dış ülkelerde 
çalışan bu 51 bin gencimizin bu sene için belki de 
tabiiyetlerini değiştirmesi tehlikesi var. Bir taraftan da, 
bunların verecekleri döviz aslında 500 bin Deutsche 
Markın üstünde tutuyor, bunun Silahlı Kuvvetlerin 
araç, gereç ve silah alımına yardımı ortadan kalkmış 
olur. O halde, Savunma Bakanlığı yönünden bu ka
nun gereklidir, zorunludur. 

Şimdi ülke açısından düşünelim. Bir hususu da bu 
ikinci noktaya geçmeden evvel belirtmek isterim. Yal
nız 51 bin genç beklemiyor askerlik için. Bundan son
raki senelerde 300 - 350 bin kişiyi bulan bir genç gru
bu askerliğe bu şekilde namzettirler. 
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İkinci husus ülke yönünderidir. Ülkemiz 2,5 mil
yonu aşan işsizle doludur. Buna kısmen işsiz olan
ları da eklerseniz 5 milyona çıkar. Şimdi böyle bir 
ülkede ekonominin de bugünkü durumlarında dış ül
kelerde iş bulmuş olan gençlerin bu işlerini kaybederek 
askerlik yapıp iki sene sonra da perişan olmalarına 
herhalde göz yummamak gerekir, tşte bu ikinci yönü 
ile de sosyal ve ekonomik bir problemle karşı kar
şıya kalıyoruz. Bu Yasa Tasarısı bu iki yönden de 
bir çözüm getiriyor. 

Yasa Tasarısı geçen sene hazırlandığı zamandan 
şimdiki görüşme tarihimize kadar bir yılını doldurdu; 
yasa tasarısı bir yıllık oldu. Aslında gecikmiş bir ya
sadır. Bu haliyle Yasa Tasarısına komisyonlar, genel 
görüşmelerde eleştiriler oldu. Bu eleştirileri iki nok
tada toplamak mümkün. Birincisi; Anayasanın 12 nci 
maddesine aykırı, yani «Eşitlik ilkesine aykırıdır» den
di. Anayasanın 12 nci maddesindeki eşitlik ilkesine ay
kırılık genel anlamda düşünülürse, bir yönüyle haklı 
görülebilecek nitelik taşıyor. Yani bütün gençlerin bir 
kısmı iki aylık temel eğitim görerek askerlik yapacak
lar, diğer kısmı da 18 ay, yahut 20 ay askerlik yapa
caklar. Bu, eşitliğe aykırı imiş gibi görülüyor. Hal
buki, diğer yönden gerçekleri gözönüne alırsak bu 
böyle değil. 

Bir örnek olarak ilköğretim hizmeti yapan öğret
men subayları gözönüne alalım. İlköğretim yapan bu 
gençler askerliklerini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde 
yapıyorlar ve bir bakıma askerlik yapmamış oluyor
lar; ama kamu hizmeti yapıyorlar. 

Şimdi, bu Yasa tasarısı ile getirilmek istenen şu : 
İki aylık temel eğitim görecek ve bedel ödeyerek as
kerliğini yapmış sayılacak. O halde ilke, askerlik hiz
metinin temel eğitimini yapıyor bu gençler; askerlik 
yapmıyor değil. Bundan sonra ne kadar ödüyor? 11 
bin Deutsche Mark civarında bir ödeme yapıyor. Bu 
11 bin Deutsche Mark aslında bu gençlerin iki üç 
senelik çalışmalarının karşılığıdır. Yani bu gençler 
iki üç sene çalışmalarını Silahlı Kuvvetlere hediye 
ediyorlar. Bu, kendi kazançları olmayan, birisi tara
fından, babaları tarafından, aileleri tarafından öden
miş olmak keyfiyetinden çok farklıdır. Bir nevi bu 
hizmeti, kamu hizmeti olarak görüyor demektir. 

Şimdi, bu nitelik eşitliği de bozmuyor. Neden? 
Çünkü, bu tasarıyı hazırlarken dış ülkelerde işçi 
olarak çalışanların kazançlarını Savunma Bakanlığı 
inceledi. Bu inceleme sonunda gördü ki, işçiler as
lında 20 bin mark kadar bir bedeli buraya ödeyebi
lirler; dokuz yılda tasarruf etmek şartı ile. Yani 20 

yaşından 29 yaşına kadar çalışarak tasarruf ederlerse 
- bunu rahatlıkla ödeyebilirler; ama bazıları (Ki, 51 

bin genç bu şekildedir) son yıllarına gelmişler, bunu 
hemen ödemeleri gerekecek. O halde bunlara, daha 
kolaylık göstermek üzere 11 bin markla bu tasarıda 
yetinilmiştir. 

Şimdi, o halde eşitlik ilkesi yönünden Avrupa'da 
veyahut da Avrupa dışında başka bir yabancı ülke
de çalışan işçinin hepsi de bu bedeli ödeyebilir, hep
sine de bu uygulanabilir. O halde bu grup gencin 
eşitlik ilkesine uygun bir tasarıyla karşı karşıya kal
maları bahis mevzuudur. 

Şimdi tasarıda bir - iki madde halinde sınırlama 
getirilmiştir. Bu Yasadan yararlanabilmek için evvela 
dış ülkede işçi olarak çalışmakta olduklarını ispatla
maları gerekir. İkinci olarak, orada oturma iznine 
sahip olmaları lazımdır. Bunun dışında olanlar, ya
ni bir işçi olarak çalışmıyor da, kendi dükkânını, ken
di ticarethanesini yönetiyorsa, onların bu tasarı içe
risinde olmaları düşünülemez. Tabii tasarı dışında ol
ması lazım gelir. Buna katılıyorum; burada bu hu
sustaki talepleri dile getiren arkadaşımızın fikirle
rine katılıyorum; ama bunu bu tasanda açtığımız gün 
çok geniş sakıncaları beraberinde getirmiş oluruz. 

Bu itibarla, yalnız işçilere uygulanması gibi bir 
zorunlulukla karşı karşıya kalınmıştır. 

Bir diğer noktaya daha değinerek sözlerimi bitir
meye çalışacağım. 

Dış ülkelerde askerlik hizmeti aslında temel eği
timle yetinerek sonuçlanan pek çok ülke vardır. Ya
ni, tahsili sırasında askerlik dersleri görerek ve üni
versiteden mezun oldukları zaman bir süre askerlik 
hizmetinin eğitimi yapılarak askerlik yapmış sayılır
lar. Bunlar zorunluluk olmadıkça, yani savaş hali 
olmadıkça askere çağrılmazlar. Bu gibi ülkelerin de 
incelemesini Milli Savunma Bakanlığı yapmıştır. Sanı
yorum ki, kendilerine söz düştüğü zaman bunları 
açıklarlar. 

Bu itibarla, çok da gecikirse bazı çok önemli sa
kıncalar da getireceği için, Kanunun lehinde oy ver
menin doğru olacağı inancı ile hepinize saygılar su
nuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akmandor. 
Sayın Müezzinoğlu, buyurunuz. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan konu, değerli arkadaşlarımızın 
açıklamalarıyla birçok yönüyle aydınlığa kavuşmuş 
olmakla, birlikte, tasarıyı Yüce Meclislerimize sunan 
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Hükümetin bir üyesi olarak, önemli gördüğüm bazı 
noktaları bir kez daha vurgulamak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her şeyden önce ben de ilk söz alıan sayın arkada

şım gibi konunun duygusallıktan soyutlanarak ince
lenmesi ve ona göre bir yargıya varılması konusunun 
büyük önem taşıdığını arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, Anayasamızın 60 ncı maddesinde 

askerlik tüm Türk yurttaşları için hem bir hak, hem 
de ödev olarak öngörülmüştür. 

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, önü
müzde bulunan tasarı bu konunun ödev yönüyle il
gili düzenlemeler getirmekte, daha doğrusu mevcut 
düzenlemeyi yürürlükteki yasayı, bu açıdan değiş
tirmeyi öngörmektedir. Başka bir deyişle askerliğin 
hak olan yönüyle ilgili herhangi bir değişiklik yok
tur ve yurttaşlarımız istedikleri takdirde bu hakları
nı kullanabileceklerdir. Acaba konunun ödev yönüy
le ilgi'lli ölıarak neden böyle bir düzenfemaye ya da yü-
nürîıükte bulunan düzen'amade çeşitli yönferiylıe ortaya 
koydular, aynı zamanda eleştiri konusu yaptılar. Ben, 
bu noktada ortaya konulan iki nedenden, yani döviz 
darboğazı ve döviz gelirlerimizin artırılmasıyla ilgi
li nedenle ilgililerin yurt dışındaki çalışma yerlerini 
yitirmemeleri arasında önemli bir fark olduğunu ve 
tasarının hazırlanmasında bu ikinci unsurun daha 
büyük önem taşıdığını belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun koyucuları yalnız o ülkenin içinde yaşa

yan yurttaşları değil, aynı zamanda, eğer dışarıda ya
şayanlar varsa, onları da düşünmek zorundadırlar. 
Bugün, hepimizin bildiği gibi, 1.5 milyon yurttaşı
mız Türkiye dışında yaşamaktadır. Buradaki konuş
malarda daha çok Almanya'da yaşayan ve çalışan 
yurttaşlarımızdan söz edildi. Aslında hepimiz biliyo
ruz ki, söz konusu olan yalnız onlar değildir; bugün, 
Norveç'ten Suudi Arabistan'a, İngiltere'den Avus-
turalya'ya kadar olan 20 küsur ülkede 1 milyon Türk 
işçisi çalışmaktadır ve bunların aileleriyle birlikte 
yurt dışındaki tüm yurttaşlarımızın sayısı 1,5 milyonu 
aşmaktadır. Söz konusu yurttaşlarımızın bu durum
larından dolayı çeşitli sorunları olduğu da bir ger
çektir. Parlamentonun, Meclislerin bu gerçeği gör
mezlikten gelmeyeceğini de sanıyorum ki hepimizin 
kabul etmesi gerekir. 

Nedir bu gerçek ve sorunlar? Bunları ayrı ayrı 
sayarak vakit almak istemiyorum. Yalnız şunu özel-

| likle belirtmek ve (Bunların arasında 8 yıl Almanya' 
| da ve Belçika'da büyükelçi olarak görev yapmış bir 

arkadaşınız olarak arz etmek isterim ki) bu yurttaş
larımızın türlü sorunları arasında askerlikle ilgili so
runları önemli bir yer tutmaktadır. Askerliklerini 
yapmaları bir yana, askerlik yoklamalarını yaptır
malarını dahi çok ciddi bir konudur. 

îşte bu tasarı, her şeyden önce bu durumda bu
lunan yurttaşlarımızın askerlik hizmetini yapmaları 
nedeniyle işyerlerinden olmalarını önlemeyi amaçla
maktadır ve bu yönüyle bir arkadaşımızın da değin
diği gibi, ekonomik ve aynı zamanda sosyal bir so
runa bir çözüm getirmeyi öngörmektedir. 

Değarlli arkaidaşlıaırıim; 
Bazı ülkeler, bu şekilde işyerinden ayrılan işçiler 

için, sonra döndükleri zaman tekrar öncelikle işe al
ma gibi bir uygulama içinde idiyseler de bu uygula
ma, son yıllarda Avrupa ülkelerinde artan işsizlik 
nedeniyle giderek işlemez hale gelmiştir ve bu ne
denle de, yurt dışında çalışan ve yalnız Federal Al-
manya'dakilerin sayısı 600 bini aşan işçilerimizin bu 
yerlerinin korunması, onlar için olduğu kadar, ulusal 
ekonomimiz için de çok önemli bir görev haline gel
miştir. 

Tasarı, işte her şeyden önce bunu gerçekleştirme
yi ajmaç'iaımakt,adır. Dövliz göMrlierüıniin artırılması bu
nun yanında, yeni yüzbinlerce yurttaşımızın işyerle
rini kaybetmeleri yanında bir yan ürün olarak gör
mek kanımca daha doğru olur. 

Bir arkadaşımız, yurt dışında çalışan işçilerimi
zin bir anlamda orada askerlik yaptıklarından söz 
etti. Bu görüşe de tümüyle katıldığımı Yüce Senato 
önünde arz etmek isterim. Çünkü, hepimizin bildi
ği gibi, bu yurttaşlarımız dilini, dinini bilmedikleri, 
coğrafyada yerini çok kez görmedikleri ve gelenek-
l/ani galjsmeklıafliimiize bazan tümüyle 'tars düşen ülke
lerde, çok yüksek bir teknoloji içinde çalışmak zo
rundadırlar ve bu anlamda âdeta bir kavga vermek
tedirler. Onların yurt dışına gidişleri bir kavga ko
nusudur. Orada çalışmalarını sürdürmeleri de bir 
kavga konusudur. Aileleri ile birlikte orada yaşama
ları ve yaşamlarını sürdürmeleri ise ayrı bir kavga 
konusudur. Öyle sanıyorum ki, böyle sürekli bir mü
cadele içinde bulunan yurttaşlarını düşünmek de o 
ülkenin Parlamentosunun görevleri arasında yer al
mak gerekir. 

,Söz ailian arkadaşlarımız, Tasarımın Anayasaya uy
gun olup, olmadığı konusunda da bir açıklık getir
miş bulunuyorlar. Ben bunları yinelemeden şunu be-
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lirtmek istiyorum ki, bu Tasarı ile öngörülen çözüm, 
genel bir çözüm olduğuna göre, başka bir deyişle 
bu durumda bulunan, yani yurt dışında çalışan tüm 
Türk yurttaşları bundan yararlanacaklarına göre ya 
da bu yoldan işlem göreceklerine göre, bunlar ara
sında bir ayrım söz konusu olmadığı için Anayasa
ya aykırılığın da söz konusu olmaması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yalnız şu noktayı her halde bir kez daha vurgu

lamak gerekir. Yasanın amaçları yanında, bu amaç
ların hiç saptırılmadan uygulaması büyük önem ta
şımaktadır. Bu bakımdan, Sayın Çelebi'nin burada 
dile getirdiği bir nokta üzerinde de durarak şunu be
lirtmek isterim ki, Tasarının amacı döviz getirmek, 
döviz geillirierarti artıraıakltan çok. yurt dışında çalışan-
farm işyanlıarlM korumak olduğuna göre, kendi işi ola
na değil, çaflınşaınıliara önoeliik vermemiz gerekmektedir. 
Çünkü, buınllarıın aynı yerde çalışmalarını sürdürebitae-
lıeri, kendi iifadeilerimden çok, onlıarı çalıştıranların, on-
'ıir hakkında allacakları kararljara bağlıdır. Oysa şu ya 
da bu biçimde yurt dışında işyeri edinmiş olanlar bu 
işyerlerini sürdürmek olanağına sahiptirler. Kaldı ki, 
böyle bir geniş açıdan konuya girecek olursak, dışsa
tımın ülkemiz açısından arz ettiği önemi gözönünde 
tutmak suretiyle yurt dışında şube açmış çeşitli kuru
luşların sahiplerini ya da onların beraberinde çalış
tırdıklarını da bu Yasadan, bu düzenlemeden yarar
landırmak gibi bir sonuca da gitmiş oluruz ki, bunun 
Tpsarınm asıl amacına ters düştüğü kanısındayım. 

Bu görüşlerle ben de, Tasarıyı Yüce Senatonun 
takdirlerine sunuyorum ve yasalaşmasıyla yurt dışın
da çalışan yurttaşlarımıza karşı bir görevimizi yeri
ne getirmiş olacağımız gibi, Silahlı Kuvvetlerimizin 
gücünün artiiraıllmasına da katkıda bulunmuş olacağım 
?rz etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müezzinoğ-
lu. 

Sayın Cüceoğlu, buyurun. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Yurt dışında çalışan işçilerle ilgili Kanun tasarı
sında bilhassa gerekçe kısmında ben gayri ciddi bul
duğum bir konuyu açıklamak istiyorum. Sayın Mü-
ezzinoğlu da benim bu düşüncemin tamamen tersi 
olarak, bu gerekçenin esası üzerine bu Tasarının otur
tulmuş olduğunu ifade ettiler ki, ben bu kanıda de
ğilim. 

j Sorun şu: İşçilerin işyerlerini kaybetmemelerini 
I sağlamak için bu Tasarı getirilmiş ve dolayısıyla 
I memlekete döviz getirme olanağı ortadan kaldırılma-
I mıştır şeklinde bir gerekçe var. İnancım odur ki, as-
I lında Tasarının getiriliş gayesi, döviz ihtiyacını kar-
I şılamak, dolayısıyla Ordunun ihtiyaçlarını bu elde 
I edilecek dövizlerle sağlamak, daha güçlü bir duruma 
I sokmak gayesini hedef almıştır kanaatindeyim, me-
I tin biz] o yola götürüyor. 
I Şimdi düşünebiliyor musunuz; bir fabrikada ça-
I Iışan Türk işçilerinden 1 5 - 2 0 tanesinin birden ay-
I nı anda askerlik çağı gelmiş. Fabrika bunlara ikişer 
I ay izin verecek. İkişer ay sonra geldiğinde tekrar o 
I işçileri müessesesinde istihdam edecek. Şimdi, bir iş-
I kolundan 1 5 - 2 0 işçiyi dışarıya attığımız zaman el-
I bette ki, fabrika buraya yine 1 5 - 2 0 işçi almak su-
I retiyle dolduracaktır; izin verecek değildir. İzin ver-
I diği takdirde müessese zarar edecektir, istihsal düşe-
I çektir, 

I Binaenaleyh, ekonomik yönden, yani işçinin işini 
I kaybetmesi şeklinde işin mütalaasına şahsen benim 
I aklım yatmıyor. Asıl gayesinin döviz sağlamak ol-
I duğu kanısında olduğumu ifade etmek istiyorum. 
I Gerekçeden bu husus çıkarsa daha isabetli olur ka-
I nısındayım. 

I Şimdi, biraz evvel Sayın Çelebi de temas etti, Sa-
I ym Müezzinoğlu da aksini söyledi, (birinci madde-
I de) orada şube açmış müesseselerin temsilcileri de 
I bundan istifade eder şeklinde konuştu. Halbuki, dı-
I sarıya işçi olarak gitmiş, bir iki sene çalışmış; aklını. 
I kafasını kullanmış, işveren durumuna geçmiş ve Al-
I man işçilerini istihdam eden müesseseler kurmuş iş-
I çilerimiz var. Bunların suçu nedir?.. Yani, illaki, 
I «Arkadaş, sen orada işçi olacaksın ve Alman patron-
I lara köle olarak çalışacak, iş kuramayacaksın.»'mı 
I demek lazımdır?.. Bence bu da asıl eşitsizliği yara-
I tan bir noktadır. Yani, Anayasa hükmü gereğince 
I eşitsizlik burada başlar. Aynı yerde çalışan kişilere 
I iki türlü işlem yapmış oluyoruz bu Kanunla. 

I Ben öyle anlıyorum ki (Arkadaşımız «ben o mad-
I dede anlayamadım» demişti) buradan faydalanama-
I yacak kişiler sırasında şöyle bir ibare vardı: «İstekli 
I olmayan veya haklarında belirlenen ödeme tutarını 
I ödemekten vazgeçen, çalıştıkları işyerlerinden ilişiği 
I kesilerek ayrılan, işçilik statüsünü kaybeden.» Bu iş-
I çilik statüsünü kaybeden adam nasıl olur .. İstifa 
I eder, çekilir başka... «İstifa eden» dedikten sonra, 
I bir de işçilik statüsünü kaybeden tabirinin kullanıl-
I masındaki maksadın her halde bu şekilde iş kuran 
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kişiler olduğu anlamını çıkarıyorum ki, eğer bu böy
le ise, Anayasaya aykırılık burada başlıyor demektir. 

Binaenaleyh, arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
Kanunun başlangıcında da ifade edildiği gibi, bu 
kısmın açıklanmasında tahmin ediyorum ki Anaya
sanın eşitlik ilkesini ihlâl edici nitelikle olan bu ay
rımın ortadan ka'dınlması Hükümetin ve Komisyo
nun açıklamasıyla meydana çıkarılabilir. 

İşçi olarak çalışanların iş kurmaları halinde bun
ların da istifade etmelerinde Anayasa yününden zo
runluluk olduğu kanısındayım. Bu ibarenin açıkla
masında bu hususun temin edilmesi mümkündür ve 
burada bu açıklama yapılırken, «İşçi olarak gelip iş 
kuranlar» tabiri kullanılırsa gayeye varılmış olur. 
Biraz evvel de Sayın Müezzinoğlu'nun açıklamış ol
duğu sakıncalar da ortadan kalkmış oiur. Bu şekliyle 
bu Kanun tashih edilir, Komisyon ve Hükümet bu 
açıklamasını yaparsa isabetli olur kanısındayım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cüceoğlu. 
Sayın üyeler, bu arada bir yeterlik önergesi gel

di ve 10 sayın üyenin konuştuğu görüldü. Ancak, ilk 
baştan beri Sayın Sarîıcalı da bu sıraya girmişti. Tek 
onun konuşması kalmıştır. Yeterlik önergesi üzerin
de söz isteyen sayın üye var mı?.. 

NEJAT SARLTCALF (Balıkesir) — Ben varım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarîıcalı s:zi ayrı tutarak bu
nu oya sunacağım. 

Hükümet ve Komisyonun konuşma hakkı tabia
tıyla saklıdır. Sayın Sarltcalı'nın da konuşma hakkı 
saklı olmak üzere yeterlik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul, etmeyenler... Kafoul 
edilmiştir. 

E uyurun Saym Sarîıcalı. 

NEJAT SARLICALl (Balıkesir) —- Sayın Baş
kan, sayın üyeler: 

öncelikle senatör arkadaşlarıma bana konuşma 
olanağı verdikleri için teşekkür ederim. Bu lütfü is
tismar etmeyeceğime hiç kuşku olmasın. 

Sayın Senatörler; 
Arkadaşlarımızın, Oturumun başından beri izah 

ettikleri gerekçelerin hepsinde kuşkusuz hakikat pa
yı vardır. Konuda, bir yandan işçilerimizin dış ülke
lerde çalışma süreleri içinde işten ayrılma, tekrar işe 
alınma gibi karşılaşacakları zorlukları, oradaki işçi 
arkadaşlarımızın Türkiye'ye askerlik için geldikleri 
vakit ülkede mevcut işsizliğin yeni bir boyut kaza
nacağını da dikkate alarak; ama bütün bunların dı-

j şında bence bir de, yine muhtelif üyelerin dile getir
dikleri şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin araç ve 
gereç konusunda karşılaştıkları döviz sorununu da 
özellikle gözönünde bulundurmamız gerekiyor. 

Sanırım ki, konu daha çok Amerikan silah am
bargosunun, Türk Silahlı Kuvvetlerinde meydana ge
tirdiği bazı sıkıntılar dikkate alınarak ve öteki konu
larla birlikte bu konu da önemle hatırlanarak düşü
nülmüş ve böylece bundan tam bir sene önce Bakan
lar Kurulunda konuşulmuş ve 27 Mart 1979 tarihin
de de Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir. De
mekti, aradan tam bir yıl geçmiştir. 

I Başka konularda olduğu gibi, Silahlı Kuvvetleri
miz konusunda öteden beri izlcnegclrniş olan politi
ka, bir yerde bizi bazı ülkelere bağımlı kılmıştır. Ame-

I rikan silah ambargosu geldikten sonra, çekilen bü-
I yük sıkıntıları gözlerimizle görmek olanağını bulduk. 
I Aslında konuyu ülkede bilmeyen kimse kalmamış-
I tır. Ben. geçen yıl Bütçe Plan Komisyonu üyesi ola

rak Milli Savunma Bakanlığının yaptığı bir davete 
icabet etmek suretiyle askeri fabrikalarımızda ve ter
sanelerde yaptığımız gezi sırasında göğsümüzü kabarta-

I cak ölçüde büyük başarıları gözlerimizle görürken, 
onları görmeden bir karara varmak olanağını bula
madığımız büyük hamlelere yakından tanık olurken, 

I bir yandan da çok az miktarda bir döviz yüzünden 
i askeri araç ve gereçlerin tam anlamıyla revize edile -
I mediğini de teessür ve hüzünle saptamış bulunduk; 

ama burada ifade etmeye mecburum ki, bu kısıtlama-
I nm. Silahlı • Kuvvetlerimizin teknik bünyesine yeni 
I buluşlar, yeni görüşler, yeni araştırmalar getirmek 
I suretiyle bir ölçüde yararlı olduğunu da kabul ve 
I ifade etmek durumundayım. 

I Sayın senatörler; 
I Ambargo kalktıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetle-
I rinin gereksinme duyduğu dövizlerin, 1978 ve 1979 
I yıllarında üç rakamlı milyon dolarlara bile varmaya-
I cak düzeyde kaldığını hepimiz biliyoruz. Türk eko-
I nomisinin gereksinmeleri bir tarafa, Silahlı Kuvvet-
I lerin, günden güne ülkeyi zorlayan bu ihtiyacı karşı-
I sında elbette ki, Hükümet, arkadaşlarımın da az ön-
I ce söyledikleri nedenleri de dikkate alarak, bu tasa-
I rıyı hazırlayıp Meclise sunmak gereğini duymuştur. 
I Şimdi tasan olumludur ve tasarı askerlik görevi -
I nin ifası sırasında ayrıcalık yaratmak gibi, bir saikat-
I lıkla da kanımca malûl değildir. Bu tasarı bir yıl ön-
j ce kanunlaşmış olsa idi, tasarının ikinci maddesinde 
I bahsedildiği şekilde bu konuda sağlanan dövizlerin 
| münhasıran yalnız Silahlı Kuvvetlerin günlük gerek-
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sinmelerini ve milli savunma yatırımlarının gerçek
leşmesinde kullanılacağı kaydıyla elbette ki bugüne 
kadar ülkeye bir yarar getirmiş olacaktı. Bir yıl ge
cikmiştir ve ben izin verirseniz kısaca bu tasarının 
bu bir yıldan beri Millet Meclisinde ve Komisyonlar
da geçirdiği evreyi kısaca dile getirmek istiyorum. 

19 Mart 1979 da Bakanlar Kurulunda hazırlanır, 
27 Mart 1979 da Meclise sevk edilir. Milli Savunma 
Komisyonunda müzakeresine geçilir. Milli Savunma 
Komisyonu üyeleri, genellikle tasarıyı olumlu bul
muyorlar. Tasarının Milli Savunma Komisyonunda 
reddedilmesi olasılığı belirince Milli Savunma Baka
nı Sayın Akmandor, Hükümet adına tasarıyı geri alır. 
Bir süre sonra, tekrar Hükümet aynı tasarıyı Mecli
se sevk eder. Bu sırada yine Bütçe Plan Komisyonu 
üyelerini Genelkurmay Başkanlığında bir brifinge 
dav.ît ederler; ben de o üyeler içerisinde bu brifinge 
katıldım. Türkiye'nin milli savunması konusunda 
gen?! bilgiler verildikten sonra, asıl silah dışalımları
nı realize edebilmek ve askeri fabrikalarda gerekli 
malzemeyi sağlamak bakımından dövize gereksinme 
bulunduğu, Genelkurmayda yetkililer tarafından açık
ça beyan edilir. 

Arkadaşlar; 
Bir konuyu kasıtlı olarak değil; ama benim içim

de bir hüzün konusudur, dile getirmek zorunluğunu 
duyuyorum. O brifingte bulunan ve bugün aramızda 
elan senatör arkadaşlarımız da ifade edeceklerdir, 
Genel olarak, Sayın Genelkurmay Başkanının orta
ya koyduğu ve bu tasarının mutlaka kanunlaşması 
gerektiğini bildiren demecinin karşısında birçok üye
ler söz almışlar, olurunu vermişler; ama Bütçe Plan 
Komisyonunun Adalet Partili üyeleri bir türlü olur
larını vermemişlerdir. Bilhassa bugünkü birinci Dev
let Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun'un söz alıp, bu ko : 

nu üzerinde anlamlı olarak tek kelime ifade etmedi
ğini son derece hüzünle anımsıyorum. Onun arkasın
dan Meclis tatile giriyor ve tasarı Komisyonda ka
lıyor; arkasından hep bildiğimiz gibi, yeni Hükümet 
kuruluyor. Demirci Hükümeti ilk iş olarak tasarıyı 
geri alıyor. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan 
tümüyle ne alâkası var?.. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Kim getirdi 
ise Allah razı olsun. 

BAŞKAN — Öyle efendim, üslup tarzları öyle 
efendim. Buyurun. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Tasarının 
Meclislerimizde geçirdiği safhaları, evreleri hatırlatı
yorum. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Yani politika 
yapmak istiyorsun öyle mi?.. 

BAŞKAN — Sözleri bitmek üzere efendim, mü
saade buyurun. 

Sayın Sarhcalı, toparlamanızı rica ediyorum. 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — Evet efen

dim. 
Tasarı geri alınıyor ve bir süre sonra, şimdiki 440 

bin liralık döviz karşılığı yerine, 800 bin lira; ra kam 
değiştirilmek suretiyle aynen sevk ediliyor. 

Arkadaşlar; 
Sözlerimin başında söyledim. Bu tasarı bir yıl 

önce kanunlaşabilirdi. Bir yıl içerisinde bugüne kadar 
birçok gereksinmeler karşılanabilirdi; ama başka ko
nularda olduğu gibi, bunun örneklerini çok gördük, 
çok biliyoruz, bugünkü Hükümet Partisinin iktidar
da ve muhalefetteki konular karşısında ve hatta po
litika dışı sayılması gereken konular karşısındaki tu
tumunu ve davranışını da izah etmek istedim. Bun
dan kendimi önleyemedim. 

Sevgili arkadaşlar; 
Tasarı bugünkü haliyle olumludur ve kanunlaşma-

lıdır. 
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarhcalı. 
Sayın Komisyon, söz istiyor musunuz efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) — İsti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; 

Tasarı bu kürsüden enine boyuna eleştirildi. 
Daha fazla söz söylemeye gerek görmüyorum de
tayları üzeninde. Özellikle Sayın Akmandor ve Sa
yın Müezzinoğlu tasarının esprisini tam olarak izah 
ettile>f. Diğer değerli konuşmacı arkadaşlar da ço
ğunluk itibariyle tasarının esprisini izah buyurdu
lar. 

Tasarı döviz sağlamaya yönelik bir tasarı değil
dir. Tasarı yurt dışında çalışan işçilerimizin işlerini 
kaybetmemelerini amaçlayan bir tasarıdır ve ne 
Anayasanın 60 ncı maddesine aykırıdır, askerliği 
tamamıyla kaldırmamaktadır, iki aylık bir temel 
eğitimle yetinmektedir. 

Sayın Ege de izah ettiler ki, her birimizin asker
lik süresi Iburada farklı farklıdır, hatta aynı dönem
de askerlik yapanlar arasında farklılıklar vardır. 

— 20 — 
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Hepinizin bildiği gibi, kısaltılmış askerlik eğitimline I 
talbi tutulan yedeksuibaylar ıvardır. Aynı dönemde 
dört ay askerlik yapmışlardır bunlar. Aynı dönem- I 
de askerlik yapan arkadaşları 1,5 sene askerlik yap- I 
mıştır. Burada eşitlik ilkesine aykırı bir durum da I 
katiyetle yoktur. 

Birinci ek maddeye .özellikle takıhndı. Bu hu
susta Komisyonun bir açıklarmada bulunması iste
nildi. Bu konuda Sayın Akmandor ve Sayın Müez- I 
zinoğlu gerekli açıklamayı yaptılar. Komisyon ola- I 
rak bizim de söyleyeceklerimiz 'bunun ötesinde bir 
şey değildir. Ancak, ben müsaadenizle şunu izah I 
etmek, açıklığa kavuşturmak istiyorum. I 

işçi olaralk Türkiye'den giden bir kimse, orada I 
işçi olarak çalışıp patron durumuna gelinceye kadar I 
29 yaşını zaten geçmiş olur. 18 yaşından önce ora- I 
ya gitmek pek bahis konusu değildir işçi olarak, I 
2Q yaşından önce gitmek bahis konusu değildir. 9 I 
seneden, 8 seneden önce de işçi olarak gideni bir I 
kimsenin işçi ücretinden tasarruflarıyla patron du- I 
ruma gelmesi oldukça zor 'bir husustur. I 

ıHİK'MET SAVAŞ (Eskişehir) — Orada çocuk
larımız; yetişiyor efendim. I 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MBBMET EMİ'N ALANYALI ((Devamla) — Ga
yet tabii düşünülmeyecek konu da değildir, düşünü- I 
lebilirdi; ama özellikle Milli Savunma ve Ordu I 
mensuplarımız, değerli mensuplarımız bunun istis- I 
marından çekindikleri için 'bu husus üzerinde önem- I 
le durmuşlardır. Bu tasarıdan istifade edebilmek için I 
askerlik dönemi içinde mutlak, surette işçi statü- I 
sünde olmasının tevsiki aranacaktır. Bunun bir tek I 
isıtisnası vardır, o da doktorlar. Eğer bir doktor I 
yurt dışında işçi statüsünde çalışıyor ise, işçi olma- I 
sına ve oturma izni bulunmasına rağmen, bu ta- I 
sarıdan yararlanamayacaktır. Çünkü, Türkiye'nin I 
doktora büyük ihtiyacı vardır. I 

Tasarı büyük bir ihtiyacı cevaplandırmaktadır. I 
Sadece yurt dışındaki işçilerimizin işini kaybetme- I 
melerinin ötesinde, bunlar askerlikten kaçabilmek I 
için 29 yaşına kadar; malumaıâliniz bunların asker- I 
lik sürelerini erteleme imkânı vardır Milli Savun- I 
ma Bakanlığının ve ertelenmektedir. Asker kaçağı I 
durumundan da kurtula!biknek için zaman zaman 
bunların bir yalbancıyla evlenip tabiyet değiştirme I 
yoluna da gittikleri malumdur, çioğumuzca bilin- I 
mefctedir. I 

Bu tasarı, ıbu bakımdan yurt dışındaki işçileri- I 
mizıin birçok problemlerine çare getiren ve Milli | 

— 21 

20 . 3 . 1980 O : 2 

Salvunımamııza da, çok daha geri önemde olmakla 
beraber, birinci kriterden, bazı imkânlar sağlayan bir 
tasarıdır. 

Olumlu (oylarınızla tasarının bir an önce kanunlaş^ 
masını gerçekleştirirseniz, gerçekten bu memlekete 
büyük hizmet sağlayacak bir kanunu yürürlüğe 
koymuş olacaksınız. 

'Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Komisyon, bir noktayı, lütfen açıklarsa

nız, zira sorulan sorudan onu çıkartma imkânı do
ğuyor. Sayın Çelebi'nin ısorusunda şöyle bir nokta 
ı vardı... 

'İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söyledi 
onu. 

LÜTFİ TAKOĞLU (Kocaeli) — Cevapladılar 
efendim. 

BAŞKAN — Kafi gelmedi gibi geliyor, tzin ve
rirseniz biraz açıklasınlar efendim, 

«İşyeri açmış olanlar» buyurdunuz. Bu işyeri 
açma orada birtakım şartlara bağlı derler, Sayın 
Çedebi de bildirdikleırinıde. İşçi olarak çalışılır bir 
müddet; ondan sonra işyeri açma hakkı verilir. b'x. 
Bir de diyorlar, orada bir yabancıyla evlenip işyeri 
açma hakiki verilir, iki. Bir de işyeri açmıştır, ondan 
sonra ayrılmış ve başka birinin namı olan yerde iş
yerinde çalışmaktadır. Bunlar sigortalıdır diyorlar 
aynı zamanda. Bunların sigorta haklan kaybolma
mıştır; ama işçilik hakları bu listenilen anlamda git
miştir. Orada devamlı çalışıyor, hatta hatta diyor
lar, bir kere anlattılar bunu, Berlin'in bir mahalle
sinde 4Q bin Türk çalışıyor. O 40 bin Türk'ün yiye
ceğini, içeceğini sağlayan tüm işçiler Türklerdir di
yor. Yani bakkallar, dükkanlar; 'büyük, patronlar de
ğil. Bunlar boyacıdır, yoğurtçudur; hepsi var diyor. 
Bunlarında ıbu haklardan yaırarlanma imkânı yok mu
dur diyorlar; işçilikten geldiğine göre?.. 

İBÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET BMIİN ALANYALI (Devamla) — Sayın 
Başkan, eğer işçi statüsü içinde olduklarını 
tevsik edebiliyorlar ise yararlanacaklar. 

BAŞKAN — Ama yasa aynen, «İşjçi olarak çalış
makta olan» diyor da ondan korkuyorlar efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın — Açıkladı 
ya Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ege, hiçin sabırsızlık gösterJİ-
yorsunuz? Yarın bir haksızlık çıkar efendim. İzin ve
rin, beş dakikayı almaz bu. 

Buyurun efendim. 
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ıBÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Devamla) — Bu
nun tevsiki isteniyor. 

IBAŞKAN — Yani açiklık gelsin de, hiç olmazsa 
ilerideki uygulamalarda rahatsızlık olmasın diyor
lar. Komisyonun görüşü olarak belirlensin. 

ıBÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Devamla) — Sa
yın Başkan, ok madde Tin başındaki ibare gayet 
açıktır. «Yabancı ülkelerde hır işyerinde çalışan ve 
oturma iznine sahip olarak, işçi sıfatıyla en az bir yıl 
çalışmakta olan...» diye haşlar. Tasarının bu metni 
gayet açıktır. Bunun tevsiki de konsolosluktan isten
mektedir. Bu şartları tevsik edebilen herkes (Dok
torlar hariç), işçi statüsünde olan herkes yararlana
caktır. O şartların nasıl tevsik edileceği konusu ora
nın mevzuatına tabidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
iSayın Hükümet temsilcisi, bir diyeceğiniz?.. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR 
VE KARARLAR DAİRE BAŞKANI TUĞGE
NERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Yok. 
Sayın Hatip, Hükümet konuşmadığı için de son 

söz hakkı doğmuyor. 
ıBu itibarla istediğinizi yerine getirme imkânını 

bulunmuyor. 

Sayın üyeler; 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kaibul edenler.. Kabul etmeyenler.. Oy çokluğuyla 
kabul edilmiştir efendim. 

(Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

21 . 6 . 1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanu
nuna Bıazı Bk Maddeler ve Bir Geçici Madde Ek

lenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 21 . 6 . 1927 günlü ve İMİ sayılı 
Askerlik Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Yabancı ülkelerde bir işyerin
de çalışan ve oturma iznine sahip olarak, işçi sıfa
tıyla en az bir yıl çalışmakta olan 1111 sayılı As
kerlik Kanunu ile (Tıp doktorları hariç) 1076 sayılı 
Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu
na tabi yükümlüler, Türk konsolosluklarından ala
cakları işçiilik durumlarını belirleyen belge ile doğ

rudan veya konsolosluk aracılığıyla askerlik şube
lerine başvurmaları halinde (440 010$) Türk Lirası
nın, 1 Mart 1980 tarihindeki resini kur üzerinden 
karşılığı kadar çalıştığı yabancı ülke parasını asker
lik çağının başlangıcından 29 yaşını tamamladık
ları yılın Aralık ayı sonuna kadar ödemeleri ve iki 
aylık temel askerlik eğitimline tabi tutulmaları su
retiyle, vatan ödevini yerine getirmiş olurlar. 

Yukarıda belirtilen (440 000) Türk lirası kar
şılığı yabancı ülke parasının tutarını iki katına 'ka
dar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İstekli olmayan veya haklarında belirlenen öde
me tutarını ödemekten vazgeçen, çalıştıkları işyer
lerinden ilişiği kesilerek ayrılan, işçilik statüsünü 
kaybeden (işsizlik sigortası almakta olanlar hariç)' 
yükümlüler bu kanun hükümlerinden yararlana
maz * 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş-
göstermesi halinde bu kanuna tabi olan yükümlü
lerin askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere si
lah altına alınmalarının şekli ve süresi Bakanlar Ku
rulunca belirlenir, 

Elinde olmayan sebeplerle, bu kanunun hüküm-
lerinden yararlanma hakkını yitirdikten sonra, as'ker-

. lik görevini 1111 sayılı Askerlik ve 10(76 sayılı Ye
dek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunununa 
göre fiilen tamamlayan veya ödeme safhasında öleni 
veyahut askerliğe elverişsiz hale gelen yükümlülerin, 
ödedikleri paranın Türk Lirası karşılığı yurt içinde 
kendilerine veya kanuni mirasçılarına defaten ödenir. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde bir önerge var, onu okutuyorum 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Madde de
vam ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim ayrı ayrı, ek madde 1 bitti, 
ek madde 2 geliyor ondan sonra. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ek madde 
2, birinci maddeye dahildir, onu da okuyacaksınız, 
ondan sonra müzakere edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, ek madde 1, dk madde 2, 
bunlar hep birinci madde, çerçeve madde içerisinde 
olanlar. Ancak, ek madde olarak müstakil geçmiş ve 
anlamiarıda tamamen değişik. Bu itibarla ayrı ayrı 
görüşmekte yarar var değerli üyelerin aydın!anm^"i 
yönünden. Biz bu yolu seçtik, bir sakınca görmedik. 
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Sayın Başkanlığa 
1011 Sıra Sayılı tasarının ek madde Tin ilk parag

rafının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Cumiburbaşkan ı nca 
Seçilen Üye 

Hüsamettin Çelebi 

«Ek madde 1. — Yabancı ülkelerde bir işyerinde 
çalışan ve oturma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla en 
az bir yılıdır çalışmakta olan veya işçi olarak çalıştık
tan sonra kendi adlarına veya ortaiklaşa kurdukları 
ve işledikleri işyerinde çalışan 1111 sayılı Askerlik 
Kanunu ile (Tıp doktorları hariç) 1076 sayılı Yedek-
••subay Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yü
kümlüler, Türk konsolosluklarından alacakları işçi
lik veya kenidi adlarına veya ortaiklaşa kurdukları ve 
işlettikleri işyerleri durumlarını belirleyen belge ire 
doğrudan doğruya veya konsolosluk aracılığıyla as
kerlik şubelerine başvurmaları halimde (440 bin) 
TL. nin 1 Mart 1980 tarihindeki resmi kur üzerinden 
'karşflığı kadar, çalıştığı yabancı ülke parasını asiker-
lik çağının başlangıcından 29 yaşını tamamladıkları 
yılın aralık ayı sonuna kadar ödemeleri ve 2 ay
lık temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiyb 
vatan ödevini yerine getirmiş olurlar.» 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim... Açık
lamak üzere Sayın Çelebi, buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Önemli bir konuyu görüşmekte olduğumuz açık. 
Böyle önemli konuların görüşüldüğü günlerde, «Fa
lan zaruret var, Hükümet şöyle istiyor, falan cephe 
veya canip şöyle düşünüyor» sözleriyle Cumhuriye': 
Senatosunun ve Millet Meclisinin konular üzerinde sa
lim şekilde karar vermekten alıkonulmak istendiği görül
müştür. Bunun bir örneği, hatırlayacaksınız Tam Gün 
Yasasıdır. Burada çok haklı, reddi imkânı olmayan 
hususlar söylendi; fakat «Bunu çıkarmazsak sağlık 
hizmetleri durur, vatan batar» edebiyatı içerisinde bu 
kanun gitti ve memlekete neye mal olduğu sağlık hiz
metlerinin bugün hangi noktaya gelmiş bulunduğu he
pimizin malumu. 

O sebeple ben istirham ediyorum. Bu gerekçeleri 
öne sürmeden bu metni bir defa daha lütfen komis
yona götörüp. komisyon bu metni bir defa daha in
celesin. 

Şimdi, metnin çök iyi hazırlandığı söylenemez. 
Hele metnin komisyondan geçip gelen şekli, her şeyi 
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açık açık söylüyor, her şey teemmül etmiştir gibi bir 
•iddiada bulunulamaz. 

Mesela şimdi burada, «Bir yıldır işçi sıfatıyla ça
lışmakta olan...» ifadesi neyi kasltediyor diye sorsa/n, 
sanıyorum ki, değişik cevaplar alacağım. Bizüm ka
nunumuza göre işçi olan mı, Alman mevzuatına göre 
işçi olan mı söz konusudur? Bu belli değil. Gerekçide 
bile böyle bir açıklık yök. 

«29 yaşını doldurduktan sonra gelinecek 2 ay Tür
kiye'de eğitim hizmeti yapılacak» denliliyor. Bir ga
ranti almış mıyız, bir anlaşmamız var mı? Bu durum
da olan vatandaşlarımızı, . mesela Federal Almanya 
yeniden aynı işlerine iade edecdk mi? Böyle bir şey 
var mı?.. Yok. 

Şurasından burasından bakarsak, metnin çok mü
kemmel olmadığı, en aznıdan amacını iyi açıklamadığı 
ortada. Burada yapılan görüşmelerde şu husus da 
açıklıkla ortaya çıktı. Metnin Anayasaya uygunluğu 
konusunda da Genel Kurulumuzda tam bir görüş bir
liği yok. «Anayasaya uygun» diyen var, «Anayasaya 
aykırı» diyen var. Olabilir, Anayasaya uygundur; ama 
bir husus var ki, görebildiğim kadarıyla, konuşabildi
ğim kadarıyla pekçoık üyemizde bir husus var ki, o 
ortaklaşa bir görüş: Bu yasanın getirdiği espri, Türk 
Milletinin askerlik mükellefiyeti fikrine yeterince uy
gun değil. O nöktad'an bir defa zaafı var. 

Bütün bunlara rağmen, ekonomik gerdkçe'ier öne 
sürerek tasarıyı hadi hadi kabul edelim dediğimiz an
da bile önümüze bir haksızlık çıkyor. Biraz önce arz 
eütim. Yurt dışında başkasının iradesine tabi olarak 
çalışmakta olan Ve yarın «îşyerim kapatıldı denildi
ğinde Türkiye'ye dönmek durumunda bulunan va
tandaşa diyoruz ki, «Sen bu kanundan yararlan.» 
Ama belli bir süre yurt dışında kalmış, orada oCur-
ma hakkı kazanmış, kendi işyerini kurmuş ve kazan
maya devam etmekte olan bir vatandaşımıza, Alman
ların bile artık geriye kolay görideremeyeoelicl'eri bir 
vatandaşımıza diyoruz ki, «Sen işyerini kapat» veya 
«işyerini kapatmayacaksan, Almanya'da da bu işlerin 
simsarları var, onlara birtakım alınterinle ka/anlığın 
paralan öde; yani birtakım (Mazur görünüz b^rıi, arz 
'etmek isterim) ahlaki olmayan yolları, insanlara be
del öde, öyle işlere karış ve gel Türkiye'ye...» Bunda 
haklılık yoktur arkadaşlarım. 

Bendeniz, buraya bugün ani olarak bu tasarının 
geleceğini bilmediğim için, gelen mektupları getirip 
huzurunuzda sunamadım. Vatandaşlarımızın içi ağlı
yor. «Bizi Türkiye'den kopma zorunda bırakmayın» 
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diyen genç insanlar var. «Birtakım işler yapmışız, bir 
imkân bulmuşuz, çoluk çocuğumuza burada ekmek 
parası kazanıyoruz, vatana gönderiyoruz, burada da 
çocuklarımızı okutuyoruz. Bizi vatandan kopma du
rumunda bırakmayın.» diyen genç insanlarımız var. 

İşte bütün bunları düşünerek ve itiraf edeyim ki, 
yeterince düşünülmüş olarak da hazırlanmadan, bel
ki maksadımı tam ifade edemeden, bir önerge sun
muş oluyorum. Önergemin mahiyeti ve amacı şu; 

İşçi olarak yurt dışına gitmiş, bir süre çalışmış, 
(Bunlar tevsik edilecek şeyler) sonra kendi adına ve
ya ortaklaşa bir iş yeri kurmuş vatandaşlarımız bu 
Kanundan yararlansınlar. Böylece en azından yurt 
dışında bulunmak durumları bakımından ortaklıkları 
olan, bizden değişik sıfatları olan; ama kendi ara
larında ortak bir sıfata sahip olan vatandaşlarımız 
kanun karşısında farklı muamele görmesin. Bunu te
min etmek istiyorum. Kabulünü rica ediyorum. Ama 
Komisyon lütfeder maddeyi geri alarak bir defa da
ha incelerse, sanıyorum ki, meseleye daha vuzuhlu, 
daha isabetli bir formül bulacaktır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye? 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, lehinde süz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Karamullaoğlu. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

Konuşmama başlamadan evvel sizlere saygılar 
sunuyorum. 

Biraz evvel Sayın Çelebi'nin de işaret buyurduğu 
gibi hakikaten bu yasa tasarısı bir kaç iktidar deği
şikliğine rağmen, esaslı şekilde incelenip ve hazırla
nıp getirilmemiştir. Bilhassa Sayın Çelebi'nin işaret 
ettiği gibi, işçi statüsünde çalışıp da, bilahara kendi 
adına iş kuranların askerlik durumlarının ne olaca
ğı kesinliğe kavuşturulmamıştır. Şimdi öyle bir du
rum olacaktır ki, madde «En az bir yıl çalışmakta 
olan» diyor. Şu halde, işçi statüsünde çalışanlar bu 
haktan yararlanacak, belli ölçülerde. 

Demin Sayın Çelebi'nin de işaret buyurduğu gibi, 
işçi statüsünde çalışmış, adam birkaç kuruş biriktir
miş, müstakil bir işyeri kurmuşsa, kötülük mü yap
mış? Yani bu adam ömrünün sonuna kadar işçi ol
maya mahkûm mudur? Bunların durumu ne ola
cak? 

Biraz evvel Sayın Ege'nin dediği gibi, çağ dışı 
düşünce ille kötü bir şey değil. Nitekim çağ dışı dedi
ğimiz halde bu yasa getirilmiş. Günün şartlarına uy
mayan her şey çağ dışıdır. Açıkça kalkalım getire
lim şu bedel usulünü, daha rahatlayalım. 

Şimdi burada bir kısmı mağdur olacak, bir kısmı 
spekülasyona mevzu olacak. Orada öyle işler döne
cek ki, adam uydurma iki tane satış mağazası açacak, 
(Şimdi adını pek söyleyemiyorum) ondan sonra bu
nunla adam sırasında müstakil işyerinde işçi gibi gös
terilecek 

Arkadaşlar, istirham ederim. Biraz evvel arkada
şımın da buyurduğu gibi, Hükümet böyle istiyor, ik
tidar böyle istiyor, parti böyle istiyor şeklinde devam 
edersek, Tam Gün Yasasında başımıza gelen bura
da da başımıza gelecek. 

Rica ediyorum, Sayın Çelebi'nin önergesini kabul 
buyurun. Maddeyi tümüyle hatta tasarıyı Komisyon 
geri alsın arkadaşlar; acele etmeyelim. Sel önünden 
kütük mü kapıyoruz? 

Bu bakımdan, vaktinizi fazla almak istemiyorum, 
zaten bu yasa tümünden sakat, bu önerge nazarı iti
bara alınsın ve Komisyon alsın bunu, ciddi olarak 
yeniden incelesin ve huzurunuza getirsin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun Sa
yın Savaş. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Efendim, görüş
tüğümüz kanun tasarısı Türk kamuoyunda çok dik
katle takip edilen bir tasarıdır. Bu ek madde üze
rinde verilen değişiklik önergesi kâfi değildir. Bu 
madde tamamen değiştirilmeli, derli toplu, düzenli 
bir hale getirilmelidir, açık kapılar kapatılmalıdır. 
Bu madde bu şekilde geçerse bundan sonra Türkiye' 
de askerlik yapmak istemeyen herkes askerlik yap
maz. Bu yolu açmış oluyoruz. O zaman, bugün is
mini bilmediğimiz memleketlerde Türkiye'den as
ker kaçakçılığı yapmak isteyenler için kurulacak bü
roların vize verdiğini görürüz. 

Onun için bu ek madde lütfen Komisyon tarafın
dan geri alınsın, dörtbaşı mamur, hakikaten işçi olan 
ve hakikaten bu vazifeyi yapmayacak insanların bu 
kanundan istifade edecek hale getirilmesini sağlaya
lım. Benim teklifim de, bu maddenin lütfen Komis
yon tarafından geri alınmasıdır. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Aleyhinde oldunuz değil mi efen
dim, sağolun? 

Sayın üyeler; 
Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) — Katı
lamıyoruz Sayın Başkan, geri almayı da düşünemiyo
ruz. Zira, önergenin lehinde konuşan arkadaşlar da
ha large (geniş) bir uygulama getirmek istiyorlar. 
Sayın Hikmet Savaş'ın söylediği gibi, ismini şu anda 
hatırlayamadığımız her hangi bir ülkede uydurma 
bir büro açmak suretiyle (Kendi ifadesiyle tekrarlı
yorum) uydurma bir büro açmak suretiyle asker ka
çakçılığını teşvik eder bir mahiyet alabileceğinden, 
bu şekliyle dahi endişe duyuyorlar. 

Halbuki, önergeyi veren arkadaşlarımız... 

BAŞKAN — Zatıâlinizin görüşü mühim Sayın 
Başkan, siz görüşünüzü söyleyin, onlar tescil edildi, 
değerli üyeler dinlediler. 

Buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Devamla) — Onu 
belirteceğim efendim, oraya geleceğim Sayın Başkan. 

Önergeyi veren ve lehinde konuşan arkadaşları
mız ise, bunun ayrıcalık yaratacağını, orada kendi 
başına işyeri açan vatandaşlarımıza da bu imkânın 
sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Bütün endişe 
gerçekten Sayın Hikmet Savaş'ın söylediği gibi, istis
mar edilmesi endişesidir. 

Kanaatimizce madde ve tasarı Yüce Parlamento
da gereği kadar incelenmiştir. Her iki Hükümet tara
fından da ayrıca incelenmiştir, Komisyonumuzda da 
gerçekten ciddi bir incelemeye tabi tutulmuştur ve 
denetleme hususunda biraz sonra geleceğimiz ek mad
delerde hükümler de vardır. 

O sebeple önergeye katılamıyoruz, maddenin ay
nen kabulünü rica ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. 
Hükümet katılıyor mu efendim önergeye? 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR 

VE KARARLAR DAİRE BAŞKANI TUĞGENE
RAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Sayın üyeler, önergeyi dinlediniz. Önergeye Ko

misyon ve Hükümet katılmıyor. Önergenin benimse
nip benimsenmeme sini oylarınıza sunacağım. 

Önergeyi benimseyenler lütfen işaret buyursun
lar... Önergeyi benimsemeyenler... Önerge benimsen
memiştir. \ 

Okunan ek 1 nci maddeyi okunduğu şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler..^ -
Kabul edilmiştir. j 

Ek madde 2. 
EK Madde 2. — Yurt dışında çalışan askerlik 

yükümlülerinin yabancı ülke parası üzerinden yap- v 

tıklan ödemeler, TC Merkez Bankasındaki özel hesa
ba geçirilir ve karşılığı Türk Lirası Bütçe Kanununa 
bağlı «B» işaretli cetvele gelir kaydolunur. Gelir kay
dolunan bu tutar Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, 
mühimmat, mühimmat aksamı, teçhizat, araç ve gereç 
ihtiyaçları ile yurt savunmasına destek sağlayan yatı
rımları karşılamak üzere Milli Savunma Bakanlığı 
bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydedilir. Bu öde
nekten kullanılmayacak kısmı Milli Savunma Bakan
lığının önerisi üzerine yurt savunmasına destek sağla
yan yatırımlar ile ilgili kuruluşlara aktarmaya ve yılı 
içinde sarf edilmeyen ödenekleri ertesi yıla devretme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ödenek kaydolunan bu tutarlardan Milü Savun
ma Bakanlığının ihtiyaçları döviz olarak Maliye Ba
kanlığınca Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilir. 

BAŞKAN — Ek 2 nci maddeyi dinlediniz. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ege buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu ek 2 nci maddede bir noktayı tespit etmek 
mecburiyetindeyiz. Komisyonda bu mesele görüşül
dü; fakat Komisyon müzakereleri motamo zapta geç
mediği için sadece söz halinde kaldı. Burada zapta 
geçmesi lazım. 

Şimdi, ek 2 nci maddenin son bendinde «Ödenek 
kaydolunan bu tutarlardan Milli Savunma Bakanlı
ğının ihtiyaçları döviz olarak Maliye Bakanlığınca 
Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilir.» denilmek
tedir. Bundan ne anlaşılıyor? 

Şimdi, Komisyonda bazı arkadaşlarımız dışarı
dan gelecek olan çeşitli paraların, dövizin gelen mark
sa, dolarsa o şekilde Milli Savunma Bakanlığına tah
sis edilmesi gerektiği şeklinde anladılar ve bir açık
lama yapıldı. Açıklama neticesinde dışarıdan gelen 
dövizin, Milli Savunma Bakanlığına döviz olarak tah-
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sisi değil, karşılık olarak tahsisi, Türk parası olarak 
tahsisi meselesi kararlaştırıldı. 

Şimdi, böylece Türkiye'deki mevcut kanunlar 
muvacehesinde normal bir işlem yapılmış oluyor. 
Eğer, bunun dışında bir anlayışla gelen dolardı, De
utsche Marktı, bilmem efendim Fransız Frangıydı 
gibi parayı bloke ederek o parayı Milli Savunma 
Bakanlığına tahsis etmek yanlış olur ve yanlış bir an
layıştır. Bunun karşılığı tahsis edilecektir. 

Milli Savunma Bakanlığının döviz olarak elde 
etmek istedikleri dışarıdan getireceği çeşitli malzeme, 
teçhizat gibi ne getirecekse bu gelen paradan karşıla
nacaktır; ama anlatmak istediğim incelik şurada; ya
ni gelen dövizin, döviz olarak bloke edilmesi diye 
bir şey mevzubahis değildir. Hükümetler o dövizi 
istediği gibi tasarruf edebilir ve karşılığı Milli Sa
vunma Bakanlığına tahsistir ve gerektiğinde Hükü
met, Bakanlığın döviz ihtiyacını da karşılar. 

Bu şekilde anlaşılmıştır ve böyle kabul edilmiş
tir. Bütçe Komisyonunda. Bunu arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Sayın Komisyon aynen Sayın Ege'nin buyurdu

ğu gibi mi kabul ediyorsunuz efendim, görüş aynı mı 
oluyor? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Zaten açıktır 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani aynı görüş mü oluyor efen
dim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Evet efendim, 
aynı görüş. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, daha sonra sora
rım efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Ege'nin biraz önce yaptığı açıklama bu şekli 
ile bir yanlış anlayışa yer veröbileceğ1! için söz almak 
zorunluluğunu duydum. Biraz önce Hükümet tarafın
dan da ifade edildiği gibi, Hükümetçe hazırlanıp 
Med'i's'lerimize sunulan şekli ile maddede bu husus 
?.; sıkça yer almıştır. Söz konusu olan husus, gönderi-
; c:k ya da gelecek olan dövizlerin döviz olaralk büt-
çv-'e g^lir kaydedilmesi hususu değildir. Zaten bu bizim 

j bütçe anlayışımıza ve döviz hakkındaki tasarrufları
mıza ters düşen bir yaklaşum olur. Hükümetçe ha
zırlanan metinde bu şekilde gelecek dövizlerin Merkez 
Bankasında özel bir hesaba yatırılacağı ve bunun 
Türk lirası karşılıklarının da bütçeye gelir kaydedile
ceği belirtilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonda yapılan değişiklik, (onu belirtmek zo
rundayım.) sadece Hükümetçe hazırlanan tasarıdaki 
bazı Öztürkçe ya da Yeni Türkçe diyeceğimiz deyim
lerin eslki dile çevrilmesinden ibaret kalmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

münakaşa oldu da onun için arz ettim. Yoksa aynı 
anlayıştayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Bankaca söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Okunan ek 2 nci maddeyi okunduğu şekliyle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde okunduğu şekliyle kaJbul edilimiştir efen
dim. 

Ek Madde 3. — Bu Kanunun getirdiği imkânlar
dan yararlanmaya ilişkin başvuru, ödeme şekli, şart 
ve süreleri, başvuran kişilerin gerçelkten işçi olup ol
madığından denetlenmesi yolları, bu kanuna tabi yü
kümlülerin eğitimleri, tatbikat ve olağanüstü hallerde 
göreve çağırma esasları, özlük hakları, terhis yedeğe 
ayrılma ve yükümlülerle ilgili diğer işlemler Milli Sa
vunma ve Maliye Bakanliklarınca birlikte hazırlana
cak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Buradaki «terhis» kelimesinden sonra bir (,) ol

ması gerekir. Kanaatim odur. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) — Efen
dim, işaret buyurduğunuz noiktaya dokunacağını; Ko
misyonda da bu aym şekilde yazılmıştı. Matbaa ha
tası olarak düzeltilmesini istemiştik. Yine aym hata 
işlenmiştir. Bir değişiklik değildir. Matbaa hatasının 
düzeltilmesi gerekmektedir, bir (,) konması gerekmek
tedir. 

BAŞKAN — Onu düzelttiriyoruz efendim. 
Madde üzerinde söz islteyen sayın üye?.. Yok. 
Ek 3 ncü maddeyi okunan şekliyle ve virgülü ile 

beraber oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, ek madde 1, ek madde 2, ek mad
de 3 ile çerçeve madde olarak oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul demeyenler... Kalbul edilmiştir. 
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Madde 2. — 21 .6 .1927 günlü ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici 11 noi madde ek-
lertmişltir. 

Geçici Madde 11. — Bu kanunun yayımı tarihin
de 29 yaşını doldurduğu halde çeşitli nedenlerle he
nüz aslk'er edilmemiş bulunan ve yurt dışında otur-
m'a ve çalışma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalış-
malkta olan ve bunu belgeleyen yükümlüler kanunun 
yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde konsolos
luklar aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları 
'halinde bu kanun hükümlerimden yararlanırlar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Güven. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

2 nci maddenin geçici 2 nci maddesi aslında mad
de 1 'in, ek 1 nci maddesiyle bir paralelliği vardır. Bu
na daha ziyade açıklık kazandırmak için söz almış 
bulunuyorum, 

Her ikisinde şu ilke mevcut: «Yabancı ülkede bir 
işyerinde çalışan ve oturma iznine sahip olan...» Ya
bancı ülkede çalışanların durumu bir yabancının ya
nında olabileceği gibi, Türkiye'de işyeri olan, Tür
kiye'de bir holdingin veya herhangi bir ticarethane
nin ya'bancı memleketteki şubelerinde çalışanlar da 
mevzuübahistir. Bu, ileride bir yanlış anlamaya sebe
biyet verebilir. Yasa açık, yabancı ülkede bir işye
rinde çalışma, oturma belgesi alma. Mümkündür ki, 
bu, yabancıların yanında çalışma şeklinde bir yoru
ma sebebiyet verebilecek nitelikte olur. Bu bakımdan, 
Komisyonda bu konuyu sorduk. Komisyondan gerek -
îi bilgiyi aldık, ama o orada kaldı, rapora da derce-
dilmemişti. Oradaki anlatılan şu idi: Gayet tabiidir 
ki, yabancı memleketteki işyeri gerek Türkiye'deki bir 
holdingin işyeri olsun, Türkiye'deki bir işyerinin şu
besi olsun, gerekse bir yabancıya ait işyeri bulunsun, 
orada çalışan herkes, oturma belgesini alması halinde 
bu yasadan yararlanacaktı. 

Bu konuyu tekrar bu şekilde ortaya koyup, Ko
misyonun da bu konudaki görüşünün zapta geçmesi 
suretiyle ileride uygulamalara yarar getireceği ve ışık 
tutacağı kanısıyla bu konuşmayı yapmış bulunuyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Karamullaoğlu, buyurun. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa

yın Başbakan, değerli üyeler; 
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I Huzurunuzu bugün bir hayli işgal ettim, özür di
lerim, ama inancımız doğrultusunda bu tasarının da 
mükemmel çıkmasını istiyorum. 

Sözlerime başlarken hepinize saygılar sunuyorum. 
Yasa tasarısının genel gerekçesinde, işçilerle bir

ilikte, 36 yaşını doldurduğu halde henüz askere alın
mamış bilim adamlarının da bu Yasadan yararlanma
sı gerekçesi yazılıdır. Genel gerekçe metninde. Nite
kim, Hükümetin teklifinde de geçici 11 nci madde, 
«İşçi sıfatıyla çalışmakta olan ve bunu belgeleyen 
yükümlüler ile 36 yaşını tamamladığı halde henüz 
askere alınmamış olan yurt dışındaki bilim adamları..» 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde, «Bilim 
adamları» deyimi çıkarılmıştır. Şimdi, bu tasarı mün
hasıran işçilerle ilgili oluyor. Halbuki dışarıda bilim 
adamı niteliğini taşyıp da işçi statüsünde çalışan bir 
yığın kimse var. Şu halde, adam ilmiyle irfaniyle uğ
raşmış, didinmiş; Avrupa'ya, Amerika'ya gitmiş, bir 
işyerinde, bir üniversitede, bir akadamide görev gö-

I rüyor ve askerliğini biraz evvel arz ettiğim yaşa ka
dar yapmamış, bu kimseyi bu madde ile bu tasarıdan 
yararlandırmıyorsunuz. Zaten haksızlıklarla diyece
ğim, mazur görün, malul bulunan bu tasarı ikinci 

I bir haksızlık, eşitsizlik yaratıyor. Acaba, Millet Mec
lisinde kabul edilen bu metnin «işçi» deyiminde bilim 

I adamları da mı var? Eğer yoksa, varsa, yoksa bu
nun ikisini birden kesin bir hükme bağlamak lâzım
dır. Komisyon ve Hükümet temsilcisi bu konuda ben
denizi ikna ederse mesele yok. Yoksa, bilim adam-

I lannın da eklenmesi konusunda bir önerge takdim 
edeceğim. 

I Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan; Hükümete ve Komisyona bu konuda bir soru 

I yöneltmek istiyorum; mümkünse buradan yapmak 
I istiyorum. 
I BAŞKAN — Tabii mümkün efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Gü-
I ven biraz evvel bir konuşma yaptı; birinci madde ile 

ikinci maddeyi bir arada o şekilde yorumlamak ve 
anlamak gerektiği takdirde vardığım sonuç şu olu
yor: Türk Hava Yollarının Frankfurt'taki Şubesine 
bağlı bir Türk işçisi ya da bir holdingin Münih'teki 

I temsilciliğinde çalışan bir Türk işçisi askerlik konu-
I sunda bu yasadan yararlanabilecek mi? Eğer bu böy-
I le ise, en azından benim buna karşı olduğumu arz et-
1 mek istiyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Komisyon, cevaplamak istiyorsanız, Sayın 

Kararnullaoğlu da bir soru esasen yöneltmişlerdi. Kı
sa ise yerinizden tabii. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sayın 
Başkan; «Bilim adamları» deyimi Mecliste çıkarılmış
tı,'» 

BAŞKAN — Metinden mi çıkarılmış? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Devamla) — Metin
den Mecliste çıkarılmıştır. Ancak, bilim adamı, eğer 
işçi statüsünde çalışıyor ise yurt dışında, gayet tabii 
ki bu haktan istifade edecektir. İşçi statüsünde çalı
şan kişinin, bilim adamı veya başka bir sanatkâr, 
zanaatkar olması bahis konusu değildir. İkinci bir ni
telik aranmamaktadır. İşçi statüsünde ek 1 nci mad
dede belirtilen şartlarla çalışmış olması kâfi gelmek
tedir. Ayrıca, «'Bilim adamları» deyimini ekleyince, 
işçi statüsünde çalışma olma şartı aranmayacak an
lamına geleceği için zannediyorum ki çıkarılmıştır ve 
sadece işçilere hitap eden bir kanun haline getiril
miştir, 

Sayın Müezzinoğlu'nun sorduğu hususa gelince: 
Komisyonda, yurt dışındaki holdinglerin veya 

Türk Havayollarının bürolarında Türk personelin ça
lışacağı konusunda tam bir mutabakata varılmış de
ğildir, Komisyon bu fikirde değildir. Ancak, Komis
yonda Sayın Hükümet Temsilcisi, «Bunun nasıl ön
lenebileceği» sorulduğunda kendisine, «Bütün tedbir
ler alınacağına dair kanunda gerekli hükümler getiril
miştir; ama biz Hükümet olarak:, Ordu olarak bunun 
bir miktar kaçabileceği, istismar edilebileceği ve uy
gulamada en büyük güçlüklerle bizi karşı karşıya ge
tirecek bir madde olarak görüyoruz.» demişlerdir. 
Yoksa, oradaki holdinglerdeki muvakkat olarak gön
derilen; hele askerliğin dışında kalabilmesi için istis
mar gayesiyle gönderilen kişilerin dahi çalışmasını he
def tutan bir anlayış içinde değildir Komisyon. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

2 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-
]•".:>o girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
ü;'0?.. Yok. 
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Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Çok önemli bir kanunun sonuna gelmiş bulunu
yoruz. Tümü üzerinde birkaç cümleyle düşüncelerimi 
anlatmak istiyorum. 

Biraz evvel kabul ettiğimiz geçici madde 11'de de 
arkadaşlarımın söylediği gibi, bir açık kapı da bura
da bırakmış bulunuyoruz. Türkiye'de bulunan büyük 
şirketlerin, yurt dışında, başka memleketlerde açacak
ları bürolarda çalışanların ücretleri, bilirsiniz ki bizim 
kendi döviz kaynaklarımızdan karşılanır. Döviz gön
derilerek bunların ücretleri ödenir. 

Bu madde ile, oralarda bu askerlik kanunundan 
istifade etmek isteyenlere bir yol daha açmış olu
yoruz. Döviz gelecek diye çıkardığımız bir kanunla, 
kendi kendimize, dışarıya döviz gönderme yolunu aç
mış oluyoruz ve Komisyon da bunu önleyemeyece
ğini ve çok müşkül durumda olacağını, kaçaklar ola
cağını kabul etmiş oluyor. 

Bunun gibi, bu kanunun askerlik müesseselerine 
bir yarar getirmiyeceğini, maalesef kutsal saydığımız 
askerlik görevinde hiç istemediğimiz bir şüphe ve bu
lut dolaştıracağı kanısındayım. Bu kanunun tümü
nün reddedilmiş olmasını gönlüm çok arzu ederdi. 
Fakat memleketin bulunduğu ekonomik şartları öne 
alarak arkadaşlarımız ve Hükümet bunu getirmiş bu
lunuyor. Hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savaş. 
Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Müzakeresini tamamladığımız kanun tasarısının tü

münü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oya sunulacak, kupalar sıralar arasında do
laştırılsın. 
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2. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden 
Teşkilatlanması, Modern Silah, Araç ve Gereçlerle 
Donatılması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklen
melere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 
Sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M. 
Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/690) (S. Sayısı : 
1012) (/) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Biraz evvel oturumun başında aldığınız karar ge

reğince, sıra sayısı 1012 olan. Jandarma Genel Ko
mutanlığının Yeniden Teşkilatlanması, Modern Silah, 
Araç ve Gereçlerle Donatılması Amacıyla İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına Gelecek 
Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilme
si Hakkındaki 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet adına yetkili Albay Mümin Sunay, Jan
darma Genel Komutanlığı Kontrolör Başkanı, İçişleri 
Bakanlığı adına geldiler. Komisyon da hazır. Öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştı, görüşme
lerine başlıyoruz. 

Gerekçe ve maddelerin okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunacağım. Gerekçenin okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelerin okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Maddelerin okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşki
latlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatıl
ması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere 
Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Jandarma Genel Komutanlığının 
yeniden teşkilatlandırılması, kadro noksanı silah, araç 
ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şe
kilde tamamlanması ve mevcutlarının yenilenmesi ve 
bunların idamesi için İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına 8 447 170 000 liraya kadar 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmiştir. Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şart
lara göre Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 nci maddede 
belirtilen o yılki dilimin c/(- 150'si oranında artırılabi
lir. 

BAŞKAN — Okunan 1 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. .Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 2. — Birinci madde gereğince yapılacak 
yüklenmelere karşılık İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığı Bütçesinde «Jandarma Genel Ko
mutanlığının yeniden teşkilatlandırılması, kadro nok
sanı silah, araç ve gereçlerinin modern teknik geliş
melere uygun şekilde tamamlanması ve mevcutlarının 
yenileştirilmesine ait her türlü alım ve giderler» adı 
altında özel bir bölüme 1973 yılından itibaren aşaği-
daki ödeme planına <röre ödenek konur. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Yılında 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

210 000 000 
210 000 000 
210 000 000 
210 000 000 
273 -QQC 000 
241 500 000 
788 075 CO0 
788 075 000 
788 075 000 
78S 075 000 
788 075 000, 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 070 000 

8 447 170 000 

TL. 
TL. 
TL 
TL 
TL 
TL 
TL 
TL 
TL 
TL 
TL 
TL 
TL 
TL 
TL 
TL 

(D 
eklidir. 

1012 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 

1973, 1974 - 1975 - 1976 - 1977 ve 1978 yılı büt
çe kanunları ile verilen toplam 1 354 500 000 TL.'lık 
ödenek bu miktardan mahsup edilir.» 

«Jandarma Genel Komutanlığı Bütçelerinin prog
ramlarında; 

Harp silah, araç ve gereç alımlarını kapsayan -
savunmanın gerektirdiği alım ve giderler - harcama 
kaleminde yer alan ödeneklerle; 
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Silah, anamalzeme, yedek parça, araç ve gereç
lerin satın alınması, tedariki, imalatı, bu Kanun hü
kümlerine tabidir.» 

BAŞKAN — Okunan 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Olmadığına göre bu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«Madde 5. — Yurt içinden temin edilemeyen ih
tiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulü ile sağ
lanır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hiz
metler için ayrı bir ödenek ve 15 yıllık süre ile bağ
lı olmamak kaydı ile ayrı bir ödeme planı yapılabi
lir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Şimdi, çerçeve 1 nci maddeyi, okunan madde 1, 

madde 2 ve madde 5'le birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde konuşmak üze

re Sayın Savaş, buyurunuz. Oyunuzun rengini belli 
etmek üzere söz veriyorum. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Jandarma Genel Komutanlığına yeni mali im
kânlar tanıyan bir Kanun tasarısının sonuna gelmiş 
builiunuyoruz. Bu tanınan >kn kânlarla jandarmamıza yeni 
araçlar ve gereçler ve silahlar alınması temin edile
cek düşüncesindeyiz. 

Bugün memleketimizin içinde bulunduğu buhran
lı devrede, anarşinin her gün biraz daha tırmandığı 
ve ıstırabını hepimizin duyduğu bir zamanda, Jan
darma Genel Komutanlığını böyle takviye edici bir 
kanunu görüşmek bize mutluluk veriyor. Hiç olmaz
sa jandarmamızın yüklendiği büyük yükün bir par
ça maddi yönden takviyesini sağlayabilmek, onların 
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i eline lüzumlu gereçleri verebilmek imkânını sağlayan 
bu Kanunun kabul edilmesi bizi memnun edecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savaş. 
Başka söz isteyen?... Yok. 

Görüşülmekte olan Kanun tasarısının tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Açık oya sunulacak. Kupalar dolaştırılsın efen
dim. 

Sayın üyeler; gündemin 1 nci maddesindeki Ana
yasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üyelik için 
yapılacalk seçime geçiyoruz. 

Ancak bir açık oylama da devam ediyor. Bu iti
barla, onun neticesini bekleme zorunluluğu var. 

S. Sayısı 1012 olan. Jandarma Genel Komutanlığı 
ile ilgili kanun tasarısının açık oylamasına katılmayan 
'sayın üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

S. Sayısı 1011 olan Kanun tasarısının açık oylama
sına katılmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

i Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

| BAŞKAN — Sayın üyeler; 
i 21 .6 .1927 günlü ve 1111 sayılı Askerlik Kanu

nuna bazı ek maddeler ve bir geçici madde eklen
mesine ilişkin Kanun tasarısının açık oylamasına 108 

I sayın üye katılmış, 100 kabul, 7 ret ve 1 boş oy çık
mak suretiyle, sözü geçen Kanun tasarısı Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilmiştir. 

| Sayın üyeler; 
Bu arada öncelik ve ivedilikle görüşülme isteğini 

havi bir tezkere geldi; Ulaştırma, Bayındırlık, İmar -
İskân Komisyonu Başkanlığından, Sayın Abdüllhalik 
Özdinç, buradalar mı efendim?.. Yoklar. 

Hükümet üyesi?.. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Hülkü-
j met de yok zaten efendim. 

BAŞKAN — Efendim, başlandığı zaman Sayın 
Demirayak, onu ifade edeceğim tabii. Okutamıyorum 
onun için. 

Bu itibarla, Hükümet de bulunmadığı için, bunun 
okutulması lüzumu dahi olmuyor. Gelecek birleş'imde 
onu çözeriz. 

Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşki
lâtlanması, Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Dona
tılması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere 
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Girişme YeÜkisi Verilmesi Halkkınldaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesin;; 
İlişikin Kanun Tasarısının açfk oylamasına 102 sayın 

4. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir I 
asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi. (3/1701) 
(S. Sayısı: 992) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu arada tasnifler bek- | 
lenirken oylamaya katılan çoğu üyelerin salonu ter!k 

I üye katılmış ve 102 kabul oyu alarak, bu sözü gejen 
Kanun Tasarısı Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir; hayırlı olsun. 

Ih KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

I ettiği görülmüş ve Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir asıl üyelik için yapılacak seçim için gerekli 
çoğunluğun bulunmadığı Divanımızca tespjt edildi
ğinden, 25 Mart 1980 Salı günü saat 15.00'te topilan-

I malk üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 
Kapanma Saati : 18.40 

VI. — BAŞKANLIK DİVANININ GENİ 
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21 . 6 . 1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bazı Ek [Maddeler ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişi;in Kanun Tasarısına Veril en Oyların Sonucu (S. Sayısı: 1011) 

(Kanunlaşmıştır.; 

TABİÎ ÜYELER ' 
Ekrem Acuner \ 
Mucip Ataklı \ 

t 

Suphü Karaman \ 
•i 

Kâmil Karaveiioğlu [ 
Sezai O'Kan j 
Fahri Özdilek \ 
Mehmet Özgüneş ^ 
Cevdet Sunay ' 
Haydar Tunçkanat I 
Muzaffer Yurdakuler : 

ADANA | 
Mehmet Ünal'dı i 

AFYONKARAHİSAR l 

Kâzım Karaağaçhoğlu 
Ahmet Karayiğit [ 

AĞRI 
1 

Kasım Küifrevi 
ANKARA 

Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasiım Gezmiş 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
Nejat Sarlıcalı 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 1Q7 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 

Çefcinserler : 
Oya kafafaıayanâar : • 

Açık üyelikler : 

7 
— 
77 
— 

(Kabul Edenler) 

BİNGÖL j 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcatı 

BOLU 
Neşet Akmandor 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Şeref Kayalar j 
Barlas Küntay | 

ÇANKIRI ! 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalcuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selahattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacııroğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abduhalufc Özdinç 

, HATAY 
! Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı iSadak Batan 
Aysel Bajyfeaî 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Mehmet Emin Sungur 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursumoğlu 

KASTAMONU 
A!i Münif Islâmoğîu 

, KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
Cerriil Çeçan 
İsmet iM'uharıremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail Aırslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDF 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata BodUr 

SAKARYA 
Osman Salitıoğfu 

SAMSUN 
Celal Arşları 
Şaban Demıirdağ 
Doğan Kitaplı 

SİVAS 

Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bkıineioğlu 
Hasan Güven 

URFA 
Htaan Oraâ 

VAN V z V İ . X 

j Fevzi Kartal 

! YOZGAT 
\ Ünal Allıoğlu 
! ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANINCA Fahri Çotker 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 

TABU ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 

Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

İZMİR 
Kâmran Erkmenoğlu 

N. Kemal Şentünk 
Şerif Tüten 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Hüsamettin Çetebü 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak (ÎJA.) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlii 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 
Şefbip Karamu'llaoğlu 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 
Refet Sezigin 

(Oya Katılmayanlar) 

CORUM 1 KAYSERİ 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan (İ. A.) 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GÎRESUN 
ALİ Cüceoğhı 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem (Bşk.V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal (î.) 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Ziya Müezzinoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KIRŞEHİR 

E. Akıp Aksaç 
KOCAELİ 

Abdullah Köseoğlu 
KONYA 

Erdoğan Bakkalbaşı 
KÜTAHYA 

Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİİRT 
İdris Arıfcan 

SİNOP 
Abdullaih Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Osman Çetin 
Metin S omu ne u 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
AbdttJgani Demirkol 

YOZGAT 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

C UMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhslin Batar 
Zeyyatt Baykara 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kaifaoğlu 
H. Nail Kuibah 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Neriman Abadan Unat 
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Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşkilatlanması, Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması 
Amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına Gelcek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme 
Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 SayıiU Kanunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine iMş 

Kanun Tasarısına Verilen Oylanın Sonucu (S. Sayısı : 1012) 
(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet ÜnaMı 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remizi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
A. Metin Tas | 

BALIKESİR 1 
Mithat Ş. Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
Nejat Sarlıcalı 
î. Sıtkı Yırcah 

Üye sayısı : 1 
Oy verenler : 

Kaibul edenler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya İtatılmayanlar : 

Aç ıık üyelikler : 

84 
102 
102 
— 
—• 1 

82 
— 

(Kabul Edenler) 

1 BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
M. Sedat Özcan 

BOLU 
Neş'et Akmandor 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Şelbüp Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

1 BarJa.3 Küntay 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
DİYARBAKIR 

Sabahattin Savcı 
ELAZIĞ 

M. Cahit Dalokay 
ERZİNCAN 

Orhan Özen 
ERZURUM 

Selahattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet KUıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen | 

1 GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 

1 İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Sıtkı Sadık- Batum 
Aysel Baıykıal 
O. Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Mehmet Emin Sungur 
Emin Uyamsoy 

İZMİR 
ıVlehmet Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğlu 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

j KÜTAHYA 
M. Emin Alanyalı 
Fevzi Er gün 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
Cemil Çeçan 
ts-r/ıet Muharremoğlu 

' MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğîu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Doğan Kitaplı 

SİVAS 
Tah#in Tüfllcay 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
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URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Ak soy oğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak (İ. A.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
{Bşjk. V.) 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 

BURDUR 
Faiilk Kınbaşllı 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(tBaşjkan) 

VAN 
Fevzi Kartaî 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 
Kemal Cantürk 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 
Rdfet Sezgin 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan îktan (t.A.) 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Mehmıet Sö-nımez 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
RaihmJi Erdem (Bşk.V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
.^tref Bakşık 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 

Halis Soylu 
KASTAMONU 

Ali Münif İslâmoğlu (İB.) 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
îdriıs Gürsoy 
Orhan Vuraâ 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Hasan Fehmi' Güneş 

SAMSUN 
Cemal Arslan 
Muharrem Bartın; 

SİİRT 
İdris Arıikan 

SİNOP 
AbdluMaıh Vehbi Uğur 

Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Şerif Tüten 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyfin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 
Metim Sorauncu 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

YOZGAT 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilcı 
Behrç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINC 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Sadi Irmak 
A. Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kubah 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Nermin Abadan - Unat 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 3 . 1980 Perşenıta 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi. (3/1701) 
(S. Sayısı : 992) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1980) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu ile Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür Komisyonu Başkanlık Seçimine Ya
pılan İtirazlara ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Raporu ile Başkanlık Divanı Kararı. (3/1836) (S. Sa
yısı : 1000) (Dağıtma tarihi : 28 .2 .1980) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1978 

mali yılı kesinhesapları haUckında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu. (5/41) 
(S. Sayısı : 1009) (Dağıtma tarihi : 6 .3 .1980) 

2. — 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı 
Kanunun 36-A/12 maddesine (e) Akra'sının eklenme
si ne mütedair Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın-
dırlik, Ulaştırma ve İmar - îsikân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/192; C. Se
natosu : 2/163) (S. Sayısı 1010) (Dağıtma tarihi: 
6 . 3 . 1980) (Ret) (C. Senatosundaki bitiş tarihi: 
30 . 4 . 1980) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı Ydı : 19 S. Sayısı : 1011 

CUMHURİYET SENATOSU 

2 1 . 6 . 1 9 2 7 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bazı Ek 
Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. 

(M. Meclisi : 1/273; C. Senatosu : 1/691) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 368 ve 368'e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 3 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3216 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29.2.1980 tarihli 57 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 21.6.1927 Günlü 
ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bazı Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 27.3.1979 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 28, 
29.2.1980 tarihli 56 ve 57 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 368'e 
1 nci ek) 

TC 
Başbakanlık 26.3.1979 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-421 /'03581 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mil i Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulun
ca 19 . 3 . 1979 gününde kararlaştırılan 21 . 6 . 1927 Günlü ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa Kimi Ek 
Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yasa Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarını. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

1971 tarihinde 1488 sayılı Yasa ile değiştirilen Anayasanın 60 ncı maddesi vatan ödevini günün koşulla
rına ve ihtiyaçlarına uygun biçimde yeniden düzenlemeyi amaçlamış. 

Sözkonusu düzenleme ile; 
Vatan hizmetinin her Türk'ün hakkı ve ödevi olduğu bu ödevin Silahlı Kuvvetlerde veya Kamu hiz

metlerinde yerine getirme koşullarının bir kanun ile düzenleneceğini vurgulamış bulunmaktadır. 
Anayasanın anılan maddesinde ifadesini bulan bu hükümden kaynaklanarak özellikle ulusal ekonomi ve 

savunma yönünden son derece önem arz eden yetişmş insan gücünden yeterince yararlanma olanaklarının 
sağlanabilmesi, bu büyük ve anlamlı kaynağın en verimli ve etkin biçimde kullanılmasını gerçekleştiröbil-
me amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere çeşitli ekonomik ve siyasal nedenlerle ulusal ekonomi ile ulusal savunma yapısı arasında 
gelişmeyi hızlandırıcı ve savunmayı etkinleştirici bir ilişkinin kurulmaması özellikle ulusal savunma sana
yiinin yeterli ve güç katıcı boyutlara ulaşmasına olanak tanınmamıştır. 

Sorunun diğer bir yönü de yurt dışındaki askerlik yükümlüsü durumunda olan işçilerimizin askerlik hiz
metini yerine getirmek üzere yurda gelmeleri halinde, hizmet süresi sonunda, tekrar yurt dışındaki işyer
lerine girebilmelerinin hemen, hemen olanak dışı olmasıdır. Bu ise hem yurt içinde işsiz sayısının artımım 
hem de ülke ekonomisi yönünden önem arz eden döviz girişini azaltıcı etkenlerin doğmasına yol açmaktadır. 

Sözkonusu zorunluklardan kaynaklanarak yapılan yasal düzenlemede halen yurt dışında işçi sıfatıyla ça
lışmakta olan yükümlülerin iki aylık temel askerlik eğitimi görme koşulları saklı kalmak üzere askerlik ça
ğının başlangıcından 29 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayı sonuna kadar yasada belirlenen miktardaki 
çalıştıkları yabancı ülke parasını ödemeleri halinde vatan hizmetini yerine getirmiş olacaklardır. 

Bu ödemeler özellikle Silahlı Kuvvetlerimizin savunma gereksinimlerinin (silah, araç, gereç, mühimmat, 
teçhizat gibi) ve bunun yanısıra yurt savunmasına destek sağlayan yatırımları karşılamak üzere sarf oluna
cak böylelikle modern ve etkin bir ordunun yaratılmasında ve vurucu gücün artırılması ile savunma sana
yiinin kurulması ve gelişmesinde güç katıcı boyutlara ulaşmasında önemli bir etken olarak kullanılacaktır. 

Ayrıca aynı düzenlemede yurt dışında esasen sayıları pek az olan bilim adamlarının vatan hizmetini 
yerine getirmelerini özel bazı koşullara bağlamak ve bu konuda Bakanlar Kurulunu yetkili kılmak amacıyla 
da hüküm getirilmiş bulunmaktadır. 

Aynı yasa tasarısına konulan bir geçici madde ile halen yurt dışında işçi olarak çalışan ve 29 yaşını 
doldurduğu halde çeşitli nedenlerle asker edilmemiş olan yükümlülerle 36 yaşını doldurduğu halde henüz 
askere alınmamış bulunan bilim adamlarının yasanın yayımım takip eden altı ay içinde ilgili makamlara baş
vurmaları halinde bu yasadan yararlanabilmelerine olanak yaratılmıştır. 

Hızlı nüfus artışı nedeniyle Silahlı Kuvvetler için ihtiyaç fazlası durumunda bulunan bazı askerlik yü
kümlülerinin ulusal ekonomi ve ülke çıkarları açısından en verimli ve savunmaya güç katıcı biçimde de
ğerlendirilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan yasa tasarısının ülke çıkarları açısından son derece yararlı 
olacağı düşünülmekte ve anılan düzenleme bu amaca yönelik olarak yapılmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının bu maddesiyle 1111 sayılı Askerlik Kanununa üç ek madde eklenmesi öngörül
müştür. 

Ek Madde 1. — Ülke içinde işsizlik oranının yükselmesi veya yaygınlaşması nedeniyle çalışanlara yeni 
iş bulma olanaklarının yaratılması amacıyla yurt dışına işçi sıfatıyla gönderilen askerlik yükümlülerinin va
tan hizmetini düzenlemek amacıyla hazırlanan tasarının bu maddesinde, kanundan yararlanması öngörülen 
yükümlüler için başlıca koşullar şöyle belirlenmiştir. 

Yurt dışında işçi sıfatıyla çalışmakta olan yükümlülerin buralarda oturma ve çalışma iznine sahip olmaları 
veya yurt dışındaki ailesinin yanında oturmakta iken askerlik çağına giren yükümlülerin de çalışma ve otur
ma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalışmakta olduklarını Türk Konsoloslukları aracılığı ile belirlemeleri 
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ve ayrıca istemleri de ön koşul olarak kabul edilmiştir. Buna göre bu yasadan yararlanmak istemeyenler, do
ğal olarak vatan ödevini Silahlı Kuvvetlerimizde yerine getireceklerdir. 

Bilindiği üzere halen 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine eklenen (G) bendine göre yurt 
dışındaki askerlik yükümlülerinin askerlik çağının başlangıcı olan 20 yaşından 29 yaşını tamamladıkları yılın 
Aralık ayı sonuna kadar askere celp ve şevkleri ertelenmektedir. Bu hükümden kaynaklanarak bu yasaya 
tabi olan yükümlülerin yaş sınırları arasındaki geçen sure esas alınarak yasada belirlenen 300 000 TL. sı
nın yasanın yayımı tarihindeki resmi kur üzerinden karşılığı olan yabancı ülke parasını ayrıntıları yönetme
likte saptanacak esaslara göre ödemeleri ve yurt içinde muayyen tarihlerde yapılacak olan iki aylık temel as
kerlik eğitimine tabi tutulmaları koşulu ile vatan hizmetini yerine getirmiş olacaklardır. Böylelikle ulusal bi
lincin pekiştiği ve çelikleştiği «asker ocağı» nda kısa süre ile olsa dahi bir eğitime tabi olmaları zorunlu 
görülmüştür. Bu eğitimin hangi zamanlarda ve ne şekilde yerine getirileceği ise çıkarılacak yönetmelikte 
belirlenecektir. 

Yasanın bu maddesine getirilen bir başka hükümh çalıştıkları işyerlerinden ilişiği kesilerek ayrılan ve 
işçilik statüsünü kaybeden veya haklarında belirlenen ödeme tutarını ödemekten vazgeçen yükümlülerin bu 
yasadan yararlanamayacakları öngörülmektedir. Bu durumda olanlar askerlik yasaları uyarınca asker edile
ceklerdir. Ancak, elde olmayan nedenlerle geçici olarak işyerinden ayrılan ve işsizlik sigortası almaya devam 
eden yükümlülerin bu yasadan yararlanabilmeleri hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca 300 000 TL. sının karşı
lığı olan yabancı ülke parası tutarını iki misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Yine bu maddede savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde, ülke savunmasının 
gereği çlarak bu kanuna tabi olan yükümlülerin Bakanlar Kurulu kararı ile derhal silah altına alınabilmeleri 
de hüküm altına alınmıştır. 

Ek Madde 2. — Halen yurt dışında çalışmakta oldukları bilim dalında bir yenilik ve ilerleme getiren veya 
Devietin ulusal çıkarlarının gözetilmesinde katkısı bulunan bilim adamlarının 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun (F) bendi hükmüne göre 36 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar geçen süre dikkate alınmak sure
tiyle bu yasanın ek birinci maddesinde öngörülen koşullara göre ayrıntıları yönetmelikte belirlenen esaslar 
gözönünde tutularak vatan ödevini yerine getirme sekinin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması hüküm al
tına alınmıştır. 

Ek Madde 3. — Yasa tasarısına getirilen bu madde ile yurt dışında çalışan askerlik yükümlülerinin ya
bancı ülke parası üzerinden yaptıkları ödemelerin Silahlı Kuvvetlerimizin savunma gereksinimleri ile yurt 
savunmasına destek sağlayan yatırımları karşılamak üzere Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel 
bir tertibe ödenek olarak kaydedilmesi ve yılı içinde sarf edilmeyen ödeneklerin ertesi yıla devrinin sağlan
ması hüküm altına alınmıştır. Ayrıca bu maddede sözkonusu ödenekten kullanılmayacak olan bölümünün de 
Milli Savunma Bakanlığının önerisi üzerine yurt savunmasına destek sağlayan yatırımlara aktarılabilmesi de 
öngörülmüş bulunmaktadır. 

Yasanın aynı maddesinde yapılan bir başka düzenleme ile ödenek kaydolunan bu miktarların Milli Sa
vunma Bakanlığının gereksinimlerini karşılamak üzere Maliye Bakanlığınca döviz olarak Milli Savunma Ba
kanlığına tahsisi de hüküm altına alınmıştır. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesinde, Yasaya tabi tutulan yükümlülerin eğitim, tatbikat ve olağanüstü 
hallerde kullanılma esaslarının tespiti ve ayrıca özellikle yabancı ülke parası üzerinden yapılacak ödemelerin 
toptan veya taksitle ödenmesi halinde bunun ayrıntıları ve biçiminin nasıl olacağı yurt dışındaki bilim adam
larının vatan ödevini yerine getirmelerine ilişkin esaslar, bunun yanısıra yükümlülerin yedeğe ayrılma ve di
ğer işlemlerine ilişkin hususları ayrıntılı biçimde belirlemek üzere bir yönetmelik çıkarılması hüküm altına 
alınmış bulunmaktadır. 

Madde 3. — Üçüncü madde ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde 11. — Hazırlanan yasa tasarısında özellikle yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip 

olarak işçi sıfatıyla çalışmakta olan yükümlülerden 29 yaşına kadar olanların bu yasadan yararlanması ön
görülmüş olmakla beraber, 29 yaşını doldurduğu halde çeşitli nedenlerle henüz asker edilmemiş bulunan an
cak yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalışmakta olan yükümlüler ile yasa ta-
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sarısının ek 2 nci maddesindeki koşullara uygun olarak yurt dışında bulunan bilim adamlarının yasal er
teleme sınırı olan 36 yaşını tamamladıkları halde henüz asker edilmemiş olmaları halinde bir defaya öz
gü olmak üzere yasanın yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde konsolosluk aracılığı ile askerlik şubele
rine başvurmalarında bu yasadan yararlanmalarına olanak tanınmıştır. 

Madde 4. — Bu maddede yasaya aykırı diğer bazı kanunların ek ve değişikliklerin yürürlükten kaldırıl
ması öngörülmüştür. 

Madde 5. — Yasanın yürürlük tarihini belirleyen madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Yasanın yürütme maddesi olarak düzenlenmiştir. 

CUMHURİYET. SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 3 . 3 . 1980 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö Z E T İ 

368'e 21.6.1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bazı Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde Ek-
1 nci ek lenmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla,, 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE: 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 3 Haziran 1980. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1 — Milli Savunma Komisyonuna 10 gün. 
2 — Bütçe ve Plan Komisyonuna 10 gün. 

MiHi Savunma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/691 6 . 3 . 1980 
Karar No. : 5 

Cumhuriyet Stnatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29.2.1980 tarihli 27 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 21.6.1927 günlü 
ve 1111 sayıh Askerlik Kanununa Bazı Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı, C. Senatosu Başkanlığının 3.3.1980 gün ve 7257 sayılı yazılarıyla Komisyonumuza gönderilmiştir, 

Komisyonumuz, Milli Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin iştirakleriyle 6.3.1980 günü saat 
14,00'te toplanmış kanun tasarısını müzakere etmiştir. 

Kanun tasarısının gerekçesinde tafsüen izah edilen hususları ve Hükümet temsilcilerinin beyanlarım da 
dikkate alan Komisyonumuz: 5 r 

Kanun tasarısının tümü üzerinde yaptığı görüşmede, özellikle kanun tasarısının Anayasaya aykırı olup ol
madığı konusu üzerinde duruldu. 
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Neticede; 
1983 sayılı Kanun ile yabancı ülkelerde çalışma ve oturma izni olanların 29 yaşına kadar askerlik görev

leri ertelendiği, 
1883 sayılı Kanuna göre, yükseköğrenim görmüş yükümlüler daha önce de 4 ay gibi kısa bir süreyle as

kerliğini yapmış oldukları, 
303 sayılı Kanuna göre de, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik ve 

talep edenlerin askere celp ve şevkleri Müh Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bı
rakıldıkları, 

Anayasamızın 60 ncı maddesindeki... kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği kanunla düzenle
nir... hükmü uyarınca, alınan bu dövizler yurt savunmasında kullanılacağı noktasından hareket edilmesi de 
olumlu bir gelişme olduğu, 

Anayasa Mahkemesinin eşitlik ilkesi ile ilgili 134,1976 gün ve Esas : 1976/3 ve 1976/23 sayılı kararın
da, Anayasa Mahkemesi anlayışına göre (Yasa önünde eşitlik ilkesi) herkesin her yönden aynı hükümlere 
bağlı olması gerektiği anlamına gelmez. 

Bu ilke ile güdülen amaç, aynı koşullar içinde olan özdeş nitelikte bulunan durumların yasalarca aynı iş
leme uyruk (Tabi) tutulmasını sağlamaktır. 

Kimi yurttaşlar için haklı nedenlere dayanılarak veya bunların durumlarmdaki farklılığın doğurduğu zo-
runluklar dolayısıyla ayrı kurallar konulması halinde eşitlik ilkesinin zedelenmesinden söz edilemez. 

Ayrıca, Fransız Danıştayının içtihatlarına göre de hukuken ve fiilen farklı durumlarda bulunan kişilere 
fafklı rejimler uygulanması eşitlik ilkesine ters düşmez, denildiği, 

Yukarda izah edilen kanunlar ile kararda da anlaşılacağı gibi, bu kanun tasarısı, Anayasamıza aykırı ol
madığı, 

Sonucuna varmıştır. 
Bu husus belirtildikten sonra, tasarının getirdiği diğer konular üzerinde de müzakere yapıldı. 
Malumdurki, Türkiye'mizde milyonlarca işsiz bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı yurt dışında iş bulmuş 

çalışmaktadırlar. Askerlik görevlerini ifa etmek için yurda gelenler, dönüşlerinde eski işlerine girememekte
dirler. Bu durum ise, işçilerimiz ve dolayısıyla ekonomimiz için büyük bir kayıptır. 

Bu gibi zararları önlemek ve savunma sanayimize az da olsa katkıda bulunmak gayesini öngören bu ka
nun tasarısının tümünü benimsemiştir. 

Ancak, bir maddi hata olarak kabul ettiğimiz, tasarının metninde geçen, «Vatan ödevi» deyimi yerine, 
«Vatani hizmeti» deyimi kullanılması ve «Askerlik hizmeti» deyimi yerine, «Askerlik görevi» deyimi yazıl
ması daha uygun olacağı görüşüne varmıştır. 

Komisyonumuz : 
Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, ve 4 ncü maddelerinin aynen kabulüne, 
Genel Kurulda Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisinde bulunmasına, 
Havalisi dolayısıyla Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, Yüksek Başkanlığa sunulma

sına, 
Karar vermiştir. 

Başkan 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 

Bu Kanunda Sözcü 
Bolu 

Orhan Çalış 

Denizli 
Baha Akşit 

Toplantıda bulunamadı 
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Başkanvekili 
C. Bşk. S. Üye 

Hilmi Fırat 

Kâtip 
Sinop 

Abdullah Vehbi Uğur 

İçel 
İsmail Çataloğlu 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı 

Konya 
Mukbil Abay 

Tabii Üye 
Söz hakkım saklıdır. 

Suphi Karaman 
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Muğla 
Fevzi Özer 

Toplantıda bulunamadı 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

îstanbul 
Vefa Poyraz 

Toplantıda bulunamadı 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/691 
Karar No. : 7 

19 . 3. 1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Milleet Meclisinin 29 . 2 . 1980 tarihli 27 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla 'kabul edilen, 21 . 6 . 1927 
günlü ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa Bazı Ek Maddeler ve bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı, 3 . 3 . 1980 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 
11 . 3 . 1980 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuzun 1 8 . 3 . 1980 tarihli toplantısında Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsil
cilerinin de hazır bulunduğu halde kanun Tasarısı incelenmiştir. 

Anayasanın 60 ncı maddesi «Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu ödevin Silahlı Kuvvet
lerde veya kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği kanunla düzenlenir» hükmünü amir bulunmak
tadır. 

Ülkemizde milyonlarca işs'iz bulunmaktadır. Yurt dışında binbir güçlükle iş bulmuş işçilerimiz askerlik 
çağına geldiklerinde işlerini bırakıp memleketimize dönerek askerlik görevlerini yapmakta ve terhislerinden 
sonra çalıştıkları ülkelere gittiklerinde işlerini kaybetmektedirler. Bu durum hem yurt içinde işsiz sayısının 
çoğalmasına sebep olmakta, hem de ülke ekonomisi yönünden büyük bir önem arz eden döviz kaybına yol 
sçmaktadır. 

Bir çok ülke bu sorunu çıkarttıkları kanunlarla çözümlemiş bulunmaktadır. 
Savunma sanayiinin pahalı bir sanayi olduğu tartışılmaz bir hakikattir. Silahlı Kuvvetlerimizin bir kısım 

silah, araç, gereç vb. ihtiyaçları yurt dışından dövizle karşılanmaktadır. Modern tvir ordunun meydana geti
rilmesi ise savunma sanayiinin kurulması ve geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. 

Bu sebeple Komisyonumuz Savunma sanayiimize az da olsa katkıda bulunmak gayesin'i öngören hu kanun 
tasarısının tümünü benimsemiştir ve maddelere geçilme sine karar verilmiştir. 

Komisyonumuz Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 
Komisyonumuz tasarının bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel Ku

rulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu da karar altına almıştır. 
Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

(Bu kanunda Sözcü) 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

'Başkanvekili 
Tra'hzon 

Hasan Güven 

Kâtip 
Rize 

Şükrü Meto 
Toplantıda bulunamadı 

(Bu kanunda Başkan) 
Komisyon Sözcüsü 

Kütahya 
M. Emin Alanyalı 

Üye 
Artvin 

Rasim Gezmiş 
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Üye Üye Üye 
Aydın Bolu C. Bşk. S. Ü. 

İskender Cenap Ege Neş'et Akmandor Zeyyat Baykara 
Toplantıda bulunamadı 

Üye Üye Üye 
îzmir Konya Samsun 

Nurhan Ariemiz Ahmet Remzi Hatip Kanunun tamamı Anayasaya 
aykırı olması sebebiyle muhalifim 

Şaban Demirdağ 

Üye Üye Üye 
Sivas Taıbii Üye Yozgat 

Kanun Anayasaya Kâm'il Karavelioğlu Ünal Allıoğlu 
aykırıdır. Muhalifim Toplantıda bulunamadı 

Tahsin Türkay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

EK MADDE 2. — Yurt dışında çalıştıkları bilim 
dalında bir yenilik ve ilerleme getiren veya Devletin 
ulusal çıkarlarının gözetilmesinde katkısı bulunan bi
lim. adamlarının 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin (f) bendinde yazılı 36 yaş sınırı içinde 

Cumhuriyet Senatosu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

21 . 6 . 1927 Günlü ve 1111 Saydı Askerlik Kanu
nuna Bazı Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklen

mesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21 . 6 . 1927 günlü ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE î. — Yabancı ülkelerde bir işyerin
de çalışan ve oturma iznine sahip olarak, işçi sıfatıyla 
en az bir yıl çalışmakta olan 1111 sayılı Askerlik Ka
nunu il s (Tıp doktorları hariç) 1076 sayılı Yedek Su
bay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yü
kümlüler. Türk konsolosluklarından alacakları işçi
lik durumlarını belirleyen belge ile doğrudan veya 
konsolosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvurma
lar! halinde (440 000) Türk Lirasının, 1 Mart 1980 
tarihindeki resmi kur üzerinden karşılığı kadar çalıştı
ğı yabancı ülke parasını askerlik çağının başlangı
cından 29 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayı sonu
na kadar ödemeleri ve iki aylık temel askerlik eğitimi
ne tabi tutulmaları suretiyle, vatan ödevini yerine 
getirmiş olurlar. 

Yukarıda belirtilen (440 000) Türk lirası karşılı
ğı yabancı ülke parasının tutarını iki katma kadar ar
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İstekli olmayan veya haklarında belirlenen öde
me tutarını ödemekten vazgeçen, çalıştıkları işyerlerin
den ilişiği kesilerek ayrılan, işçilik statüsünü kaybeden 
(işsizlik sigortası almakta olanlar hariç) yükümlüler bu 
kanun hükümlerinden yararlanamaz. 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş-
göstermesi halinde bu kanuna tabi olan yükümlülerin 
askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere silah altına 
alınmalarının şekli ve süresi Bakanlar Kurulunca be
lirlenir. 

Elinde olmayan sebeplerle, bu kanunun hükümle
rinden yararlanma hakkını yitirdikten sonra, askerlik 
görevini 1111 sayılı Askerlik ve 1076 sayılı Yedek Su
bay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre fii
len tamamlayan veya ödeme safhasında ölen, veyahut 
askerliğe elverişsiz hale gelen yükümlülerin, ödedikle
ri paranın Türk Lirası karşılığı yurt içinde kendilerine 
veya kanuni mirasçılarına defaten ödenir. 

(S. Sayısı : 1011) 

21 . 6 . 1927 günlü ve 1111 Saydı Askerlik Kanununa 
Kimi Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin Yasa Tasarısı 

MADDE 1. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Yabancı ülkelerde çalışma ve 
oturma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalışan veya 
yurt dışında ailesinin yanında oturmakta iken askerlik 
çağına giren ve yurt dışındaki bir iş yerinde çalışma ve 
oturma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalışmakta 
olan askerlik yükümlülerinin, Türk Konsoloslukların
dan alacakları işçilik durumlarını belirleyen belge ile 
doğrudan veya konsolosluk aracılığı ile askerlik şube
lerine başvurmaları halinde, 300 000 TL. sının bu ya
sanın yayımı tarihindeki resmi kur üzerinden karşılığı 
kadar yabancı ülke parasını askerlik çağının başlangı
cından 29 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayı so
nuna kadar geçen süre içinde ödemeleri ve iki aylık 
temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları koşulu ile 
vatan ödevini yerine getirmiş olurlar. 

Yabancı ülke parası olarak kabul edilecek döviz 
cinsleri ve ödemeye ilişkin diğer ayrıntılar düzenlene
cek bir yönetmelikte belirtilir. 

Yukarıda belirtilen 300 000 TL. sının karşılığı ya
bancı ülke parasının tutarı Bakanlar Kurulu kararı jle 
iki katına kadar artırılabilir. 

Çalıştıkları iş yerlerinden ilişiği kesilerek ayrılan, 
işçilik statüsünü yitiren. (İşsizlik sigortası almakta 
olanlar hariç) istekli olmayan veya haklarında belir
lenen ödeme tutarını ödemekten vazgeçen yükümlü
ler bu yasa hükümlerinden yararlanamaz. 

Savaş ve savaşı gerektirecek bir durumun başgös-
termesi halinde bu yasaya tabi olan yükümlüler Ba
kanlar Kurulu kararı ile askerlik hizmetini yerine ge
tirmek üzere silah altına alınırlar. 



MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİÖİ METİN 

21 . 6 , 19Î7 Günlü ve HU Sayılı Askerlik Konunu-
na Bazı Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklenme

sine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin Ek 
1 net maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

21 . 6 . I9f7 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
na Bazı Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklenme

sine ilişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin Ek 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1011) 
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(Hükümetin Teklifi) 

birinci maddede öngörülen koşullarla vatan ödevini 
ne şekilde yerine getirecekleri ayrıntıları yönetmelikte 
belirlenen kuruluşlara göre Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

EK MADDE 3. — Yurt dışında çalışan askerlik 
yükümlülerinin yabancı ülke parası üzerinden yaptık
ları ödemeler TC Merkez Bankasındaki özel hesabına 
ve karşılığı Türk Lirası Bütçe Kanununa bağlı «B» 
işaretli cetvele gelir kaydolunur. Gelir kaydolunan bu 
miktarı Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah mühimmat, 
mühimmat .aksamı, teçhizat, araç ve gereç gereksinim
leri ile yurt savunmasına destek sağlayan yatırımları 
karşılamak üzere Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde 
açılacak özel bir tertibe ödenek kaydetmeye ve bu öde
nekten kullanılmayacak kısmı Milli Savunma Bakan
lığının önerisi üzerine yurt savunmasına destek sağla
yan yatırımlar-ile ilgili kuruluşlara aktarmaya ve yılı 
içinde harcanmayan ödenekleri ertesi yıla devretme
ye Maliye -Bakanı yetkilidir. 

Ödenek kaydolunan bu miktarlardan Milli Savun
ma Bakanlığının gereksinmeleri döviz olarak Maliye 
Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilir. > 

MADDE 2. — Bu yasaya tabi yükümlülerin eği
tim. tatbikat, asayiş ve olağanüstü hallerde kullanıl
ma esasları, savunma gücüne katkıda bulunma ve bu- | 
mm ödeme şekli, özlük hakları, terhis, yedeğe ayrılma j 
ve yükümlülerle ilgili diğer İşlemler yönetmelikle dü
zenlenir. Bu yönetmelik yasanın yayımı tarihinden 
sonraki iki ay içinde yürürlüğe konur. 

MADDE 3. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici 11 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu yasanın yayımı ta
rihinde 29 yaşını doldurduğu halde çeşitli nedenlerle 
henüz asker edilmemiş bulunan ve yurt dışında oturma 
ve çalışma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalışmakta 
olan ve bunu belgeleyen yükümlüler ile 36 yaşını ta
mamladığı halde henüz askere alınmamış olan yurt dı
şındaki bilim adamları, yasanın yayımı tarihinden son
raki altı ay içinde konsolosluk aracılığı ile askerlik 
şubelerine başvurmaları halinde bu yasa hükümlerin
den yararlanırlar. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

EK MADDE 2. — Yurt dışında çalışan askerlik 
yükümlülerinin yabancı ülke parası üzerinden yap
tıkları ödemeler, TC Merkez Bankasındaki özel hesa
ba geçirilir ve karşılığı Türk Lirası Bütçe Kanununa 
bağlı «B» işaretli cetvele gelir kaydolunur. Gelir kay
dolunan bu tutar Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, 
mühimmat, mühimmat aksamı, teçhizat, araç ve gereç 
ihtiyaçları ile yurt savunmasına destek .sağlayan yatı
rımları karşılamak üzere Milli Savunma Bakanlığı 
Bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydedilir. Bu öde
nekten kullanılmayacak kısmı Milli Savunma Bakan
lığının önerisi üzerine yurt savunmasına destek sağla
yan yatırımlar ile ilgili kuruluşlara aktarmaya ve yılı 
içinde sarfedilmeyen ödenekleri ertesi yıla devretmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ödenek kaydolunan bu tutarlardan Milli Savun
ma Bakanlığının ihtiyaçları döviz olarak Maliye Ba
kanlığınca Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilir. 

EK MADDE 3. — Bu Kanunun getirdiği imkân
lardan yararlanmaya ilişkin başvuru, ödeme şekli, şart 
ve süreleri, başvuran kişilerin gerçekten işçi olup ol
madığının denetlenmesi yolları, bu kanuna tabi yü
kümlülerin eğitimleri, tatbikat ve olağanüstü hallerde 
göreve çağırma esasları, özlük hakları, terhis yedeğe 
ayrılma ve yükümlülerle ilgili diğer işlemler Milli Sa
vunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlana
cak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 2. — 21 . 6 . 1927 günlü ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici 11 nci madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yayımı ta
rihinde 29 yaşını doldurduğu halde çeşitli nedenlerle 
henüz asker edilmemiş bulunan ve yurt dışında otur
ma ve çalışma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalış
makta olan ve bunu belgeleyen yükümlüler kanu
nun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde konso
losluklar aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmala
rı halinde bu kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Cumhuriyet Senatosu - (S. Sayısı : 1011) 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin Ek 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun .kabul ettiği metin) 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin Ek 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin Ek ; EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin Ek 
l 

3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. j 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci j MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. j maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi metninin GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Geçici 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuri yet Senatosu (S. Sayısı r 1011) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — 21 . 6 . 1927 tarihti ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun ek ve değişiklikleri ile aynı ka
nunun 35 nci maddesinin <G) bendi ve 16 . 6 . 1927 
tarihli ve 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek Askeri 
Memurlar Kanununun ek ve değışMikleriniin bu ya
saya aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. 
ğe girer. 

MADDE 6. 
Kurulu yürütür. 

Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlü-

Bu Yasa hükümlerini Bakanlar 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 3, 
rihlüğe girer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

CurrthuiTyet Senatosu (S. Sayısı : 1011) 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

i>m<i 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1011) 





CUMHURİYET SENATOSU 

Toplat Yıl, : 19 S # S a y m . W l 2 

Jandarma Gene! Kcr^mtasslığınm Yeniden Teşkiiatîannıası, Mo
dern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması Amacıyla İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici 
Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı 
Kanunun 1, 2 ve Snci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Kr,bul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. 

(M. Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/690) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 262) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.3,1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2238 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclsanîn 27 . 2 . 1980 tarihli 55 nci Birle siminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Jandarma 
Genel Komutanlığının Yeniden Teşkilatlanması, Modern Siîah, Araç ve Gereçlerle Donatılması Amacıyla 
îçişJerii Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına Gcîccek Yıiî&ra Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Ve
rilmesi Hakkındaki 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarı
sı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 19 . 9 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
27:12.1979; 24, 29.1; 5, 27.2.1980 tarihli 23, 34, 35, 38 ve 55 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 262) 

TC 
Başbakanlık 1 , 8,1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-183/07431 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
7 . 7 . 1978 tarihinde 'kararlaştırılan «Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlanması, modern si
lah, araç ve gereçlerle donatılması amacıyla İçişleri Bakanhğı Jandarma Genel Komutanlığına Gelecek 
Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci mad
delerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

23 Kasım 1972 tarih ve 1632 sayılı Kanunla Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlanması si
lah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına (2,1) milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetki
si verilmiştir. 

Aradan geçen altı yıllık sürede, fiyatların Türkiye'de, dünyada umulmadık bir düzeye yükselmesi; 1632 
sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri paralelinde geliştirilmesi; nok
san kadro malzemesi ve mevcutlarının modernize edilebilmesi ile sefer stoklarının tamamlanmasını olanak 
dışı bırakmış ve 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi zorunlu kılınmıştır. 

1632 sayılı Kanun ile tahsis edilen (2,1) milyar liralık ödenek ile Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması; silah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun olarak yenileştirilmesi ön
görülmüş, noksan kadro malzemeleri ve sefer stoklarının tamamlanması için bir hüküm getirilmiştir. Bu 
durum Milli Güvenlik Kuruluna intikal ettirilmiş ve Milli Güvenlik Kurulunun 14 Şubat 1974 günkü top
lantısında aldığı 192 sayılı kararı ile Jandarma Genel Komutanlığının noksan kadro malzemeleri ve sefer 
stoklarının tamamlanması için mali yıl bütçelerinde verilenlerden ayrı olarak bir ödeneğin tedariki öngörül
müştür. Bu maksatla 8 yıl müddetle 1975 mali yılından başlamak üzere bütçeye ödenek konması teklif edil
miş ise de bütçe mülahazaları ile bu ödenek alınamamış ve bu nedenle Jandarma Genel Komutanlığının 
kadro malzemelerinin tamamlanması ve sefer stoklarının yapılması çalışmaları Türk Silahlı Kuvvetlerine pa
ralel olarak ve aynı düzeyde gerçekleştirilememişti! r. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Jandarma Genel Komutanlığının da aynı düzeye çı
karılabilmesi için noksan kadro malzemeleri ve sefer stoklarının temin edilmesi ve mevcutlarının yenilen
mesi işleminin, ülkenin ekonomik koşulları da dikkate alınarak 1978 - 1987 yılları arasındaki dönemde ta
mamlanması öngörülmüş ve 1632 sayılı Kanun ile temin edilen 2 100 000 liralık ödeneğin 8 447 170 0O0 
liraya çıkarılarak 1973 - 1978 yılları arasında kullanılan 1 354 500 000 liranın mahsup edildikten sonra ka
lan 7 092 670 000 lira ile bu dönemde temin edilmesi yoluna gidilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 3 . 3. 1980 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısi 
, ÖZETİ 

261 Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşkilâtlanması, Modern Silah, Araç ve Gereç
lerle Donatılması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına Gelecek Yıl
lara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 sayılı Kanunun 1, 2 
ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ne İlişkin Kanun Tasarısı 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE :; 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 3 Haziran 1980. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — İçişleri Komisyonuna : 10 gün. 
2. — Bütçe ve Plan Komisyonuna : 10 gün. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1012) 



îçişîerti Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

İçişleri Komisyonu 12,. 3,. 1980 
Esas No: 1/690 
Karar No : 4 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27 . 2 . 1980 tarihli 55 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Jandar
ma Genel Komutanlığının Yeniden Teşkilatlanması, Mo'dern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması Amacıyla 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Ve
rilmesi Hakkındaki 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiş'tirilme!sine ilişkin Kanun Tasarı
sı, Millet Meclisi Başkanlığının 3. 3 . 1980 gün ve 2238 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na gönderilmiş, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da aynı gün ve 7256 sayı ile Komisyonumuza gönderi
len tasan, Komisyonumuzun 11 . 3 . 1980 tarihli toplantısında Jandarma Genel Komutanlığı ve Maliye Ba
kanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

23 Kasım 1972 tarih ve 1632 sayılı Kanunla Jandarma Genel Komutanlığına, 2,1 milyar liraya kadar 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmişti. Aradan geçen sürede fiyaltlarda ortaya çıkan 
büyük artış bugün çok güç koşullar altında görev yapan Jandarma Kuruluşunda bazı eksikliklerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. 

Gelişen teknoloji karşısında, bazı araç ve gereçleri n bir kaç yıl sonra temin edilmesi doğal olduğundan, 
bunların sağlanmasında akçalı tıkanıklığa meydan vermemek üzere hazırlanan tasarı, ülkenin ekonomik ko
şullan da dikkate alınarak 1978 - 1987 yılları arasındaki dönemde tamamlanması öngörülen ve 1632 sayılı 
Kanun ile temin edilen 2 100 00O 000 liralık ödeneğin 8 447 170 000 liraya çıkarılarak 1973 - 1978 yılları 
arasında kullanılan 1 354 500 000 liranın mahsup edil dikten sonra kalan 7 092 670 000 lira ile bu donemde 
temin edilmesi öngörülmüştür. 

Komisyonumuz, yukarda arz edilen esasları İhtiva eden tasarıyı Millet Meclisinden geçen biçimiyle kabul 
etmiştir. 

Raporumuz, Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderil mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 
Başkan Sözcü Kâtip Üye 
Muğla Manisa İzmir İstanbul 

Haldun Menteşeoğlu Erol Yavuz Münir Daldal Vefa Poyraz 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Üye Üye) Üyd 
Erzincan • Malatya Sinop 

Orhan Özen Hamdi Özer A. Vehbi Uğur 
Üye Üye Üye 

Samsun Ankara Aydın 
Muharrem Bartın İbrahim Öztürk Sadetltin Demirayak 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
Üyd Üye Üyd 

İstanbul T a b i Üye Tabii Üye 
Aysel Baykal Sezai O'Kan M. Şükran Özkaya 

Üye Üyd 
C. Bşk. S. Üye Tekirdağ 

N. Kemal Sentürk Orhan Özitrak 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 1012) 



Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/690 
Karar No. : 6 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

19.3. 1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27.2.1980 tarihli 55 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen Jandarma Ge
nel Komutanlığının Yeniden Teşkilatlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması Amacıyla İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hak
kındaki 1632 Sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı 3.3,1980 ta
rihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 12.3.1980 tarihinde Ko
misyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuzun 18.3.1980 tarihli toplantısında, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde Kanun Tasarısı incelenmiştir. 

1632 sayılı Kanunla Jandarma Genel Komutanlığına 2,1 milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmişti. Aradan geçen sürede fiyatlarda ortaya çıkan büyük artış bugün çok güç 
koşullar altında görev yapan jandarma kuruluşunda bazı eksikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Gelişen teknoloji nedeniyle, bazı araç ve gereçlerin birkaç yıl sonra temin edilmesi doğal olduğundan, 
bunların sağlanmasında akçalı tıkanıklığa meydan vermemek üzere hazırlanan tasarı, ülkenin ekonomik ko
şulları dikkate alınarak 1978 - 1987 yılları arasındaki dönemde tamamlanması öngörülen ve 1632 sayılı Ka
nun ile temin edilen 2 100 000 000 liralık ödeneğin 8 447 170 000 liraya çıkarılarak 1973 - 1978 yılları ara
sında kullanılan 1 354 500 000 liranın mahsup edildikten sonra kalan 7 092 670 000 lira ile bu dönemde temin 
edilmesi öngörülmüştün 

Bu nedenlerle Tasarı Komisyonumuzca olumlu karşılanmış ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Komisyonumuz Millet Meclisi metninin tümünü aynen kabul etmiştir. 
Komisyonumuz adı geçen Tasarının bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Ge

nel Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu da karar altına almıştır. 
Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

(Bu Kanunda Sözcü) 
Üye 

Artvin 
Rasim Gezmiş 

Üye 
Bolu 

Neş'et Akmandor 

Üye 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 
Üye 

Tabii Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
Trabzon 

Hasan Güven 

Kâtip 
Rize 

Şükrü Meto 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 

Zeyyat Baykara 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Üye 

Yozgat 
Ünal Allıoğlu 

(Bu Kanunda Başkan) 
Komisyon Sözcüsü 

Kütahya 
M. Emin Alanyalı 

Üye 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

Üye 
İzmir 

Nurhan Artemiz 

Üye 
Sivas 

Tahsin Türkay 
Üye 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşki-
lanlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatıl
ması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına Gelİ^SL Yıllara Geçici Yüklenmelere Gi
rişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İliş

kin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Jandarma Genel Komutanlığının 
yeniden teşkilatlandırılması, kadro noksanı, silah, araç 
ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şe
kilde tamamlanması ve mevcutlarının yenilenmesi ve 
bunların idamesi için İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına 8 447 170 000 liraya kadar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve-
rilmiştri. Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şartlara 
göre Bakanlar Kurulu kararı ile 2 nci maddede be
lirtilen o yılıki dilimin % 50'si oranında artırılabilir. 
Artırma istemi yapılmayan geçmiş mali yıllar için bu 
şekilde bir uygulama yapılamaz.» 

«Madde 2. — Birinci madde gereğince yapılacak 
yüklenmelere karşılık İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığı bütçesinde «Jandarma Genel Komu
tanlığının yeniden teşkilatlandırılması, kadro noksanı 
silah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmele
re uygun şekilde tamamlanması ve mevcutlarının ye
nileştirilmesine ait her türlü alım ve giderler» adı 
altında özel bir bölüme 1973 yılından itibaren aşağı
daki ödeme planına göre ödenek konur. 

1973 Yılında 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Toplam 

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

210 
210 
210 

000 000 
000 000 
000 000 

210 000 000 
273 
241 
788 
788 
788 
788 
788 
788 
788 
788 
788 

8 447 

000 000 
500 000 
075 000 
075 000 
075 000 
075 000 
075 000 
075 000 
075 000 
075 000 
070 000 
170 000 

TL. 
TL. 
TL. 
TL, 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL, 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşki-
lanlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatıl
ması Amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Gi
rişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İliş

kin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 
nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Jandarma Genel Komutanlığının 
yeniden teşkilatlandırılması, kadro noksanı silah, araç 
ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şe
kilde tamamlanması ve mevcutlarının yenilenmesi ve 
bunların idamesi için İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığının 8 447 170 000 liraya kadar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi veril
miştir. Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şartlara 
göre Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 nci maddede be
lirtilen o yılki dilimin c/c 150'si oranında artırılabi
lir,» 

«Madde 2. — Birinci madde gereğince yapılacak 
yüklenmelere karşılık İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığı Bütçesinde «Jandarma Genel Ko
mutanlığının yeniden teşkilatlandırılması, kadro nok
sanı silah, araç ve gereçlerinin modern teknik geliş
melere uygun şekilde tamamlanması ve mevclutlarınm 
yenileştirilmesine ait her türlü alım ve giderler» adı 
altında özel bir bölüme 1973 yılından itibaren aşağı
daki ödeme planına göre ödenek konur. 

1973 Yılında 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Toplam 

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

210 000 000 
210 000 000 
210 000 000 
210 000 000 
273 
241 
788 
788 
788 
788 
788 
788 
788 
788 
788 

8 447 

000 000 
500 000 
075 000 
075 000 
075 000 
075 000 
075 000 
075 000 
075 000 
075 000 
070 000 
170 000 

TL. 
TL. 
TL. 
TL.: 
TL. 
TL. 
TL. 
TL, 
TL, 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL, 
TL. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşki-
lanlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatıl
ması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Gi
rişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İliş

kin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — 1 nci madde kapsamındaki 1 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1 nci madde 
madde aynen kabul edilmiştir. 

kapsamındaki 2 nci 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşki-
lanlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatıl
ması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Gi
rişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İliş

kin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — 1 nci madde kapsamındaki 1 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1 nci madde kapsamındaki 2 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

1973, 1974, 1975, 1976, 1977 ve 1978 yılı bütçe ka
nunları ile verilen toplam 1 354 500 000 TL. lık öde
nek bu miktardan mahsup edilir.» 

«Madde 5. — Yurt içinden temin edilemeyen ih
tiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulü ile sağ
lanır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hiz
metler için ayrı bir ödenek ve 15 yıllık süre ile bağlı 
almamak kaydı ile ayrı bir ödeme planı yapılabilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kuruiu yü
rütür, 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

1973, 1974 - 1975 - 1976 - 1977 ve 1978 yılı büt
çe kanunları ile verilen toplam 1 354 500 000 TL. lık 
ödenek bu miktardan mahsup edilir.» 

«Jandarma Genel Komutanlığı Bütçelerinin prog
ramlarında; 

Harp silah, araç ve gereç alımlarını kapsayan -
savunmanın gerektirdiği alım ve giderler - harcama 
kaleminde yer alan ödeneklerle; 

Silah, anamalzeme, yedek parça, araç ve gereçle
rin satın alınması, tedariki, imalatı, bu Kanun hü
kümlerine tabidir.» 

«Madde 5. — Yurt içinden temin edilemeyen ih
tiyaçlar yurt dışından peşin veya ki edi usulü ile sağla
nır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hiz
metler için ayrı bir ödenek ve 15 yıllık süre ile bağlı 
olmamak kaydı ile ayrı bir ödeme planı yapılabilir.» 

MADDE 2 .— Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Madde 5. — 1 nci madde kapsamındaki 5 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Madde 5. — 1 nci madde kapsammdaiki 5 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 
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