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Millî Birlik Komitesi 

GENEL KURUL TOPLANTISI 

Beşinci Birleşim 

6 .9.1960 Salı 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti ' 

2. — Görüşülen işler 2 

1. — özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı Ye
dek subay ve yedek askerî memurlar Ka
nununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Güvenlik Komisyonu 
raporu (2/33) 2:11,11:23 

2. — 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü teşkilât Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve İktisat Ko
misyonu raporu (1/66) 23:25 

3. — Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı T. 
C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 

a 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve İktisat Ko
misyonu raporu (2/36) 25:26 
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B Î R İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,30 

Bu Birleşim Başkanı — Kaplan Kadri 
Divan Kâtipleri : Karavelioğlu Kâmil, Özdağ Muzaffer 

BAŞKAN — Efendim, görüşmeleri acıyo
rum. 

Gündemin 4 ncü maddesinden itibaren mü
zakerelere başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Özdağ Muzaffer'in 1076 say ıh Yedek su
bay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü 
maddesinin deği§tirilmesine ve bu kanuna bâ&ı 
maddeler eklenmesini dair kanun teklifi ve Gü
venlik Komisyonu raporu. (2/33) (1) 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arkadaş
lar, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî 
memurlar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair teklifim huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Güvenlik Komisyonu bu teklifimi incelemiş 
ve mütalâasını ilâve etmiştir. Teklifi gerekçe
siyle beraber okudunuz. Bu itibarla ben gerek
çesi üzerinde durmıyacağım. Doğrudan doğruya 
Güvenlik Komisyonunun değiştirgesini okuya
cağım, efendim. 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek subay ve 
yedek askerî memurlar Kanununun 3923 sa
yılı Kanunla tadil edilen 3993, 4107, 4175, 4497, 
4690, 5221, 5674 ve 6137 sayılı kanunlarla fık
ralar eklenen 3 ncü maddesi aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. -r- Her yıl yapılan son yoklama 
neticesinde sağlam veya sakat asker edilenler
den yüksek okul ve fakültelerden mezun olan
larla bu derecede olduğu Millî Eğitim Bakan
lığınca tasdik edilen yurt dışındaki yüksek 

(1) 59 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

okul ve fakülteler mezunları 8 nci maddede 
yazılı şartları haiz iseler yedek subay yetişti
rilmek üzere kayıt ve kabul merkezlerine yol
lanırlar. 

Bu merkezlerde test ve mülakatlarla ka
biliyet, meslek, ihtisas ve silâhlı kuvvetlerin 
ihtiyacı göz önünde tutularak sınıflar] tesbit 
olunanlar yedek subay okul veya talimgahla
rına gönderilirler. 

Yedek subay yetiştirileceklerin hizmet sü
resi iki yıldır. Bunun 6 ayı yedek subay okul 
veya talimgahlarında yedek subay adayı, 18 
ayı da sınıfları birlik veya müesseselerinde 
eğitim ve hizmette subay olarak geçer. Aday
lık süresi, gerektiğinde Millî Savunma Bakan
lığınca lüzumu kadar uzatılabilir. Tabip, diş 
tabibi, eczacı, veteriner ve kimyagerlerin aday
lık süreleri icabında 1/2 nispetinde kısaltıla-
bi] ir. Bu uzatma veya kısaltmalardan dolayı iki 
yıllık hizmet süresi değişmez. 

8 nci maddedeki şartları haiz fakülte ve 
yüksek okul mezunları askerlik hizmetlerini 
yapmadıkça askerlik çağı veya yaş haddinden 
çıkarılmaz. 

Yedek subay adaylarının iaşe, ibate ve 
harçlık naklariyle diğer idari işleri Harb okul
ları 2 nci sınıf öğrencileri gibidir. 

Durumları, Askerî Ceza Kanununun 154 ncü 
maddesine girenlerle diğer gayriahlâki vasıf ve 
disiplinsizlik sebepleriyle yedek subaylığa yara-
mıyacakları okul veya talimgahlar, eğitim ve di
siplin kurullarınca tesbit edilen adaylar dönem 
sonu beklenmeksizin er, öğrenim ve eğitim döne
mi sonunda başarı gösteremiyenler çavuş olarak 
sınıfları kıta veya müesseselerine yollanır. Bun
lar, Askerlik Kanunundaki kısa hizmet şartlarını 
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taşısalar daıhi (Sakatlar hariç) muvazzaflık hiz- I 
metlerini tamamlarlar. Adaylıkta geçen müddet 
muvazzaflık hizmetinden düşülür. 

•Dönem sonunda yapılan imtihanlarda başarı 
gösteren adaylar asteğmen naSbolunarak sınıfları 
kıta ve müesseselerine atanırlar. 

Asteğmenlik hizmet süresi 6 ay olup, liyakat
leri sicilleriyle saibit olanlar teğmenliğe yükselti
lerek hizmetleri sonunda teğmen olarak terhis edi
lirler. I 

Teğmenliğe liyakatleri görülmiy enler 6 ay 
daha asteğmen olarak hizmet görürler. Bu süre 
sonunda müspet sicil, alanlar teğmenliğe yükselti
lir. Liyakati görülemıyenler asteğmen kalırlar ve 
bu rütbe ile terhis edilirler. Sivil hayattaki mes
lekî ihtisaslarına ıgöre ordunun çeşitli görevlerin
de çalıştırılmalarına zaruret görülenlerin çalıştı
rılma şekilleri ile diğer hususlar bir yönetmelikle 
teabit olunur. Bunlar, yutardaki fıkrada yazılı 
kıta ve sınıfı görevi kaydına tâlbi olmaksızın çalış
tıkları yerlerden alacakları sicil üzerine terfi 
ederler. 

Yedek subay nashedilenlerin hizmet süreleri 
olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu karariyle 
gereği kadar uzatılabilir, uzatılan süreler, yaş 
haddinin sonunda iki kat düşülür. 

Yedek subaylardan hizmetleri sonunda mu
vazzaf subay olmak istiyenler hakkında mütesel
sil» sicil âmirleri tarafından yapılacak teklifler 
Millî Savunma Bakanlığınca incelenir. Uygun 
görülenler sınıfları temel kurslarına gönderilir ve 
burayı muvaffakiyetle bitirenler muvazzaf subay
lığa nasbolıınurlar. Yedek asteğmen ve teğmenler
den hizmetleri sırasında hastalananlar; emsalleri 
muvazzaf subaylar gibi tedavi ve sıhhi izin süre
sine tâbi tutulurlar. Sılhhi izin süresini tamamlı-
yanlar terhis edilirler. Ancak sıhhi izin süresi 
içinde faal kıta görevi yapabilir raporunu alanla
rın hizmet süreleri toplanır. 6 ayı doldurmadıkça 
terhisleri yapılmaz. 

Yedek subaylardan sağlık özürlerinden ötürü 
orduda istihdama elverişli almadıklarına ait (Sü
rekli çürük) raporu alanlar hakkında hastalık ve 
arızalarının durum ve derecelerine ve görev alıp 
alamryacaklarma nazaran terkis, emeklilik veya 
maluliyet işlemleri özel kanunlarına göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Yedek Subay Okulunda öğrenci 
bulunanlar eski kanun hükümlerine tabidirler. j 
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MADDE 2. — 3923 sayılı Kanun ile 3993, 

4107, 4175, 4497, 4690, 5221, 5674 ve 6137 sayılı 
kanunlarla 1076 sayılı Kanunun 3 iıcü maddesine 
eklenen fıkralar kaldırılmıştır. 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
dı ar Kurulu yürütür. 

Güvenlik Komisyonunda teklif görüşülürken 
teklif ettiğim ek maddeler bugünkü müzake
renin dışında bırakılmıştır. 

Kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri hangi tarih
te yürürlüğe gireceğini ve Balkanlar Kurulu
nun yürüteceğini ifade etmektedir. Muvakkat 
subaylık müessesesi bugünkü gündemimizde 
müzakere -mevzuu olmıyacatır. Şimdi müsaade 
ederseniz fıkra fıkra üzerinde duralım. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü dinlediniz, ko
nuşmak isteyen arkadaşlar Başkanlık Kâtibi
ne isimlerini yazdırsınlar...v Sıraya göre söz Ak-
koyunlu'nundur. 

AKKOYüNLU FAZIL — Efendim, burada 
geçici maddede bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte yedek subay olanların eski kanun hü
kümlerine tâbi olduğu yazılı. Ancak 1076 sa
yılı Kanun ile kısa hizmete tâbi olanlar hak
kında bir kayıt göremedik. Askerlik şubelerince 
kısa hizmetli olarak ayrılan lise mezunları ve 
muadili olanlar için bir karar alınmıştır. Tek
lifte bu hususta bir açıklama görmedim- Bun
la t' ne olacaktır, bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Söz sırası Numan Esin'indir. 
ESÎN NITMAN —• Efendim, ben kanun 

teklifine genel olarak taraftarım. Yalnız lise 
mezunlarının tamamen yedek subaylık hakkın
dan 'mahrum, kılınmalarının bâzı mahzurlarını 
düşünmekteyim. Lise mezunlarından daha iyi 
istifade etmek lâzımdır. Şimdi yapılmamakla 
beraber eskiden vardı; lise talebeleri için kamp
lar acılıyordu. Bunlar bir, iki ay sürüyordu. 
Bu kamplara, devanı etmek bir mecburiyetti. 
Fakat tatbikatının iyi yürütülmetnesi sebebiyle 
ve ciddî bir müeyyidesi olmadığı için -muvaf
fak. olamadı. Gençliği başı •boşluktan kurtar
mak ve ciddî çalışmaya teşvik edebilmek için 
lise tahsili gören gençler, hattâ belki de orta
okul ikinci ve üçüncü sınıfında bulunanlara 
da. teşmil edilmek suretiyle, yaz aylarında, 
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mevcut izci teşkilâtlarını genişletmek suretiyle , 
bir teşkilâta bağlamak ve bunların kamplar- j 
da az veya çok askerî nizamı içinde yetişmek?- i 
rini sağlamak faydalı olacaktır. «Bu kamplara 
devam etmiş olan talebelerden liseyi tmuvaffa- | 
kiyetle bitirmiş gençler yedek subay olabil- I 
melidir. Bu imkân verildiği takdirde pek çok j 
talebe ciddî şekilde kaanplara devam edecek ı 
ve yaz tatillerini daha müsmir şekilde geçire
cektir. Memleket gençliği bu suretle avarelik-
ten de kurtulacaktır. Bu husus anyı zamanda 
lise mezunlarının yedek subay yapılmaması n-
dan doğacak psikolojik »mağduriyeti de orta-
dan kaldıracak ve memleket gençlerini çalış
maya sevk edecektir. Kanunda bu şekilde bir 
eksiklik var, bunun düzeltilımesi iejin-.. 

BAŞKAN —•, Şimdi düzelti İni esi ıı'ıeselesi 
üzerinde durnııyalım, sözcü gerekli cevabı ver
sin. 

Söz sırası Ahmet Yıldız Beyde. 
YILDIZ AHMET — Bendeniz iki hususu 

arz edecektim. Bunlardan bir tanesini Nuıman 
Bey izah ettiler. Bendeniz bir iki cümle ilâve 
edeceğim. Bence de lise mezunlarından tama
men yedek subaylık hakkının alınması doğru 
olmıyacaktır. Lüzumsuz bâzı mahzurlar tevli-
dedebilir. Bu mevzuda bir şey ilâve edeceğim. 
Açılacak kamplarda muvaffak olan ve ayrıca 
test imtihanlarında da başarı gösteren lise me
zunlarına yedek subay hakkı verilebilir. Hem 
testte, hem de ondan evvel aylarda devam 
eden kamplarda muvaffak olarak bir nıükte-
sebatı olduğunu gösteren kimse yedek subay
lık hakkını kazanmış olur. Böyle bir gence bir 
hak tanıyalım. 

ikincisi; ben yedek subaylığın ilki senesinin 
de kanunda gösterildiği şekilde geçirilmesine ta
raftar değilim. En az altı ayını er olarak ge
çirmesini teklif ediyforuım. Dünyanın her yerin
de de bu şekilde hareket edilir. Orduyu daha 
iyi tanıma ve ordudaki hayat şartlarını yakın
dan görmeleri bakımından üniversite mezun- j 
farının en az altı ay mektepten evvel talimgah
ta. bulunma]an çok faydalı olacaktır. Bunun 
için biz mektepten sonraki altı aya mektepten 
evvelki altı ayı tercih edelim. Sonra bir sene 
de yedek subaylık yapar. Bu suretle böyle bir 
kimse askerlik kademelerini fiilen yaşamış olur. I 
Fıkranın altı ay er, altı ay okul ve bir sene | 
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yeddk subaylık işeklinde düzenlenmesi gerek
mektedir. 

Numan Beyin teklifine ilâveten testte mu
vaffak olan lise mezunlarının da bu haktan 
faydalanın ası icabetmektedir. 

BAŞKAN — Söz sırası Mehmet Özgüneş'in. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Yedek subaylık 

mevzuu ele alınmışken bir- nokta daha dikkate 
alınmalıdır, bu da şudur : 

Askerî hastanelerde teknik eleman ve dok
tor sıkıntısı çekilmektedir. Bir hayli eczacı kız 
eleman var ve doktor var. Biz muvazzaf kad
rolarımızda tıbbiyeli kullanıyoruz, o halde ec
zacı ve doktor hanımları da diğer erkek ar
kadaşları gibi mutlaka muvazzaflık hizmetleri
ni yapsınlar ve ondan sonra mesleklerine av
det etsinler. Bu hususu temin edecek bir mad
denin teklife eklenmesi faydalı olacaktır, kana
atindeyim. 

BAŞKAN — Mucip Ataklı. 
ATAKLI MUCÎP — Muhterem arkadaşımın 

söylediği fikirlere aynen iştirak ediyorum. Ben 
de lise mezunlarının yedek subaylık haikkı dı
şında buiundıu'ulimalarına taraftar değilim. Bil
hassa Kara. ordusunda bulunan daha iyi takdir 
ederler ki, yedek subay olarak orduya alman 
lise mezunlarının Üniversite mezunlarından da
ha iyi subaylık yaptıkları müşahede edilmiştir. 
Bu hakikat nazarı itibara alınarak bu kanjju 
teklifinin yeniden gözden geçirilmesi ve Özgü-
neş arkadaşımızın dediği gibi kadın ihtisas ele
manlarının bu tasarıya dâhil edilmeleri daha. 
iyi neticeler doğurur kanaatindeyim. 

BAŞKAN —. Fikret Kuytak. 
KUYTAK FİKRET — Biraz evvel arkadaş

larımız aşağı - yukarı temas etmek istediğim 
noktalara temas ettiler ve ben kendileriyle ay
nı fikirdeyim. Bu kanun elzemdir. Ancak Ah
met Yıldız Bey arkadaşımızın temas ettiği bir 
noktayı işaret edeceğim. Arkadaşımız bu iki 
senelik devre içinde muayyen bir müddet er 
olarak yedek subayların yapmalarını ifade et
tiler. Arkadaşlar hepiniz bilirsiniz ki, ikinci 
Dünya Harbinden evvel Yedek Su'bay Kanunu
nun bir maddesinin bu şekilde tatbik edilmesi 
çok yakınımızda bulunan ve yedek subay talim
gahı şeklinde kullanılan bir alayı çok güç du
rumlara sokmuştur. Arkadaşlarımızın gayet 
hüsnüniyetle ileri sürdüğü bu kanunun tatbi
katı evvelce maalesef büyük aksaklıklar do-
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ğurdu. Okul sisteminin, yani yedek subaylık 
devresinin doğrudan doğruya, okulda geçirilme
sinin zarureti hâsıl oldu. Ben görülen mahzur
lardan hatırlıyabildiklerimi arz edeyim. 

Birincisi, namzetlerin erlerimizle aynı hayat 
şartlarında bulunduralamamaları dolayısiyle 
bunların ihtiyacına cevap verebilmek için ken
dilerinden para toplanmaya kalkıldı. Yüksek 
mektep mezunu arkadaşlarımızın bazılarının 
maddi durumları buna cevap veremedi. Bun
lar mütemadi şikâyet konusu oldu. İkinci de, 
bunların bir talimgah şeklinde ayrı bir yerde 

Coplanmaları lüzumu belirdi. Bu talimgahların 
da okuldan pek farkı olmıyacağı mütalâa edi
lerek doğrudan doğruya mektepte toplanmala
rı icabetti. Bu bakımdan zannediyorum ki, 
eğer öyle zannediyorum ki, eğer teklifinizi ka
lkıl edilir de metne intikal ederse yine bazı 
aksaklıklar doğacaktır. Onun için bu aksak
lıkları giderecek tedbirleri alabilirsek bu tek
lif kanunlaşsın, yoksa dediğim gibi birçok ak
saklıklar doğacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, sözcü arkadaşımıza 
söz veriyorum, buraya ika dar olan konuşmala
rı toparlasın ve cevap versin. 

ÖZDAÖ MUZAFFER — Muhterem arkadaş
larım, arkadaşlarımızın tenkitleri pek yerin
de idi. Fakat bu eşyanın tabiyatmdan doğmak
tadır. Her fayda bir mahzur doğurur, eğer fay
da mahzurun yanında kuvvetli ise kabul ede
riz. Şimdi gerekçeden muhtelif kısımları oku
yorum. 

«Son istatistiklere göre yedek subay olma 
hakkı veren okulların yıllık mezunları taplamı 
11 000-12 000 dir. Silâhlı kuvvetlerin sefer için 
yedek subay ihtiyacı senede ortalama 3 500 dür. 
Buna nazaran her yıl silâhlı kuvvetler ihtiya
cından 8 000 fazla yedek subay yetiştirilmesi 
gibi lüzumsuz, masraflı bir külfet ihtiyar edil
mekte, öte yandan teknik astsubay ve er fık
danı çekilmektedir.» Türk yedek subay eğitim 
müesseseleri de daha fazla yetiştirmeye müsait 
değildir. 

Diğer taraftan günden güne modernleşen 
ve teknik imkânları artan ordunun teknik ele
man ihtiyacı karşılanamamaktadır. 

Bugün kaynağımızda eğitim görmüş 117 000 
yedek subay mevcuttur. Seferberlik halinde 
ordu seferber olunca eğitim görmüş olan ye-
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dek subaylar bu miktarlariyle hiçbir zaman or-

j duda hizmet göremiyeeeklerdi. Bunların hepsi-
| ni hizmete almak mümkün olmıyac aktır. Su

bay olarak istihdam etmenizin zorluğu meydan
dadır. Şu halde bir seçme yapmak zarureti 
vardır. Arkadaşımız çok esaslı bir noktaya işa
ret ettiler. Her üniversite mezununun lise me
zunu kadar yedek subaylık yapamadığı tecrü
be ile sabittir. Demek ki, subaylık bir liderlik 
vasfına, ayrı bir karakter ve kapasiteye ihti
yaç göstermektedir. Tahsil yılları sırasında çok 
nazarî kalan öğrenciler kütle karşısında peri
şan olmaktadır.. Bu bilhassa yüksek okullar için 
varit. Kalitesi artacak yedek subayların lider
lik kabiliyeti de yükselecektir. 

Diğer taraftan lise-mezunu arkadaşlarımızın 
gayet mağdur olacakları ve mektebe bağlılığın 
azalacağı mütalâasına gelince, bu mahzura da 
katlanacağız. Numan Bey arkadaşımızın dedi
ği gibi özel kamplar kurabilir ve gençliğe as
kerlik sevgisini öğretebiliriz fakat bu lise me
zunlarına yedek subaylık hakkı tanımaya kâfi 
bir sebep değildir. Gençlerimiz hakikaten ordu
yu seviyorlarsa muvakkat subaylık müessesesi 
ihdas edilecektir, o zaman hizmetlerini tamam
ladıktan sonra orduda kalabilirler, müsaade 
ederseniz maddeyi okuyalım. 

(Ek madde 1 okundu.) 

Zaten Yedek Subay Okulundaki düzen de 
kıta düzenidir. Yedek subaylar okulda 6 ay kıta 
hizmeti yapmak zorundadırlar. Lise mezunu 
olan kardeşlerimiz de kıtada bir sene hizmet 
göreceklerdir. Bundan sonra muvakkat subay 
olarak orduya alınacaklardır. 

Aziz yarbayımın suallerine cevap verebilmek 
için suallerini açmalarını rica ederim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Yedek subay oku
luna çağrılmamış olup da yedek subay olarak 
çağrılmalarına karar verilmiş olanlardan bah
setmiştim. Bundan şimdi bahsettiniz efendim. 

BAŞKAN — Özgüneş arkadaşımızın sualine 
cevap vermediniz. 

ÖZDAĞ MUZAFFER (Devamla) — Daha 
sonra gelecek bir kanun, lise ve muadili olan 
mekteplerden çıkan bütün genç kızlarımıza bir 
m ükel 1 efiyet koyacaktır. 
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Bu kanunu ileride; gelecek kanunla beraber | 

mütalâa etmek yerinde olur. Genç kız kardeş- I 
1 erimizi ordudan çok millî Eğitimde kullanma- I 
yi düşünüyoruz. I 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere ba- I 
his konusu olmadığına göre söz sırası Sami Kü- I 
çük Beyin. I 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim ben lise mezun
larının yedek subay olması veya olmaması za
rureti üzerinde duracaktım. Fakat Muzaffer I 
Bey istatistiki rakamlar vermek suretiyle bunu I 
izah ettiler. Bu sebeple ben fazla, izahat vermi- I 
yeeeğim. Ecnebi ordularda, bilhassa Amerikan 
ve ingiliz ordularında lise mezunlarının, hattâ I 
üniversite mezunlarının yedek subiay olmaları I 
mevzuubahis değildir. Lise ve üniversite me- I 
zunları orada er oluyorlar. Bir testle lise me
zunlarım yedek subay yapmak zarureti konu
sunda Muzaffer Bey arkadaşımızın verdiği ista- I 
tistiki bilgilere göre halen bir fazlalık vardır. I 
Binaenaleyh bir hudut tâyin etmek zarureti var- I 
dır. Bu sebeple ben kanun maddelerine aynen 
iştirak ediyorum. I 

Kamp işlerine gelince; halen orduda bulu- I 
nan üst rütbeli subaylardan liselere birer tane I 
askerlik öğretmeni tâyin edilecektir. Hazırlana- I 
cak bir yönetmeliğe göre bu askerlik öğretmen- I 
leri kamplar açacak ve izci teşkilâtının başı, oy
mak başı olacaklardır. Hazırlanacak bir yönet- I 
meliğe göre bu işler yönetilecektir. Askerliğe I 
hazırlama bakımından bu düşünülmektedir. I 

REİS — Söz sırası Tunçkanat,'tadır. 
BAŞKAN — Haydar Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, söz

cü arkadaşımız benim de belirtmek istediğim hu- I 
susları ifade ettiler. Ben de genç lise mezunu 
arkadaşlarımızın yedek subay olmasını arzulu
yorum, fakat realite bu işe son vermeyi zaruri I 
kılmaktadır. ' Testle yeni bir kapı açmak sure- I 
tiyle kabiliyetli birçok arkadaşları yedek subaya I 
aktarmak mümkün olacaktır. Bunun için böy- I 
la bir kapıyı acmıyalım, hiçbir aralık kalmasın. 
Arkadaşımızın teklifi gayet yerindedir ve güzel I 
hazırlanmıştır. I 

BAŞKAN — Numan Esin. 
ESİN NUMAN — Efendim, böyle bir ka

nun çıkarılırken memleketin eğitim müessesele- I 
rini tetkik etmek lâzımdır. Lise ve muadili I 
okullar diyoruz. Biliyorsunuz bizde lise tahsili \ 
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ya yüksek tahsile basamak olarak, yahutta ye
dek subaylık hakkını kazanmak için yapılır. Biz 
istediğimiz şekilde düşünelim bu realiteyi değiş
tirecek değiliz. Şimdi böyle bir kanunu çıka
rırsak lise mezunlarını yüksek tahsile teşvik ede
cek. Fakat yüksek tahsil müesseseleri bu ihti
yacı karşılıyacak durumda değil. Esasen mem
leket ihtiyacı, da bu kadar yüksek tahsil mezu
nuna lüzum hissettirecek şekilde değildir. Me
selâ öğretmen okullarına ve ziraat okullarına 
olan talep, şu kanun yüzünden, hemen hemen 
ortadan kalkacak ve bu talepler liseye akacak, 
liseyi basamak yapıp üniversiteye gitmek istiye-'* 
çeklerdir. Arkadaşlar güzel buyurdular, açık 
kapı bırakmıyalım, dediler. Fakat ister iste
mez açık kapı bırakmak mecburiyetindeyiz. Ama, 
bırakacağımız bu açık kapıyı sağlam şekilde tah
dit edersek endişe bertaraf edilmiş olur; fazla 
yedek subay olmasın, kifayetli, kabiliyetli ve 
hakikaten askerliğe istekli olanlar gelsin. Bu 
şekilde tanzim edilirse muvaffak olunacağına ka-
aniim. Aksi halde bu kanun böyle çıkarsa zira
at okulu, öğretmen okulları talebe bulamaz,; hü
cum liselere ve yüksek tahsil müesseselerine olur. 
Fransız eğitim sisteminden teknik eğitim siste
mine kaymayı erzu ediyoruz. Arzumuz bu ol
duğu halde yaptığımız iş nakise teşkil etmekte
dir. Tekrar etmek istiyorum, ister lise olsun, 
ister lise muadili okullaı' mezunu olsun bunları 
her sene, Albay Sami Küçük Beyin belirttiği 
gibi, tâyin ettiğimiz askerlik öğretmenlerinin 
idaresi altında! bir buçuk, iki sene sıkı bir 
kamptan geçirerek, muvaffak olanlardan yüzde
si elde tutulmak suretiyle yedek subay yapabili
riz. Muvaffak olamıyanları ise kısa bir talim
gaha sevk ederek kıtaya çavuş olarak intikal et
tirebiliriz. Bu şekil çok faydalı olacaktır, kana
atindeyim. Bu kanunla beraber çıkması, pisi-
kolojik bakımdan, tekrar mağduriyete sebep 
olacak; şunu kabul etmek lâzımdır ki, şa
yet böyle bir imkân tanınmazsa, yazın tale
beler için yapılacak kamplardan büyük bir fay
da geleceğini ümidetmiyonun. Fakat böyle bir 
imkân tanırsak talebe kamplara iştirak edecek ve 
bu da memleket, için hayırlı olacaktır. Yalnız 
askerî talim, görmiyecek, fakat her hanbi bir 
yerde bir hizmet görebilir, kazına, küreği alır, 
yol, çeşme gibi işlerde çalışır ve bu suretlje her 
hangi1 bir faaliyette bulunur. Esasen bütün 
memleket gençliği memleket hizmetine koşmakta 
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ve hizmet etmek istemektedir. Fakat teşkilât j 
bulunmadığı için, teşkilâtın bir cazibesi olma
dığı için bunu yapamıyor. Hakikatleri böyle 
görmek lâzımdır. 

O itibarla bu kanunu çıkarmakta acele etmi-
yelim, bunu ilâve, edelim, beraber çıkaralım. 
Bu kanun bu haliyle çıkarsa noksan doğmuş bir 
kanun olur. 

YILDIZ AHMET — İlâvenin ne olduğunu 
istirham edeceğim. 

ESÎN NUMAÎN" (Devamla) — Lise mezunu 
veya muadili okul mezunlarının yedek subaylık 
haklarını tamamen nezediyoruz. 

BAŞKAN — Biraz daha özetil konuşun; 
NUMAN ESİN (Devamla) — Şunu söylü

yorum, lise veya muadili okullarda okuyan ta
lebeler her yıl iki ay hazırlık kamplarına alı
nırlar. Bu kampları muvaffakiyetle bitirenlere 
birer belge verilir. Kamplara muntazaman de
vam etmek suretiyle üç sene kampta muvaffaki
yet gösterenler teste tâbi tutulurlar, testte mu
vaffak olanlar yedek subay namzedi olurlar. 
Muvaffak olamıyanlar çavuş talimgahlarına sevk 
edilebilirler. 

BAŞKAN — Buyurun Madanoğlu. 
MADANOĞLU CEMAL — Ben diyorum ki, 

acaba lise ve muadili okullar mezunlarının asker
lik müddetleri bir senedir desek nasıl olur Ve 
erbaş yetiştirilirler, bu kadar. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Efendim, hasta olan 

uzuv kesilmez, tedavi edilir. Bâzı müesseseler 
sarsılırken^ bâzı hak müesseseleri benimsenir gibi 
bir temayül belirdi. Ben de tekrar edeceğim, 
lise mezunlarına yedek subaylık hakkını, Numan 1 
arkadaşımız da tekrar etti, aynı şekilde ben de 
tekrar edeceğim. Tasavvur buyurunuz bir yüksek 
okul,, iki senelik bin tahsil farjkı ile yedek subay 
olursa lise mezunları için bu üzücü olur. İki sene
lik bir fark askerlikte de büyük bir fark meydana 
getiriyor. Biz her kademedeki faaliyeti destekle
meyi esas prensibolarak ittihaz ettiğimize göre 
lise mezunu olan bir kimseyi hiç, okutmamış bir 
insan gibi muameleye tâbi tutmak, er yapmak 
doğru değildir. 11 senelik tahsilin karşılığı ol
mak lâzımdır. Bir senede askerliği öğrememiye-
ceği için Numan Esin'in buyurdukları gibi lise 
mezunu oldukları halde fasılalı olarak 3 senede 
kampları bitirenler teste tâbi olmak hakkını haza-
nırlar. Bu kadar ağır şartlar koyduktan sonra i 
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müsaadenizle böyle bir şahıs üniversite me
zunu kadar ehliyet göstermiş demektir. Onun 
için bu hakkı tanıyalım. 

Miktara gelince : 
Miktarı tahdidetmek mümkündür. Millî mü

dafaa ihtiyacı tesbit eder, testlerde muvaffak 
olanları alır. Böyle bir prensibin kabulü halinde 
adalet prensiplerine riayetkar olmamız lâzımdır. 

Demin arz ettim, hasta olan uzuv kesilmez 
tedavi edilir. Erlerin şartlarını biliyoruz, bu 
şartların fena olduğunu gördük. Bu şartların 
devam etmesi oıjdunun istikbali bakımından iyi 
değildir. Yattıkları yerleri ve yediklerini biliriz. 
Biraz da bunları lütfetsinler, mevcut fazladır di
ye fertlere hak tanımaya bir engel olmasa, gerek
tir. Miktarı tahdidi ve tesbit etmek mümkün
dür. Bu sene liselerden şu kadar, meselâ 500 veya 
1 000 %diye Millî Müdafaa Bakanlığı ihtiyaca göre 
bir rakam tesbit eder ve bu kadar kimse testi kaza
nanlardan alınır. Böyle bir prensibin kabulü ha
linde adalet prensibine riayetkar olduğumuz da 
meydana çıkar. 

Erliğin mahzurunu buyurdular Albayım. Doğ
rudur. Yalnız hasta bir uzuv hemen kesilmez, 
tedavi edilir. Bunlar hakikaten bizim zamanı
mızda da' oldu. O zaman er şartları orduda fena 
idi. Bundan sonra da fena olması ordunun mo
rali bakımından, istikbali bakımından iyi bir şey 
değildir. Bunu da ilerletmek! mecburiyetindeyiz. 
Hem yattıkları yerleri, hem yiyeceklerini ve saire-
yi bu dereceye kadar ele alıyoruz, lütfetsinler de 
üniversite mezunları ile beraber tutsunlar, ayni 
seviyeye gelmek için çalışmış olurlar. Kademe 
olarak böyle bir tecrübe etsinler, geçici yedek 
subaylık hakkı tanınırsa, arz ettiğim gibi bu 
muvazzaf hizmetini, mükellefiyetini yaparken tâ
bi olacağı şeraittir, yoksa mükellefiyetini bitir
dikten sonra kimin muvaffak olacağı bu mükelle
fiyet esnasında derhal tesbit edilemez, ister mu
vaffak olsun ister muvaffak olmasın, essas olanak 
arz etmek istediğim şudur: 

Lise mezunlarına üç senelik kamp neticesinde 
aldıkları ehliyete göre teste girmek için bir hak 
tanınsın, testte muvaffak olanlara yedek sulbay 
olmak hakkı tanınsın. Bunun miktarı çok olursa 
bu tanzim edilir, miktarını Millî Savunma tesbit 
eder. 

ikincisi, yüksek tahsil için altı ay erlik yap
mak bence çok önemlidir, hem öğrenmek ve hem 
de hayat şartlarını benimsemek bakımından ... Or-

— 7 — 
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duda yarının şartlarını iyi düşünebilmek bakı
mından... Biz de lise mezunuyduk, biz de subay 
olacağız diye 6 ay erlik yaptık, erlerle beraber 
tatbikatta ve manejda beraberdik, bunları yap
tık, istifadeli olmuştu. Çeşitli tedbirler alına
bilir, kanun hükmü halinde olursa zannederim 
bundan sonraki anlayış bundan evvelki gibi ol
maz. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Muzaffer Karan. 
KARAN MUZAFFER — Ben, Ahmet Be

yin fikirlerine iştirak ediyorum. Bu konu üze
rinde durmıyaeağiim- Üzerinde durmak iste
diğim nokta şu, yedek subaylar ihtiyattık 
hizmetlerini bitirdikten sonra meslek okulla
rında muvazzaf subay olmak haklarını ka
zandıktan sonra bugünkü dertler tekrar edile
cek.. 

BAŞKAN — Karan Bey, bu konu bugünkü 
gündemimizde yoktur, ayrıca gelecektir. 

KARAN MUZAFFER (Devamla) — O hal
de konuşmaktan sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELÎOĞLU KÂİÖL — Efendim, ben 

de subay olmak üzere iki sene fazla tahsil 
yapmış olanların er olmasını haklı bulmuyorum. 
Lise ve muadili okul mezunlarına subay ol
mak hakkının verilerek bir gedik açılmasına. 
taraftar değilim. Şöyle bir teklifim, var; menı-
leektimizde tahsil müesseseleri gittikçe geniş
lemektedir. Bir yedek subay olmak için oku
manın tesiri vardır ama liselilerin kifayet
sizliği kabul etmekle beraber, zira nazari in
sanlar olarak yetişmektedirler. Bence bugün lise
lere devtamı önlemekten ziyade liselerden son
ra yüksek ve teknik okullara, teşvik ki bu 
Hükümetin görevidir, sosyal bünyemizin bir 
ihtiyacıdır. Yüksek okulları genişletirken lise 
mezunlarını daha çök mesleki okul. mezunla
rını yüksek okula devamı imkânını sağlamak, 
ki Numan Bey ve Ahmet Yıldız Bey arkadaş
larımız ısrarla üzerinde durdular, yazın lise 
mezunlarına kurs göstermek suretiyle, mu
vaffakiyet imkânını sağlamak suretiyle ye
dek subay olma hakkım vermek tezine taraf
tar değilim. Madanoğlu arkadaşımızın teklif 
ettiği gibi lise ve muadili mezunlarının on beş, 
on altı aylık askerlik süresine tâbi olmasını 
teklif edeceğim. 
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I Bir de yüksek okul mezunları yedek subay

lık hakkını bu kanuna göre kullanmış olacak-
eaklar. Bu yüksek okulların mahiyeti nedir, sü
resi ne kadardır? Çeşitli mektepler var, adı 
yüksek okul. 2 - 3 senelik yüksek okullar var, 
gece okulları var. Bunların statüsünü tesibit 
etmek lâzımdır. En az 2 senelik devam süresi 

I olan yüksek okul mezunları yedek subay 
olmak hakkını elde ederler, diye hüküm koy
mak lâzımdır, gibi geliyor bana. 

I Mâruzâtım bundan ibarettir. 
I BAŞKAN — Şimdi söz sırası Ersü'nün; 

ERSÜ VEHBÎ — Bu mevzuun maarif ile 
I geniş alâkası olduğu kabul, ediliyor. Çünkü 
I konuşmalarımız iki sahada birleşmektedir. Maa

rif sahasında bir çalışma yapılmaktadır, fakat 
I detaylarını bilmiyoruz. Kanaatimce Maarif Şû-
I rasma sunulacak olan mevzu sadece maarif 
I seferberliği olmıyacaıktır, maarifte reform da 
I vardır. Türkiye'deki bugünkü maarif siste-
I minin memleket ihtiyaçlarına cevap verecek 
I mahiyette olmadığını biliyoruz. Normal sistemi 
I devam ettirmek, yani ilk, orta, lise ve nihayet 
I yüksek tahsil sistemi memleketimiz ihtiyaçları 
I bakımından uygun değildir. Bu husus maarif 
I raporunda da yer almıştır. O halde 'memleketi-
I mizde gidilmesi istenen, gidilmesi lâzımgelen 
I hedeflerin bilinmesi lâzımdır. Kısa süreli eği

timi hedef olarak almalıyız. Almanya'da ilk-
I okul üzerine bina edilen 4 - 6 senelik tahsil sis

temi vardır. Böyle bir sistemi kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü çeşitli teknik salta
larda, çeşitli ihtisas sahalarında elemana ihti-

I yacımız vardır. Biz sanayileşme yolunda çaba-
I lafken ihtisasa da yer vermek zorundayız. 
r Bugün ilkokul mezunlarının hiçbir ehemmiyeti 

yoktur. İhtisası bu okullar üzerine bina ede
lim. Dört beş sene ilâve etmek suretiyle bun
lar bir ihtisasa, bir tekniğe cevap vermelidir. 
Numan Bey arkadaşımızın ileri sürdüğü bazı 

I fikirlerine iştirak ediyorum, bazılarına iştirak 
etmiyorum. Eğer Yedek Subaylık Kanununu ol
duğu gibi kabul edecek olursak yarın gedikler 
açılacaktır. Maarifi koordine etmek şarttır. 
Arkadaşlarımızın bu hususda düşünceleri vardır. 
bunları açklasmlar. tşi buna göre bina edelim. 

Bugün düne kadar Sovyet Rusya hiçbir şey 
değil iken, taklitçilikten kurtulmuş, ilim hür-

j riy( tine kavuşmuştur. Biz henüz ilim denen şe-
| yiıı elifbasındavız. 
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Bîr noktaya cevap vermek istiyorum r Bi

zim! memleketimizdeki bedava talhteil Ihicibir 
memlekette yoktur. Bedava tahsil demekle şu
nu demek istiyorum. Ücretsiz tahsil var bizde.. 
Kıtea zaruri fbir ihtisas tahsil veya eğitimini mü-
taiakıp yüksek talılsîlin ücretle olduğunu ve (bu
nun da ailenin sırtıma yüık olmadan hay ata atı
lacak her delikanlının 'kendisini geçindirecek 
ve ailesine yük olmıyacak bir kazancı temin 
ettifotien sonra ii^t kademelerde kendisini yetiş
tirecektir. [Bu bakımdan lise tahsili yapanlara 
şans vermeyi şa'hsan düşünmüyorum. Şayet 
böyle bir durumda kalırsak ve Ibu reform daha 
uzun sürecelkse, Madanoğlufaun söylediği gibi, 
bu arkadaşlarımızın, yani lise mezunu olanların 
hizmet 'sürelerini kısaltmak suretiyle- cevap ve
rilebilir. İstical edilmemesini, kanunun acele 
ihtiyaçlara cevap vereceğini bilmeme rağmen, 
nraari'f sistemi ile birlikte mütalâa edilmesinin 
dalha uygun -olduğu ikanaatındayıım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Haydar Tundkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Numan Bey ar

kadaşımızın (belirttiği hususlardan bilhassa bu 
kanunun lise mezunlarını azaltacağına , veya 
bu mıemlekette üniversite tahsilinin fazlalaşa
cağına dair Ibir filkir ileri sürdüler. 

'Bugün Rusya'nın ulaştığı tekâmül, Ameri
ka, İngiltere ve fBatı devletleriyle mukayese 
edildiği takdirde, Rusların Yüksek tahsil 'me
zunlarının 'bir hayli artmış olmasından ileri 
geldiği (muhtelif vesilelerle dünyaya ve efkârı 
umum'iyeye açıklanmıştır. 

Bizim gibi, ıdaha yüzde 37 nispetinde okur -
yazarı bulunan Ibir memleketteki yüksek 'tahsi
le -olan ihtiyacının derinliğini her halde hepi
niz takdir ederisiniz. Burada ıbir kıSa hikâye 
nakledeceğim. 

Benim Ibir yeğenim Vardır, Ibu sırf yedek su-
hay olmak için liseyi bitirdi, olgunluk ihtiîma-
hanını veremedi, veremez zaten. 'Sırf yedek: su-
pay olmak için liseyi bitirdi. Hiçolmazsa hu ka
nun çıktığı zaman hu şekilde tsırf yedelk subay 
oîmalk için okuyanlar, talbiî hepsi değil, ama 
'bir 'kısmı sırf yedek subay olmak için hu tahsili 
yapıyorlar. Bunlarla hiçolmazsa mektepler/n 
'bugünkü kalabalık kadroları eksilmiş olur. Bu 
halkımdan ben Ibu kanunun /bir an evvel kabul 
edilmesi lüzumludur. Realite ortadadır, hu re
aliteler 'karşısında nasıl Ibir hal çaresi 'buluna-
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bilir. Lise miezunu veya muadili okullarda test
le muvaffak 'olanların yedek sulbay olm'amalsı-
nı nasıl tahdidedebiliriz ? Bu igayet zor bir me-

' seledir. Bu bakımdan Madanoğlu'nun teklifine 
i iştirak ediyorum. Hiç 'okumamış adamla lise 
ı mezunu arasında fark olsun. 

Mâruzâtım !bu 'kadar. 
YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

zannediyorum ki, kanun kabul edildiği tarihten 
itibaren yürürlüğe girecektir. Halbuki Esin Ve 
Yıldız arkadaşlarımızın teiklifi, üç sene müddetle 

j kamplarda liyakat göstermiş olandar Yedek Su
bay Okuluna gitsin, testlerde muvaffak olanlar 
yedek subay olsunlar, şeklindedir. Şu halde ka
nunun tatbikatını üç sene Sonraya atmak lâ-
ziiingeliyor. Benim düşünceme göre şu şekilde 
halletmek dalha muvafık olur, lise mezunları 
sıkı Ibir teste 'tâhi tutulur, tetette muvaffak olan
lar yedek subay olur, testte muvaffak olamı-
yanlar iki sene, teste girmeyi arzu e'taiiycnler 
bir buçuk sene askerlikten sonra terhis edilir. 
Tıpkı bizim sulbay] ara yaptığımız teklif 'gibi 
kendi isteği ile müracaat edenler beş seneyi ga
ranti öder, et'miyenler sicillen ve re'sen tekaüt 
edilirlerse eski Statüye tâbi tutulurlar. Yani 
böyle bir hal çaresi bulmak mümkündür. 

BA ŞKAN — Er Ahmet. 
ER AMHET — Efendim, şimdi lise ve mu

adili 'okullar 'mezunlarından yedek subaylık 
hakkı ya tamamen kaldırılır, üniversitelere ve
rilir, ki Ib'en lise ve muadili okullar mezunlarına 
yedek subaylık hakkının tanınmasına tarafta
rım, Cüinkü yedek subaylık hür ümit kaynağı-

I dır? Bu hak kaldırılırsa bunların hepsinin şevki 
I söner. Bu, psikolojik bir sdbebolabilir. 
I Sonra lise ve muadili okullara bu hakkın ta-
I umması şu faydaları sağlıyabilir: Lise ve muadili 
I okullarda yarışma duygusunu temin edecektir. 

I BAŞKAN — Arkadaşlar, şu noktayı arz ede-
I yim: Konuşmaların seyri bakımından şunu arz 
I edeyim: 
I Lise mezunu 1.7 bin yedek subay var. Bunlar 
I için tasarlanan şekil millî eğitim seferber]iğin-
I de fahrî rütbe ile ve bulunacak imkânlar dâhilin-
I de öğretmenlik yapmaktır. 3 ay eğitim merke-
I zinde pedagoji tahsilinden sonra üc ay eğitim 
I birliğinde birlik eğitimimi gördükten sonra bun-
I 1ar ilkokul öğretmenliğini deruhde edecekler ve 
1 askerlik vazifesinin mütebaki safhasını böylece 
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başka bir titr ile geçirmiş olacaklardır. Bu eihe- I 
t in de dikkat nazarına alınmasını ortaya sürmek 
isterim. 

BAŞKAN — Bunların ihtiyathk 'hizmetleri 
nasıl olacak?.. 

ER AHMET (Devamla) — Efendim, az ön
ce belirtilen kıstasları muvafık bulmuyorum. As
kerî kamplarda muvaffak olanlar te'ste tâbi: tutu
lacak, testte muvaffak olanlar yedeksubay olacak. 
Yedeksubay 'hakkını kazanacak olanlar, muvaffak 
olabilirler, bakarsınız on beş bin kişi; kazanmış 
ise, on beş bini yedek subay olur. Aklıma şöyle 
bir çare geliyor; I 

Lise ve muadili okullarda birinci, ikinci, üçün
cü, beşinci dereceye kadar mezun olanlar, asker
lik kamplarında muvaffak olurlarsa yedek subay
lık için teste tâbi1 tutul urlar, muvaffak olanlara 
yedek 'subaylık 'hakkı tanınır. Bu bir. 

İkincisi (de arzu ettiğimiz yekûn istediğimiz 
seviyede tutulabilir. Bu bir çare olabilir. 

iSanayi'leşme grupunda, mevzuunda bir ön al
mak ve bilhassa bu konuda daha fazla çalışmak I 
niyetinde isek o zaman sanat okullarındaki bu 
avantajı tanımak lâzım. Sanat okullarında oldu
ğu gibi bunlara bir çare düşünülebilir. 

'Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, saat 14 te 
müzakereye başladık. Arkadaşların yorul dukları- I 
m igörüyorum, müzakereyi* tafeibedemiyorlar. Bu 
mevzuu bitirmek için bir arkadaşa söz verip 10 I 
dakika oturuma ara vereceğim. I 

ıSOLMAZER İRFAN — Müsaade edin, sene
lerden beri tatbikatta bulunmuş bir insanım. I 

BAŞKAN — Devam edeceğiz, arkadaşların 
dikkatleri zayıflıyor. I 

.ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arkadaş
lar, arkadaşlarımızın pek faydalı mütalâaları I 
var. Ancak bir « e r kusursuz olmaz. Biz bu mü-

' esseseye muhtacız. Numan Bey diyorlar ki, kamp I 
kuralım, liselerde başlarına subaylar konsun, öğ- I 
rensinler, idari hizmet i görsünler, muvaffak olan- I 
lara belgeler verilsin ve ondan sonra yedek subay I 
hakkını haiz olsunlar. I 

Ancak Sayın Albayımın da söylediği gibi, bu 1 
müessesenin kurulması ve işlemesi için asgari üç j 
sene ister. Ondan sonra, muvaffakiyeti neye j 
göre tesbit edeceğiz? I 

Dikkat buyrıılsun, onları idare edenleri de bir I 
karakter imtihanından geçireceğiz. Yoksa onlar I 
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çok ağır bir yük altına sokulacaktır. Kim muvaf
fak, kim gayrim uvaif fak, bu neye göre tesbıit edi
lecektir? Sayın Albayımın söylediği gibi kapı 
alabildiğine açılacaktır. Hesap var, 3 500 yedek 
subay, şimdiye kadar 17 bin, önümüzdeki sene 3<7 
bini bulacak. 

Bu kadar lise ve muadili okullar mezunlarına 
yedek subay olma hakkını verirsek, çeşitli formül
lerle, bu kanunu getirmeye lüzum yoktur. Müte
madiyen ve mütemadiyen sarsılan karakter buh
ranı içine zorlamış olacağız. Fikrimce böyle mü
esseseler ihdas ederek kanunun ruhunu zedelemek 
yersiz olur. 

İkinci nokta;'Sayın Ahmet Yıldızdın söylediği 
busus: 

Efendim, yüksek okul mezunlarının her halde 
er olarak askerliğini yapsın demedik. Şartları 
görsünler. Ben erlik yapmadım fakat Türkiye'nin 
bangi şartlar içinde olduğunu bilirim. Ahmet 
Yıldız'ın düşünceleri hissidir, biz yaptık niye 
bunlar yapmasın gibi... 

YILDIZ AHMET — Hissî değil,- mantıki.. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Tarizin şakadır. 

Haklısın. 
YILDIZ AHMET — Her yerde, bütün dün

yada böyledir. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Yüksek okul me
zunlarının, ki bilgilerine çok daha fazla muh-
t a çokluğumuz bir devirde, altı ay erlik yapma
sı zaruret değildir, Türk erlerinin yaşayış 
şartlarım öğrenmesi esbabı mucibesine bağla
nıyorsa, varit değildir. 

Teknik okullar mevzuuna 'geliyorum. Zan
nederini Esin Bey arkadaşımız söylediler, lise 
ve muadili okullardan yedek subay olma hak
kım kaldıracak olursak öğrencisiz kalacak ve 
üstelik yüksek okullara, üniversitelere müte
madiyen talebe hücumu olacak ve bu müesse
seler karşılıyamıyacaktır. Müsaade ederseniz 
daha detaya gireceğim. 

Lise ve muadili okullar mezunlarından ye
dek subaylık hakkını kaldırırsak hakikaten 
teknik okulların talebesi azalacak mı? Bu fikir 
bir parça nazaridir, tatbik sahasına gırmiye-
eektir, tersini tatbik sahasında gördük. Lise 
ve muadili okullar mezunlarına bu hakkı ver
dik, teknik okulları, sanat okullarını geliştir
mek için. de bu okullar mezunlarına yedek su
baylık hakkı verilmiştir. 

— 10 — 
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Şimdi, İra iki okul ve benzerlerinden bu hak

kı kaldırmak suretiyle liselere tehacüm olabi
leceği söylenemez. Zira teknik okulların üstün
de yüksek teknik okulları vardır. Faraza, öğ
retmen okulu üstünde yüksek öğretmen. 
okulu vardır, sanat okulunun üstünde yüksek 
sanat okulları vardır. Bqyleee yüksek öğretim 
ve eğitim müesseselerinin sayısı ve kalitesi yük
seltilmiş olur. Daha çok talebe tehacümü kar
şısında bunu tevsi etmek ihtiyacını duyacak ve 
okullardaki öğrencilerin kalitesi artacak ve se
çilecektir. Nitekim, muayyen fakülteler bu im
tihan kaydının konması ihtiyacını hissetmiş-
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lerdir. İmtihansız öğrenci alan fakülteler ar
tık imtihanla talebe almaktadır. İmtihanla 
alınan öğrencilerin daha. kaliteli olduğu, me
zuniyetlerinde memleket hizmetlerindeki ic
ra ala riyl e görülmektedir. 

Tek bir cümle ile arz edeyim ki, bu kanun 
fikrimce bir zarurettir. Ordu bu kanuna muh
taçtır. 

.BAŞKAN" — Arkadaşlar, karşımdaki saat 
tam 16,o0 dur. Oturuma on dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 16,30 

Î K Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 16,45 

BAŞKAN — Kaplan Kadri 

KÂTİPLER : karavelioğlu Kâmil, Özdağ Muzaffer 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Söz O'Kan 
arkadaşımızmdır. 

O'KAN SEZAİ — Muhterem arkadaşlar; 
gerek kanım sözcüsü arkadaşımızı, gerei^e 
diğer teklif sahibi arkadaşları dinledik. Ka
nun tasarısı büyük bir ihtiyacı karşılamak 
için hazırlanmıştır. Huzurunuza birçok teklif
ler geldi. Bu teklifler tasarıyı muğlâk bir hale 
sokmaktadır. Arkadaşlar; malûm bir hakikat
t i r ; bir makinanın parçaları ne kadar fazla 
olursa o makinanın arızası da o kadar fazla 
olur. Basit parçalarla işliyen makinanın Arıza
ları da binnisbe az olur, az arıza yapar. Bu 
kanun bizim sosyal hayatımızda büyük deği
şiklikler yapacaktır. Kanunun muğlâk bir'hale 

sokulmaması taraftarıyım. O bakımdan ben 
şahsan tasarının olduğu gibi kabul edilmesini 
teklif ediyorum. Çünkü ]ıiz bâzı arkadaşların 
teklif ettiği gibi lisenin muhtelif senelerinde 
kamplar açarsak ve oradan alacağımız neti
ceyle teste gidersek bu tatbikat sahasında pek 

isabetli olmaz. Ben, buna şöyle bir misal arz 
edeyim : 

Bil* kızı seven bir genç ona \sahiboluncıya 
kadar kendisinde bulunan ve bulunmıyan bâzı 
varlıkları, meziyetleri fazlasiyle ileri sürerek 
kendisini şirin göstermek, beğendirmek için 
gayret sarf eder ve neticede nasıl muvaffak 
olursa, bunun gibi yedek subaylık hakkını ka
zanmak için de böyle bir gayret sarf etmiş 
olabilir. Bizim bunu teşhis etmemiz kabil ol
maz. Bu, bir subay hakkında muhtelif kanaat 
sahibi olan bâzı sicil âmirlerimize benzer. Ben 
Hasan'a çok iyi derecede binbaşılık yapar de
rim. Hüseyin, iyi derecede binbaşılık yapar 
der. Eğer ölçüler değişmemiş olsa idi, bir si
cil âmirinin, iyi yapar dediğine diğeri iyi ya
pamaz diyemezdi. Bu ölçüler değişe değişe bu 
değerlendirme sağlam olmıyacaktır. 

Teste gelecek olursak. Amerika'da, muhte
rem arkadaşlarım, bu tatbik ediliyor. 100 bin 
personelde % '-! hata yapıldığı tesbit edilmiş
tir. Zannediyorum ki, bir değişiklik yapıla-

11 
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rak bu hatalar tatbikçiler tarafından azaltıla
bilir. Bunun muvaffakiyetine inanmış olsak 
ben de teklif eden arkadaşlarla beraber olur
dum. Ancafe nazari >olara)k düşünülebilir. Şu 
halde tatbikat bizi ilgilendiriyorsa, tatbikatı 
göz önünde tutarak kendi bünyemize en uygun 
gelecek sistemin kabulünün muvafık olacağı 
kanaatindeyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Esin Numan. 
ESÎN NUMAN — Ben yine tahsil müessese

leri üzerinde duracağım. Arkadaşlarımızın mü
talâalarına cevabolara'k arz ediyorum. Benim 
düşündüğüme göre memleketimizde, öğretme
ne, ziraat memuruna, teknik okul mezununa 
olan ihtiyaç yüksek tahsil mezunlarına olan 
ihtiyaçtan daha fazladır ve esasen daha fazla 
olmalıdır. Bilhassa teknik sahada büyük öl
çüde teknisiyene ihtiyacımız vardır. 

Meselâ lise mezunları ile üniversite mezun
larının tamamı teste tâbi olsun. Kim muvaf
fak olursa Yedek Subay Okuluna girme hakkı
nı kazansın. Bakacaksınız lise mezunu bir genç. 
yedek subaylık hakkını kazanacak, fakat bir 
üniversite mezunu bu hakkı kazanamayacaktır. 
Gerçi Amerika'da tatbikat bu şekildedir ama, 
biz bu test usulünü memleketimizde aynı şekil
de yürütenleyiz. Amerika 'daki sistem aynen mem
leketimizde tatbik edilecek olursa göreceksiniz 
verim çok düşük olacaktır. Her cemiyetin bir 
yetişme tarzı vardır. Onun için testi biz kendi 
bünyemize uydurmak mecburiyetindeyiz. Ame
rika'daki testin memleketimizde de aynen tatbiki, 
bir gencin 20 yaşında hayata atılması ve aile
sine ve memleketine faydalı olması mı, yoksa 
geri kalmış bir memlekette 25 - 30 yaşında zor
layıcı bir tahsil sonunda hayata, atılması mı fay-- I 
dalı olur. Onun için lise ve muadili okullardan 
ziyade teknik okullardan mezun olacaklar mem
leket için daha faydalı olacağı kanaatindeyim. 
Bu noktadan yüksek tahsil müesseselerinin zor
lanmaması fikri bende hâkimdir. Bu kadar yıl
lık tatbikatı tersine çevirip bakmaktan ve bu 
yönden incelemekten başka bir şey değildir. 
Lise ve muadili demek bu meseleyi, halletmez. 
Bu fikri sayın paşam da belirttiler. Üniversi- | 
te mezunlarına iki senelik askerlik yaptırıyorsu
nuz, daha az tahsil yapmış olanlara da bir bu
çuk yıllık askerlik yaptırmış oluyorsunuz. Bu 
tatbik şekli meseleyi halle kâfi değildir. Ameri
ka'daki test usulünün aynen memleketimizde I 
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j tatbiki, kanaatimce, doğru değildir. Ben, ka

pının tamamen kapatılmasının aleyhindeyim. Ha
zırladığım teklifi aynen okumada fayda mülâ
haza ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
El| madde : 
«1. — Lise ve muadili okullarda tahsil yapan 

gençler her yıl tatil aylarında 2' aylık askerî 
kamplara katıldıkları ve başarı ile bitirdikleri 
takdirde Yd. Sb. olma testine tâbi tutulmak hak
kına sahiptir. Testlerin neticesinde ordunun 

I kadro ihtiyaçları esas tutulur. 
Bu kanunun neşri tarihinde lise ve muadili 

okullarda tahsilde bulunanlar, 6 aylık süreli 
askerî kamplara sevk edilir. Başarı gösteren
ler Yedek Subay Okuluna sevk edilirler. 

Askerî kampların teşkil ve idaresi özel yö
netmeliğine göre yürütülür.» 

Esin NumaA 

Ordunun kadro ihtiyaçları esas tutulur. 
Yani hepsi testte muvaffak olsa da hepsi yedek 

I subay yapılacak değildir. Kadro ihtiyacı ne ise 
bunlardan ancak o kadarını yani % 30 veya %40 
yedek subay yaparız. 

Bu kanunun kabulü tarihinde lise veya yük
sek okullarda bulunup askerî kamplara iştirak 
etmemiş olanlar 6 aylık bir kampa tâbi tutulur 
muvaffak olanlar yedek subay, muvaffak ola-
mıyanlar er veya çavuş olur, teklifimi bu şe
kilde huzurunuza arz ediyorum. 

BAŞKAN — Söz Yüzbaşı Solmazer'indir. 
^ O L M A Z E R İRFAN — Muhterem arkadaş

lar, bugünkü gündemin bir gün evvel kutuya 
konmamasının cezasını bugün ben fazlasiyle his
settim. Bundan sonra, Sekreterlik gündemi ku
tularımıza bir gün evvel koyarsa' daha faydalı 
olur. Çünkü bu mevzu benim için en mühim 
bir iştir. 

BAŞKAN — Dün burada mevcudolan arka
daşlarla bir özel plânlama yapıldı. 

SOLMAZER İRFAN (Devamla) — Özel 
planlama yapıldığından yapanlar haberdardır, 
ben haberdar değilim. Benim için en mühim iş 
budur. 

Efendim, bizde yedek subaylık müessesesi 
senelerden beri gelmiş ve son zamanlarda artık 
maalesef siyasi hesaplar göz önüne alınarak ilk 
mektep üzerine beş sene tahsil yapanlara dahi 
tatbik edilmiştir. Arkadaşlar, lise tahsili üze-
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rine iki sene fazla tahsil yapanlar, İJ nei sı
nıfı bitirmiş öğrencilerden ne farkı var diye 
tutturdular. Onuncu sınıftan ayrılmış bir öğ
renci ile ilkokul tahsili üzerine beş senelik san
at okulu tahsili y&pm,ş bir öğrenci arasında, 
tahsil bakımından büyük bir fark yoktur. On 
birinci sınıfı bitiren bir talebe yedek subay ola
mıyor da öteki neden bu hakka sahiboluyor ? 
Ben, teklif sahibi arkadaşla beraberim, ama 
nıekteblerden iyi derece ile mezun olanlara ye
dek subay olma hakkının tanınmasını pek ro
mantik buldum. Lise tahsili yapanların yedek 
subay olma hakları mevcuttur, bunu kabul ede
rim, ama, yedek subaylık 6 ay iken şimdi 18 
aya çıkmıştır ki, böyle bir fantaziye kimse ka
pılmaz 3 sene için. Şimdi ben bu teklife bâzı 
çareler, tedbirler koymak suretiyle tekliflerimi 
sunacağım. Benim, hepimizin üzerinde durduğu
muz şu test üzerinde biraz tecrübem oldu. Ye
dek subay okulunda test ile sınıflandırma gru-
pu amirliği yaptım. Her sene 7 - 8 bin yedek 
subay müracaat eder. Biz eğer şu test sistemi
ni kabul edersek ki, biz 95 i almaktayız, Ame
rikalılar 120 ile yedek subay olurlar, biz 95 
kabul etsek dahi bütün müracaattan 150 si ye
dek subay çıkmaz, arkadaşlar, bu kadar acaip 
bir test usulü, özel kıt'alarda erlere de tatbik 
ettik. Subay arkadaşlara da lâtife olsun diye 
tatbik ettik. Suphi Bey belki anlatmıştır. Şim
di emekli olan bîr kurmay albay bu test sonun
da onbaşı dahi olamadı. Demek ki, testlerin biz
de faydalı olabilmesi için kendi bünyemize ve 
kendi karakterimize uygun olması lâzımdır-. Bu 
da Amerika'dan aynen tercüme edilmemiş ol
ması gerekir. Sonra bu kanun basit olarak bu 
şekilde kabul "edilmesi çok faydalı olmıyacak-
tır. Meselâ Sezai Ağabeyimizin dediği gibi bir 
makina da ne kadar parça az olursa o kadar 
iyi çalışır. Ne kadar çok parça olursa o kadar 
çok krışır. Fakat şunu unutmamak îâzımgelir 
ki, bir makinada parçalar ne kadar küçük ve 
çok olursa o makina o kadar hassasiyetle işler-. 
Omega saatinin parçaları çoktun hassas çalışır, 
parçaları kilo ile satılan saatler ancak saat baş
larını gösterir. Onun için bu fikre iştirak ede-
miyeceğim. 

Lise mezunlarından bir çırpıda yedek subay
lık hakkının kaldırılması memlekette menfi ne
ticeler doğurur. Onun için ben, teklif edece-
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ğiıu hususların nazarı itibara alınması için ta
sarın m komisyona iadesini istiyorum. 

Lise mezunları er olarak askerlik hizmetle
rini ifa edeceklerine göre, liseyi bitiren bir gen
cin altı ay noksan askerlik yapması, ortaokul 
mezunlarının altı ay noksan askerlik yapması 
eski kanunumuzda vardır. Ortaokul mezunları 
iki ay izinle askerlik yapar diye kanunda hü
küm vardır. Bu suretle er terhis eden ağabey
lerimiz de vardır. İlkokul mezunları bir aylık 
mezuniyetle terhis edilir denirse bir adaletsiz
lik de ortadan kalkmış olur. Fakat her şeyden-
evvel şunu da arz edeyim ki, ve hep görüyoruz, 
öyle yüksek mektep mezunları vardır ki, do
nunu toplıyamaz fakat öyle lise mezunlar da 
vardı i* ki, ateş gibidir, gelip kıtalarda hizmet 
etmişlerdir. Bunu testlerle kıymetlendiremiye-
ceğimize göre ve devrimizle bir ahlâk ve fazilet 
devri açıldığına göre öğretim müesseselerini ge
tireceğimiz subaylar vasıtasiyle kamp şeklinin 
etüd edilmesi faydalı olur. Bu kamplar ihtiya
ri olmalıdır. Bu kamplara iştrak edip muvaf
fak olan lise ve meslek okulu mezunu talebe
lerin test imtihanına girme hakkı mevcudolma-
lıdır. Eğer bu şekilde hiçbir hak kabul etmez
sek öğretmen okulu, ziraat okulu gibi bizim 
çok ihtiyaç duyduğumuz teknisyenlere bu avan
taj tanınmamış olur. Bu avantajın tanınması 
lâzımdır. Bu mekteplere olan rağbeti muhafaza 
etmek için ölçü bu olabilir. Şu anda eğitim se
ferberliği yapacağız diye bir iddiamız vardır. 
Üç aylık bir eğitimden sonra bu çocukları mü
kellef eğitmen namı altında yurdun muhtelif 
bölgelerinde iki sene öğretmenlik yaptırmak 
suretiyle haklarını bu şekilde korumuş oluruz. 
Ziraat memurluklarında kendilerinden istifade 
ederiz. 

Son olarak şunu ifade edeyim ki; tasarının 
parçalarının fazla ol-masr hassasiyetinin artma
sı bakımından faydalıdır. Bu ümit ile tasarının 
Komisyona iadesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi gel
di. Şimdi bir arkadaşa kifayet aleyhinde söz 
vereceğim. Buyurun, özgüneş Mehmet. 

ÖZGÜNEŞ AHMET — Mendim, mevzu he
nüz enine boyuna münakaşa edilmedi. Mevzu son 
derece önemli ve memleketin büyük bir kitlesini 
alâkadar etmektedir. Mevzu üzerinde bütün ar
kadaşların konuşması zaruridir. Benim de orta-
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ya koyacağım bâzı "hususlar vardır. Bu sebeple j 
kifayetin reddini ve söz alan arkadaşların konuş
masını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızı dinledik. Teklifi 
reyinize arz ediyorum. Kifayeti kabul edenler... 
Etmiyenler... Müzakerenin 'kifayeti kabul edilme
miştir. 

Buyurun Albay Ataklı, vsöz sırası sizindir. 
ATAKLI MUCİP — Muhterem •arkadaşlar 

çok önemli bir kanun mevzuu ile karşı, karşı yayız. 
Acele etmeden daha etraflıca bir ctüdden sonra 
'buraya getirilmesi icabederdi. Bir kısım arka
daşlar dediler ki, test bizim için kabili tatbik de
ğildir. Bu test kalbili tatbik değilse bunu tekâ
mül 'ettirmek bizim için mümkündür. Bu çıkara
cağımız 'kanun muvakkat birk anını ölmıyaeaktır. 
Öyle bir kanun yapalım ki, bizden sonra gelecek 
idareler bunu tekrar değiştirmeye lüzum görme
sinler. Bu bakımdan lise ve üniversite mezunla
rını birbirinden bıçak sırtı ile kesip atmamak lâ
zımdır. Sezai Bey arkadaşımızın ortaya atmış 
olduğu teklifte üniversite ve lise 'mezunları ve 11111-
adillerinin aynı statü içinde mütalâa edilmesi ve 
bir teste tâbi tutularak, Ahmet Bey arkadaşımı
zın söylediği gibi altı aylık bir er stajı yaptırıl
ması zarureti ortaya konularak istediğimiz kalite
de yedek subay temin etmek imkânını hazırlamak 
lâzımdır. Yâlbancı memleketlerden alacağımız 
testleri kendi bünyemize uydurmak suretiyle bu 
işin mümkün olacağım tahmin ediyorum. İleri 
sürülen teklifler tekrar mütalâa edilsin. Öyle 
bir kanım çıkaralım ki, memleketin ihtiyacına tam 
bir şekilde cevap versin. Bizden sonra, gelecek
ler de tadil etmek ihtiyacını hissetmesin. Mâru
zâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Söz sırası Akkoyunlu Fazıl ar
kadaşımızda. 

AKROYUNLr FAZIL — Ben kısa konuşaca
ğım. 

©ir defa şu kanun ihtiyaçtan doğdu geldi ama 
bana öyle geliyor ki, bu bir kemmiyeti hal '(itmek 
için gelmiş kifayeti ifade etmiyor. Ordunun ih
tiyacı malûm, 3 bin küsur. Elde de 17 bin küsur-
luk bir kaynak var. Böylece ordunun yedek su
bay ihtiyacı kemiyeten halledilebiliyor ama key
fiyet halledilemiyor. Bu keyfiyeti yüksek okul 
mezunları karşıladıktan sonra bunu teshit için 
Yüksek Heyetinizin kuracağı bir komisyon esas
larını tesbit eder ve hakikaten keyfiyet hususu j 
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da teminat altına alınmış olur. Bu suretle de ge
rek bu teklif gerekse diğer arkadaşlarımızın tek
lifleri mezccdilir ve ortaya iyi bir kanun çıkarıl
mış olur. Hem büyük bir kitleyi gayrimemnun 
etmemiş oluruz. Hakikaten,kemiyet işi halledil
miş olmasına rağmen keyfiyet bakımından bu ta
sarının komisyona iadesini ve tekrar formüle edil
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz sözcünündür. 
ÖZDAĞ — MUZAFFER — Muhterem ku

mandanlarım, bu kanun teklifinin Millî "Savunma 
Bakanlığından bir komisyon tarafından hazırlan
dığını arz etmek isterim. Bu mesele ordunun 
mühim bir meselesidir. Teklif ayrıca bu komis
yondan sonra tasarı 'SoLsyai Komisyona geldi. Ve 
burada (bastırılarak arkadaşlara verildi. Ve ar
kadaşlar bu mevzuu etükl ettiler. Sosyal Komis
yondan sonra Güvenlik Komisyonuna gitti re ora
dan şu kumandanların imzalariylc çıktı. Fahri 
Özdilek, Muzaffer Yurdakuler, Er Ahmet, Akko
yunlu Fazıl, Ataklı Mucip, Kabibay Orhan, Kap
lan Kadri, Karaman Suphi, Köseoğlu Münir, Ma-
danoğlu Cemal, lII.ay Sı'tkı arkadaşlarımız bu tek
lifi incelediler ve bize bu değiştirgeyi yaptılar. 

KÜÇÜK SAMİ — Öyle zannediyorum ki, 
bundan takriben otuz sene evvel aynı kanun bu
rada aynı şekilde müzakere edildi. Yalnız konu 
değişikti; ortaokul mezunlarından yedek subay 
yapalım mı yapmıyalım mı teklifi müzakere mev
zuu idi. O zaman karar verildi, yedek subaylık 
hakkı yalnız lise mezunlarına tanınsın. Neden? 
Günkü, memlekette okuyup yazanların adedi 
azdı, orta mektep mezunlarının da ordu saf
larında yedek subay olarak kullanılmasına za
ruret hissediliyordu. Şimdi ise zaruretler yeni 
ihtiyaçlar doğurdu. Biraz evvel kanun sözcü
sü arkadaşımızın ifade ettiği gibi ihtiyaç; 3 TrOO 
mevcut 17 bin r e iki sene sonra 37.bin. Bir gün 
belki mevcut 227 bin, ihtiyaç 30 bin olur. Geri 
kalanı er olarak kullanmayız, astsubay olarak 
kullanamayız, orduda da subay olarak esasen 
|yer yok. Ne yapacak bunlar, evlerinde mi 
oturacak bu gençler. O halde buna şimdiden 
çare bulmak bir zarurettir. Bunu halletmek 
çarelerini arıyalmı. Lise mezunlarına yedek 
subaylık hakkını kaldıralım, yüksek tahsil genç
liğine verelim demiyelim de, lise ve yüksek 
tahsil gençlerini teste tâbi tutalım. Evet Ame
rika'dan -aldığmıız test neticesi şu Ikadar kişi
de su kadar muvaffak oldu. Fakat eğer bu 
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testi ıslah etmek imkânı varsa, bunları bir de
fa teste tâbi tutalım, 'kazanırsa yedek sulbay 
olur, kazanmazsa er- olur. ,Test ıslah edilirse 
milletin bünyesine uygun şekle sokulursa eıı 
iyi hal şekli olur kanaatindeyim. Eğer açık 
kapı kalacaksa yapılacak iş, bundan evvel na
sıl ortaokul mezunları yedek subay dışında bı-
rakıldıysa, bugün de lise mezunlarını yedek 
subaylık müessesesi dışında bırakmak zarureti 
vardır. Bâzı arkadaşların belirttikleri gibi 
eğer lise ve muadili mekteplerden mezun olan
lardan yedek subaylık hakkını alırsak bilhassa 
teknik okullara talep azalır diyorlar, ben öy
le zannetmiyorum arkadaşlar. Teknik okul ta
lebeyi hayata hazırlar, kendisine yaşama saha
sını o mektepte bulur. Binaenaleyh bu arka
daşlar iki sene om uzunda bir demir veya bir 
yıldız taşısın diye teknik okula gitmiyorlar, 
îki senenin dışında, yaş haddini, yaş vasatisi
ni 60 olarak kabul ettiğimize, yirmi sene mek
tep sıralarında okuduktan sonra hayata atıla
cağına göre 38 senelik hayatını kazanmak için 
gidiyor demektir. Şu halde Ibir iki sene için 
ünüforma taşımak üzere okula gideceğini zan
netmiyorum. Benim kanaatime göre bu okula 
vukubulacak talebin azalacağını da hiç zannet
miyorum. Aile olarak ortajya koyduğumuz bu 
konu ile bu mahzur da gideriliyor, diyoruz. 
Lise ve muadili okul mezunları arkadaşlara 
özel kurs, beş altı ay pedegoji kursu göster
dikten sonra bunları yine ünüformalı olarak 
yani geçici subay olarak okullara devam etti
receğiz. Binaenaleyh bu da onlar için bir teş
viktir. Eğer memleket Allah göstermesin, bir 
seferberliğe giderse zaten bunları alamıyorduk. 
Yedek subay olarak, 220 bin. Bunun otuz bi
nini alacağız. İki yüz bin orta yer.de 'kalacak. 
Bu memleket müdafaasıdır arkadaşlar. Memle
ket müdafaasına kadarını aldığımız sırada, ki 
kanunun şu maddesine göre yedek subaylık 
hakkını ihraz etmiştir. Halbuki bunları ordu
da kullanacak «kadro mevcut değildir, öyle 
ise evinde kalsın, diyemeyiz, Ibunuu bir çare
sini bulmak mecburiyetindeyiz. Eğer test usu
lünü ihdas edeceksek lise mezunlarını ve yük
sek okul gençlerini testten geçirelim. Muvaffak 
olan yedek subay, olamıyan da er olsun. Eğer 
bunda muvaffak olamıyacaksa ki. bu da ni
hayet bir etüt mevzuudur. Bu etüt neticesi 
muvaffakiyet bahşetmiyorsa, bundan evvel ye-
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dek subay olmak hakkı bundan evvel nasıl or
ta inekte]! mezunlarından alındıysa lise mezun
larından da sarfınazar edip yalnız yüksek tah
sil gençlerini yedek subay okuluna almak l;â-
zımgelecektir. Bu Ankara Hukuk Fakültesin
de de aynen vâki olmuştur. İstiklâl Harbi sı
ralarında Ankara Hukuk Fakültesi orta mek
tep mezunu talebeler aldı ve halen Adalet Ba
kanlığı yüksek makamlarında bu gibiler mev
cuttur. O bir zaruretin ifadesidir. Bugün, ta-
mamiyle tersine düşünülmüştür. •() gün orta 
mektep mezunlarını almak zarureti vardı, bu
gün lise mezunlarını almak zarureti vardır. 

BAŞKAN - - Soyuyüce Şefik. 
SOYUYÜCK ŞEFİK — Efendim, ben muh

terem albayımın fikirlerine iştirak etmiyorum. 
Bu hususta başkaca da Ibir söz söylemek istemi
yorum. 

BAŞKAN — Aksoiyoğlu liefet, 
AKSOYOĞLU REFET — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Özgüneş Mehmet. 
ÖZHÜNEŞ MEHMET — Elendim, konuş

malardan anlaşılıyor ki, objektif bir sınıflama 
yapmak icabediyor. Şu halde Sanat Enstitü
sü ve lise ve muadili mezunlarını objektif bir 
sınıflandırmaya tâbi tutmak suretiyle kazanan
ları yedek subay namzedi jyapıp diğerlerini er 
yapmak fikrini, bütün varlığımla desteklerdim. 
Fakat Ibizim personellerimiz bu sınıflandırma
yı yapamaz. Bizde askerî pisikoloji ilmi var
dır. Amerikan Sınıflandırma Talimatnamesinde 
bile, hatırımda kaldığına göre, bunu yapacak 
insanların altı yıllık psikoloji tahsili şart ko
nur. Bu elemanların ferdî ve sosyal psikoloji
ye vâkıf olmaları zaruri bir şarttır.* Bugün 
bunları hemen yetiştirelim desek on sene son
ra tamamlıya.biliriz. Şimdiden başlayıp on se
ne sonra kanunu değiştirmek imkân dâhilinde 
olan biı- husustur. Şu halde -bugünkü haliyle 
bu kanun büyük bir ihtiyacı karşılıyacak du
rumdadır. Bu kanunda gedik açmak kanunun 
esas ruhunu yaralar. Hattâ ortadan kaldırır. 
Ayrıca benim kanaatimce; millî savunma me
seleleri şu bu okulları teşvik için bir sebep 
sayılmamalıdır. Sanat mektebine devam etsin 
diye yedek subay yapmak millî savunma gü
cünü zayıflatmak demektir. Bundan başka ola
rak biz bugün devamlı olarak kıta çavuşu kul
lanıyoruz. Halbuki kıtada meşgul olmuş arka
daşlarımız bilirler ki, bu çavuş namzetleri bu 
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işi asla yapamıyorlar. Biz de nerede okumuş 
yazmış kimse varsa bunları tabiî mektepten 
çıktığına göre yedek subay yapıyoruz. Halbu
ki çavuşların işinin ehli ve bir astsubay gibi 
yetiştirilmesi için lise mezunlarının erliğe gir
meleri lâzımdır. 

Sonra, bir koğuş içinde 5 - 6 lise mezunu
nun bulunuşu o koğuşa yeni bir ruh ve yeni 
bir hava getirecektir, orada yeni bir hava es
tirecektir. Birçok arkadaşlarımız * köyü sadece 
Mahmut Makal'm kitabında görmekten kurtul
muş olacaklardır, köyle kucak kucağa gele
ceklerdir. Ne olduğunu bilecek ve kendi bilgi
lerinden cahil ümmi vatandaşlarımızı fayda
landırmak imkânını bulacaklardır. Bir baş
ka faydası daha vardır, bir koğuşta erler ara
sında beş on tane lise ve muadili mektep me
zunu genç bulunursa, orada okuma yazma bil-
miyen erlerin okuma ve yazması onlar sayesin
de sağlanmış olur. Çünkü gece ve gündüz er
lerle bir arada bulunan bu gençler okuma yaz
ma bilmiyen erlere okuma yazmayı öğretir ve 
kendi görgülerinden de istifade imkânını sağ
larlar. Eğer bunların yedek subaylığı kabul 
edilirse görecekleri vazifelerin hafifliği karşı
sında pek tabiî ki gözleri saatte olacak ve saat 
beş oldumu çekip gideceklerdir. Dolayısiyle 
kıtada hepinizin şahidolduğu gibi ere okuma 
yazma öğretme imkânı hâsıl olmadığı gibi bir 
fayda da sağlanmış olmıyacaktır. Kanaatime 
göre bu kanun çok büyük bir zaruretin ifade
sidir büyük biı boşluğu dolduracaktır. Bina
enaleyh son derece güzel olan bu kanunun ay
nen kabul edilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Suphi Gürsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bir 

müessese doğarken hiçbir zaman özürsüz ve 
mükemmel olmaz. Bunun birçok noksanları 
bulunur. Biz, mümkün olan en iyi müesseseyi 
kurmaya çalışıyoruz. Biz aynı zamanda arzu 
ediyoruz ki ; memleketimizde büyük bir oku
ma kampanyası açılsın ve devam etsin, tek
nik kalkınma olsun. Halen üniversitelerimiz
de yirmi bin talebe mevcuttur. Bugün üni
versiteyi on, on beş senede bitiren talebeler 
vardır. 

Sonra, getirilen kanunun üçüncü maddesin
de ; üniversite mezunlarının teste tâbi olaca
ğını âmir bir hüküm de vardır. Testte muvaf
fak olamiyanlar asker olacaklardır. Şu hal

de bu test usulünün iyi bir şekle sokularak üni
versite ve lise mezunlarına tatbik edilmesini 
bendeniz istiyorum. Halen elimizde 12 bin ye
dek subay olma hakkını haiz kimseler vardır. 
Yapacağımız testlerle bunu indirirsek ordumu
zun ihtiyacı olan 3 500 kişilik yedek subay 
kadrosunu temin etmek imkânını bulmuş ola
cağız. Buna mukabil arkadaşlarımızın öteden 
beri güzel taraflarını belirttikleri lise ve mua
dili okulları küstürmemiş, onlara da imkân 
kapılarını açmış olacağız. Özgüneş arkadaşı
mız esas noktalara temas ettiler. Bunları biz de 
arzu ediyoruz, testte muvaffak olamıyanları 
yine koğuşlarımızda barındıracağız. Test me
selesinden, tatbiki güçtür,, diye kaçmıyalını 
arkadaşlar, cesaretle güçlüğe doğru göğüs ge
relim. 

trfan Bey arkadaşımız da çok güzel bir 
hususa temas ettiler. «Kurmay albaya er testi 
tatbik ederseniz, albay onbaşı olamaz.» dedi
ler. Ama bizim arzumuz; yedek subay olabi
lecek evsafta personeli arayıp bulmaktır', yoksa 
etiket değildir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, müzakereler 
uzadıkça insana çok ümit veriyor. Birçok arka
daşları dinledik, bilhassa son konuşan Meh
met özgüneş Bey arkadaşımızın fikirlerini uy
gun buldum, arkadaşımızın fikirlerine iştirak 
ediyorum. Müzakereler devanı ettikçe bu çalış
malarımız bizi uzun vadeli düşüncelere götürü
yor. Bunu bir partide hailedemeyiz. Uzun vade 
li bir esasa bağlamak mecburiyetindeyiz. Ar
kadaşlarımız dediler ki, elimizde 10 bin, yirmi 
bin yedek subay namzedi vardır, fakat biz bun
ları şu anda düşünmek mecburiyetinde değiliz. 
Bundan sonra geleceklere vereceğimiz şekil üze
rinde düşünmemiz icabeder. Müzakerelerde bu 
hususu nazarı itibara alalım. Şu kadar müracaat 
vardır, sözü bir mânâ ifade etmez, özdağ arka
daşımızın dedikleri gayet doğrudur. Ama bir 
kağnı işliyemez de yüzlerce parçası olan bir jet 
tayyaresi çok iyi ve dakik işler. Parça mutlaka 
işletmez demek olmaz. Yeter ki, parçaları iyi 
monte edelim. Lise mezunlarını eğer kabul et
mezsek teşvik olmaz dendi. Bu sahada çok iyi 
tecrübelerimiz vardır. Muvazzaf subay bile Po
latlı'ya gitmemek için piyadeyi tercih eder. 
Böyle olanlar var. Yedek subay içinde de Polat
lı'da okumayayım diye, uçaksavara giriyor ve
ya başka bir sınıfa ayrılıyor. Şu halde 6 aylık 
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bir tahsil için dahi yer seçen gençlerin bulundu
ğu bir memlekette iki senelik askerliğin mühim 
olmadığını... Erlikle subaylık arasındaki farkı 
da savunmuyoruz. Fakat bilhassa teknik okul
ların bulunduğu yerlerin çoklarında üniversite 
yoktur. Bu okullar bilhassa, üniversite olmıyan 
yerlerdedir. Biz yalnız üniversite mezunlarına 
bunu inhisar ettirirsek zadegan sınıfına, yani bü
yük şehirlerdeki gençlere bu fırsatı tanımış olu
ruz. Çünkü çocuk zengindir. Kars'takiniıı ne ka
bahati vardır, liseyi bitirmiş, üniversiteli kadar1 

başarı gösterecekse niçin önünü kapatalım. Çün
kü üniversiteyi 10 senede bitiren bir lise mezu
nu onun yapacağı işleri yapamıyor. Çünkü o o5 
yaşında üniversiteyi bitiriyor. Bir de miktar 
meselesi vardır, deniyor ki, çok olursa şu olur, 
bu olur ben buna da inanmıyorum. Bu bir deği
şiklik yapmaz. Bunu hepimiz kıtalarda gördük. 

Bu arada, test meselesine de temas edildi, şim-
di'bıı meseleye geliyorum. Bu daha ziyade şahıs 
ilmidir. Bu test usulünü tatbik eden Amerika 
dahi bu usulü beğenmedi. Bunu herkes tatbik 
eder ama İrfan Beyin verdiği misale temas ede
rek arz edeyim ki bir albay er olamaz. Ben o ka-
da'- topçuluk .yaptım ; er kadar süratli nişan ala
mam. Bunu ona benzetenleyiz. Muayyen sınıf
lar için meslek tcsbit edilmiştir. Yetiştiremez, ya
pamaz denemez. Test kitabını biz yapanı ryorsak, 
dışardan mütehassısını getirir yaptırırız. Ben 
zannederini ki ; bizde bundan anlıyan insanlar 
vardır; onlar da pek âla bu-kitabı hazırlıyabi-
1 iri er. 

Kıta meselesine gelince; hakikaten çok sami
mî ifade ettiler, Muzaffer Bey. Kendisi yapmadı, 
onun için bilmez. O yaşta olanlar kıtada altı ay 
hizmet ettiği için bilmiyor. Yapanlar mutlaka 
onun lehinde konuşacaklar. Bu yalnız erle bera
ber yatma kalkma değildir. Mektepten çok da
ha elemanter. askerî bilgiler verildiği şüphe
sizdir. Kademe kademe yetiştirmenin faydası 
çok önemlidir. 

Sonra bir noktaya işaret edeceğim ; mazere
timiz daha çok zayıf gibi geliyor. 117 bin kişi 
var... Bu bundan sonraki nesillere dokunmaz. 

BAŞKAN —• 10 sene sonra 225 bine çıkmış 
olacağını söylediler. 

YILDIZ AHMET — Sonra bir miktar tes
bit etmiyor. 5 bin isterken 10 bin olmaz, buna 
da bir hudut kor ve o hududu aştırmaz. 
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| Sonra testte iltimas olur dediler. Nasıl iltimas 

olur"? Testte ölçü vardır, zaman vardır. Şifahi 
değildir, bir mesele sorulur, ben beş veririm, sen 
sekiz verirsin. Teste itimat etmiyelim olur mu? 
Teste itimat etmiyelim, kıtalardaki subaylara 
itimat etmiyelim. Hiç böyle şey olur mu? Bun
ları yapalım. Kusur olabilir. Kusuru vardır diye 
bunları kaldırmak mı icabeder? Sicil işlerinde 
de kusur vardır. O halde böyle bir müessesenin • 
kusurlarını alarak bir fikri müdafaa etmek 

. her zaman doğru 'olmaz. Ne olursa olsun lise 
mezunları mı yedek subay olma hakkından mah
rum etmiyelim. Her yedek subay en az altı ay er
lik yaptıktan sonra geri kalan bir buçuk seneyi 
de yedek subay olarak geçirir. Şimdi, kanun, 
münakaşalar sonunda anlaşılıyor ki, tatmin et
miyor. Onun için komisyona iade edilerek, yeni 
baştan ve teferruatiyle -meseleleri ele alarak 
Yüksek Heyete sunulmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Muzaffer Özdağ. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arkadaş

lar; İmparatorluk devrinde Tıbbıyei Şahane 
açıldı. Osmanlı tıbbini inhitattan kurtarmak için 
Askerî Tıbbiye mezunlarına miralay rütbesi ve
rildi. Sonra, bunun yüksek b}v rütbe olduğu gö
rüldü. Okula talep arttı. Askerî tababet de ge
lişti. Sonradan yüzbaşıya indirdiler. Şimdi du
rumu bilmiyorum. (Teğmen sesleri) 

Sayın Albay da işareJt ettiler. Ankara Via 
vaktiyle bir bükük mektebi kuruldu, iki sene 
idi tedrisat süresi, 'sonramdan gelişti bugünkü 
hale geldi. Ortluda yedek subay meselesi de 
buna benzer inkişaf göstermiştir. 27 Mayıs'tan 
evvel bu Mecliste bakim olan mülâhazalar dı
şında arkadaşların 'kaldıklarına inanıyorum, 
şunu bunu sevindirmek, küstürmek mevzuu-
bahsolamaz. O sebepledir ki, serinkanlılıkla 
'meseleleri düşünebiliyoruz. Ortada Ib'ir vakıa
dır ki ihtiyaçtan 'dalha fazla yedek subay nam
zedi yetiştirilm'ekteclir. Yine bir vakıadır ki 
Türk Ordusunun yedek subay eğitim müesse
seleri bu kadar namzedi yetiştirebilecek ha
cimde değildir. Esasen ihtiyacımız da yoktur. 
Bu daha ziyade gerçekleştirilecekse eğitim 
g'örmemiş ye delk subay namzetlerinin 'sayılarını 
artırmak suretiyle müstakbel bir 'haıbte fay
dası olmıyacaktır. Sayın Özgfüneş arkadaşımı
zın gayet güzel ifade ettikleri gibi; test usulü 
ile bu .müesseseyi yürütmek büyük 'bir zamana 
vabeste olacaktır. Smıflayıcı personel yetiştir-
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m'ek. 7 - S ıseneyi alacaktır. 7 - 8 sene sonra he
nüz eğitim 'gömmemiş yedek isubay adayları lö 
bin iken 30 bini 'bulacaktır. Böylece 'memlekete 
zarar verine nispeti artacaktır. Partiler üstü 
olan Meclisimiz hiçbir mülâhazanın tesiri altın
da kalmadan 'bü problemi çözebilecek durun ı-
dadır. Yüksek okul. mezunlarının lise mezunları 
ikadar gene oltnaımalan diolayılsiyle daha faal 

I olmadıkları hususu üzerinde is'e ayrıca düşünü
lebilir. Fakat her sene sonunda üniversite genç
lerine kamplar açılarak yetişme imkânı VeVi-
lebilir. Tekrar arz ediyorum. Sayın Albay'ın 
işaret ettikleri gibi hu memleketin çocuklarının 
hayatlarını sadece v<e Lsadece yede'k subaylık 

• müesiselsesinie göre tanzim ettikleri fikri naza
ridir. .12 sene niçin okusun 1 buçuk sene yedek 
subaylık yapmak için? 60 'senelik Ibir hayât] 
yedek (subaylık 'müessesesine g'öve tanzim et
meyi düşünmek yanlıştır. Bugün 'memleketin 
şartları çok değişmiştir. 

Diğer taraftan, yüksek oku] ,. mezunlarının 
da yedek subaya girip 'mutlaka yed-ek subay 
çıkmaları 'mevzuubaihis değildir. Üniversiteyi 
bitirmiş her genç yede'k subay olacak, demi
yoruz. Evet yedek subay namzedi olacaklardır. 
Kanun sarihtir. Yedek subay namzedi olacak
lar, okula kalbul edilecekler, 'muvaffak olanlar 
yede'k subay olacaklardır, Esasen kanunun ge
rekçesinde belirtildiği gibi bilgili, görgülü ere 
olan ihtiyacımız dûna nazaran bugün daha* çok
tur. 700 bin liralık bir- tariki ilkokulu bitirme
miş köyden gelen Melhmet'e teslim ediyoruz. 

On beş günde tahribediyor. Yine 30 bin liralık 
cemseyi teslim ediyoruz, Ibir ay sonra tamirha
neye sevk ediyoruz. On arabadan 9 arabası kı
zakta olan bölükler vardır. Millî servet Ibu şe
kilde israf edilmektedir. Ahmet Yıldız 'Beyin, 
yedek subay namzetleri olan yüksek okul me
zunlarının her halde erlik, yapmaları şeklinde
ki İsrarında bil'mem ki millî ekonomi n'oktai 
nazarından faydalı olacak mı?.. Esasen erliğe 
muvazi bir hizuııeti Yedek Sulbay Okulu da ya
pıyor. Onlar orada eratın hayatiyle ilgili şart
lar içinde yaşıyorlar-. Muvazzaf isubay erin yat
tığı yerde yatıyor da yedek subay başka yerde 
mi yatıyor, ki bilmesin, bayat şaıtını. Bu ka
nun sonradan geliştirilebilir. Fakat günün acil 
ihtiyaçları bu kanunun kabulünü Amirdir. Arz 
ve rica ederim. 
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1 BAŞKAN — Efendim, şimdi bir kifayeti mü-
I zafcere takriri geldi-. Aleyhte bir arkadaşa söz 
I vereceğim. 
I ULAY SITKI — Arkadaşlar, bir kanun ya-
I palım derken, mutlaka bunun (meşru bir sebepten 
I doğma bir'ihtiyaçtan ileri gelmiş olması lâzımdır 
I ki, öyle bir kanun tatbikatta mâkes bulabilsin. 
I Esasen hakiki ihtiyaçtan doğma kanun olursa bu-
I nu herkes can ve gönülden kabul eder. 

Biı* arkadaşımız kemiyet ve keyfiyetten bah-
I settiler. Ama ben şunu anlamadım. Bu benim fik-
. riıne uymuyor, benim kanaatlerime göre bu ka-

j nun. hakiki ihtiyaçtan doğma bir kanun değildir. 

I BAŞKAN — Paşam, yalnız kifayeti müza
kere aleyhinde konuşabilirsiniz. (Paşadan sonra 
kifayeti reye' koyalım sesleri) 

Kifayeti müzakereyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemişe 
tir, müzakereye devam ediyoruz. 

Buyurun Ulây Sıtkı. 
ULAY SITKI — Efendim, bu keyfiyet ve 

kemiyet tâbiri doğrudur, ama bu kanun sizin de 
ifade ettiğiniz gibi çok güzel ama hakiki ihtiyaç
tan doğma değildir. Niçin? Bana arkadaşlar de
miş olsaydı ki beyefendiler orduda vasıtalar o 
kadar tekâmül etti ki, radarlar o kadar çoğaldı ki, 
artık lise mezunlarını yedek subay olarak almak 
doğru değildir, yedek subay olabilmek için mut
laka üniversite mezunu olmaları lâzımgelir de
seler belki mâkule doğru gidecekti. Halbuki ar
kadaşlarım birçokları iyi bilirler birçok lise me
zunu üniversite mezunundan daha iyi yedek su
baylık yapıyor. O halde bu ihtiyaç hakiki ihtiyaç
tan değil de kemiyet, keyfiyet, adetten dolayıdır-. 
Binaenaleyh çok geliyor. Alamıyoruz. Bu se
beple bu kanunu çıkardık. Diğerlerini er yapı
yoruz. Eğer hakikaten arkadaşlar, adetten' do
layı akmıyorsak tezimiz zayıf demektir. Bu 
alamama keyfiyeti subaylık evsafından dolayı 
ise o halde arkadaşlarımız lise mezunlarının daha 
iyi yetişip subaylık yaptığını kabul ediyorsa bunu 
neye çıkarıyoruz. Meselâ bizim başımızda muaz
zam bir derttir. Mademki subaylığı daha yüksek 
tahsil yapmış olan bir üniversite mezununa veri-

| yor. O halde lise mezunlarını da parasız astsu-
•ibay yapalım, bunun için de lise mezununu bir 
kurstan •geçirdikten sonra astsubay olarak hizmete 
alalım ve bu suretle astsubay ihtiyacını da karşı-

j laımş olalım. 

Î S -
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Benim noktai nazarım budur. 
BAŞKAN — Mucip Ataklı. 
ATAKLI MUCtP — Muhterem arkadaşlar, 

Yüksek Heyetinizin bir özelliği var. Burada mes
lekimizle yakın ilgisi olan bir kanun çıkarmak 
istiyoruz. Diğer mevzularda ufak tefek hatalar 
yapabiliriz. Fakat bunun en mükemmelini yap
mak mecburiyetindeyiz. Çünkü mevzuu bütün 
tef eflruatiyle bilmekteyiz. Bu bakımdan Fazıl Bey 
arkadaşımızın söylediği gibi, bu kanun bir keyfi
yeti halletmeye matuftur. Aslında, kanaatime 
göre, bu da karşılamaz durumdadır. Mütaakıp 
senelerde üniversitedeki gençlerin miktarı bir 
hayli artacaktır. 0 zaman da aynı dert karşımı
za gelecektir. Hepsini, yedek subay yapamıya-
cağız. 0 zaman gerisi ne olacak? Bu sorulara ce
vap vermek için daha etraflı bir etüd yapmak 
mecburiyeti vardır. Ahmet Beyin ve Paşamızın 
bahsettiği mahzurları ortadan kaldıracak bir ka
nun getirmeliyiz. Bu bakımdan çok mücbir bir 
sebep mevcut değildir. Biraz gecikmesinde mah
zur yok. Yeniden etüd edilmesi; istikbale matuf 
bir kanun olarak ortaya getirilmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — O'Kan Sezai. 
O'KAN SEZAİ — Muhterem arkadaşları

mızın bir kısmı lise tahsili üzerinde tahsil ya
pamamış ve yapamıyaeak gençlerin üzerinde 
bu kanunun yaratacağı tepkiden endişe ettiler. 
Halbuki bunun realite, ile ilgisi yoktur. Çünkü 
İkinci Dünya Harbi içerisinde yedek subay hak
kını kazanmış birçok gençleri tanıdım. Bunla
rın yedek subay olarak değil er olarak asker
lik yapmak için adeta çırpındıklarına şahidol-
dum. Hiçbir cemiyette memleket hizmetinde 
şerefler rütbeli değildir. Memleket hizmetinde 
herkesin şeıefi birbirine eşittir. O bakımdan er 
olmuş,, yedek subay olmuş, memleket hizmeti
nin ayrı ayrı şereflerine nail olmuş değillerdir. 
Hepsinin memleket hizmetindeki heyecanı, şev
ki, şerefi biribirine uygundur, birbirinin aynı
dır. Meselâ Sıtkı Paşam buyurdular ki, «Arka
daşlarımız deselerdi ki, ordudaki silâh, malze
me, genel ifadesiyle bilûmum materyalde bir 
inkişaf olmuştur ve bunun için de personelin 
yetkili olmasına ihtiyaç duyuluyor; buna işti
rak ederdim. Ama yalnız kemmiyetin zorlama
sından dolayı bu kanunu ben tasvibedemem.» 

Arkadaşlar bu kanunun huzurunuzda tas-
vibedilebilmesi için ayrı ayrı formüllerle hu-
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I zurunuza getiriyorlar. Arkadaşların kullandık-

la'rı ifadeler mutlaka bu kanunun çıkarılması 
I için yapılmış değildir. Ye bu işin tek formülü,. 

mutlaka ifade edilen şekilde değildir. Hakika
ten bugün Orduda silâh ve optik malzemesi çok 
ilerlemiş vaziyettedir. Bugün Amerikan Ordu
sunda M. 47 - M. 48 tanklarının şoförleri astsu
baydır. Amerikalı dünyaya geldiği zaman ; ba
basının kapısının önünde bulunan otomobilin 
ya marşının sesini dinlemiş veya eglozdan çı
kan gazın kokusunu teneffüs etmiştir. Bu bir 
hakikat olduğuna göre, Amerikalı bu yüksek 
hayat şartları içerisinde yetişmiş olmasına ve 
8 - 10 yaşında otomobil kullanmaya başlama
sına rağmen, arz ettiğim gibi tanklarda erlere 
şoförlük verilmemektedir; tank şoförlüğü kad
rosu astsubaydır. Halbuki biz astsubay değil, 
ilk mektep mezunu bulamıyoruz. Bir E. 48 tan
kının nişan tertibatını ve optik malzemesini 
inanın ki, ortamektep mezunu olmıyanlar im
kânı yok kullanamazlar. Kullananların da na
sıl kullandıklarını takdirinize arz ederim. Su
bayların randımanını da gene takdirlerinize 
arz ederim. Bu bakımdan Sıtkı Paşam ve dola-
yısiyle Sıtkı Paşam gibi istifhamı bulunanlara 
cevap olsun diye arz ediyorum, orduda tecrü
beli, bilgili ve bilginin vermiş olduğu bir zekâ 
süpleksine sahip personele ihtiyaç çoktan gelip 
çatmıştır. Test /usulü bizde iki büyük mahzur 
meydana getiriyor. Bir tanesi testlerdeki isabet
sizliktir. Yani isabet yüzdesinin az olacağı en
dişesidir. 

İkincisi de; İm şekil müstakbel iktidara ta
viz verir arkadaşlar, iltimasa yol açar. Ahmet 

.Yıldız arkadaşım ne kadar, testin iltimasla alâ
kalı olmadığını söylerse söylesin, bu böyledir. 
Bugün biz esaslı tedbirler almak mecburiyetin
deyiz. Ama ilerde bunun da dejenere edilmiye-
ceğiııi kimse temin edemez. Bu itibarla kanu
nun aynen kabulünü rica ediyorum. Testlerin 
suiistimal edilmesi tehlikesi daima mevcuttur. 
Bunu daima ispat edebilirim. İspat edebilirim. 
Ama bu misalimi arkadaşlar benimsemedikleri 
için bunun izah ve ispatına çalışıp zamanınızı 
alacak değilim. Bir pistonlu tayyare ile bir jet 
tayyaresinin motoru arasındaki münasebetleri 
ortaya getirmekle, bunu ispat etmiş oluyorum. 

BAŞKAN —' Özdağ Muzaffer. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem Albayı-. 

I mm fikirlerine cevap olmak üzere özgüneş ar-

1 9 —• 
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kadaşıraızın Topçu Okulunda cereyan eden, ye
dek subay imtihanlariyle ilgili hâdiseleri huzu
runuza getirmelerini rica edeceğim. 

TUNOKANAT HAYDAR — Efendim, İrfan 
Solmazer arkadaşımız da yedek subay test usul
lerinde her hangi bir iltimasa ait «ilgilerini 
söylesinler. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız karşılıklı fikir 
teatisinde bulunuyorlar. Lütfen esas üzerinde 
konuşmalara devam edelim. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arka
daşlar, yedek subayların kalitesi, hizmeti ve 
yedek subay okulundaki başarıları ve imtihan
ları daima biz ordu mensuplarının ıstırabım 
mucibolmuştur. Polatlıdaki Topçu subay oku
lunda cereyan eden hâdise şudur: 20 kadar ye
dek subay namzedi muhtelif derslerden muvaf
fak olamamış ve yedek subay çıkarılmamışlar
dır. 

ULAY SITKI — Üniversiteli mi, liseli mi? 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Mühim değildir. 

Yedek subay namzedi olarak okula gelmiş, oku
muş ve muvaffak olamamıştır. Bu muvaffak 
olamıyan. çocukların durumu bildirildiği zaman 
merkezden bunların mezun edilmelerine dair 
emir gelmiştir. Bu emir dinlenmeyince tekrar 
imtihan edilmeleri için ısrar olunmuştur. îm-
tihana başta Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
olduğu halde 20 - 25 paşa gelmiş ve bu imti
handa da muvaffak olamadıkları sabit olduğu 
halde bunlar, siyasi mülâhazaları a, subay ola
rak kıtalara gönderilmişlerdir. Ben bu objektif 
misalimle Albayımın söylediği hususu'aydın
latmak istedim. Onun için biz eleği çok sıkı tut
mak ve tedbirli hareket etmek mecburiyetinde
yiz. 

BAŞKAN — Bir kifayeti müzakere takriri 
daha geldi. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, kanun 
sözcüsüne bir sorum vardır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
di; Yla'ha sırada 4 arkadaşımız vardır. Kifayet 
aleyhinde konuşacak bir arkadaşımız varsa, usul 
olarak söz vereceğim. 

Buyurun, Ersii VeJhbi. 
HRS'Ü VEHBÎ — Efendim, lıer aleyte konu

şan arkadaşımız bu mevzuun aydınlanması için 
konuştular. Zannederim ki, fikirler bir hayli be
lirmiş 'bulunmaktadır. Konuşacak arkadaşlarımız 
kısa olarak fikirlerini ifade ederler. Bunun için 
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konuşmalara devam etmekte fayda mülâhaza edi
yorum. 

BAŞKAN —• Kifayeti müzakereyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, 7 aded teklif vardır, bunları okutaca
ğım. 

OÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, bâzı 
arkadaşlarımız 'kanunun olduğu gibi kabul edil
mesi aleyhinde. Bâzı arkadaşlar da test usulüne 
bücum ettiler. Halbuki kanunun 3 ncü maddesi
ni okursak görürüz ki, bu madde test üzerine bi
na edilmiştir. (Henüz kanunun heyeti umum iye
sine geçmedik, sesleri) Kanunun tümü mevzuu-
bahsoldu da... Eğer bu kanun böylece kabul edi
lirse teste müracaat edilmesi zaruridir. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Sayın arkadaşımız 
çok güzel bir noktaya temas ettiler. 3 ncü madde, 
ifade ettikleri gibi, test -üzerine bina edilmiştir. 
Ancak bu yüksek Öğretim müesseselerinden çıkan
lar içindir. Biz testi bütün okullardan çıkanlar 
için umumi bir. hale koyacak olursak herkesin 
muvaffak olması yoluna, gidilir. Bir şey arz ede
yim. Efendim, Halis Öztürk efendinin, lise mezu
nu evlâdı yedek subay yapıldı. Bugün Yassıada'-
daki. 400 mebus, bu şekil kabul edildiği takdirde 
lise mezunu onar ye'd'eJk subay çıkarırlar. 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlığa gelmiş 7 tek
lif vardır. Evvelâ bunları teker teker okutaca
ğım ve sonra tekrar okutarak reylerinize arz ede
ceğim. 

Şimdi birinci teklifi okuyoruz. 

M. B. K. Başkanlığına 
Bütün lise ve üniversite mezunları er olmalı

dır. Şayet subay olmak istiyenler mevcutsa, ilk 
kademede 6 senelik bir mukavele yapılmalıdır. 
Ve subay olacaklar muayyen niteliklere sa'hibol-
malı ve testlere göre kıymetleridirilmelidir. Ve 
bu kanun tasarısı tekrar komisyonda incelenmeli; 
bu hususlar ilâve edilmeli, Avrupa orduları göz
den geçirilmelidir. 

î 

BAŞKAN — Sıra ile teklifleri okut ıı yorum. 
Şimdi 2 nci teklif. 

M. B. K. Başkanlığına 
1. Ortaokul mezunları 3 ay; lise (ve muadili) 

mezunları 6 ay eksik askerlik yapsınlar. 



B : 5 6 .9 . 
2. Üniversite ve yüksek okul mezunlarını da ı 

deste tâbi tutalım ki, ileride bunların miktarı ar
tınca bir kontenjan tatbik edilebilsin. 

Madanoğlu Cemal 

M. B. K. Başkanlığına 
Bu kanun tasarısının Millî Eğitim Bakanlı

ğındaki hazırlıklarla koordine edilebilmesi ve Ko
mite üyelerinin görüşlerinin dikkate alınarak tek
rar gözden geçirilmesi için (zabıtlarla beraber); 
hazırlıvan Millî Savunma Komisyonuna iadesini 
arz ve teklif ederim. 

Karavelioğlu Kâmil 

Yüksek Başkanlığa 
Her sene Millî Savunma Bakanlığının tesbit 

edeceği yedek subay kontenjanına göre lise ve 
muadili okullarla, yüksek tahsil gençliği teste tâ
bi tutularak muvaffak olanlar yedek subay yapıl
sın, muvaffak olamıyanlar emsali erlerden 6 ay 
kısa süreli «Er» olarak hizmet görsün. 

M. Ataklı 

Yüksek Başkanlığa 
Ek MADDE : 
1. Lise ve muadili okullarda ta'hsil yapan 

gençler hor yıl tatil aylarında 2 aylık askerî 1 
kamplara katıldıkları ve başarı ile bitirdikleri 
takdirde yd. sb. olma testine tâbi tutulmak hak
kına sahiptir. Testlerin neticesinde ordunun kad
ro ihtiyaçları esas tutulur. 

'Bu kanunun neşri tarihinde lise ve muadili 
okullarda tahsilde bulunanlar, 6 aylık süreli as
kerî kamplara sevk edilir. Başarı gösterenler ye
dek subay okuluna sevk edilirler. 

Askerî kampların teşkil ve idaresi özel yönet
meliğine göre yürütülür. 

E. Nuraan 

SOLMAZER İRFAN — Bunlar kanunun 
maddeleriyle ilgili tekliflerdir. Okunmaması 
lâzımdır. Kanunun tümü ile ilgili teklifler var
dır. Birisinin kabulü halinde komisyona iade 
edilebilir. Her şeyden evvel bunların okunması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının önümüze 
gelmesinden maksat yedek subay statüsünde bir 
değişiklik yapılarak lise ve muadili okullarla 
yüksek okulların kati olarak ayrılmasıdır. Ka
nunun ruhu budur. O bakımdan madde ile alâ
kalı bulmuyor ve hemen hepsini de kanun tek
lifinin tümü ile alâkalı görüyorum. 
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SOLMAZER İRFAN — Bu teklif üçüncü 

madde ile ilgilidir. 
BAŞKAN — Aynı zamanda bu maddelerin 

ruhunda vardır. 
SOLMAZER İRFAN —- Esas itibariyle şim- * 

di bahis mevzuu olacak husus; maddelere mi 
geçilsin, yoksa encümene mi verilsin meselesi 
olmalıdır, bunu reye koymak lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet; bu mümkün olabilir. 
Şimdi, ikf teklifi de okuyacağız. 
(Esin Numan'm teklifi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İrfan Beyin teklifini okuyoruz. 

M. B. K. Başkanlığına 
Kanun üzerindeki çalışmaların daha âdil ve 

"bünyemize uygun hale getirilmesi için Karma 
bir Komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

6 Eylül 1960 
Solmazer İrfan 

BAŞKAN — Ahmet Beyin teklifini oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
1. —• Lise mezunlarına : 
a) Her yıl tâbi olacakları kamplarda başarı 

kazandıkları, 
b) Testte muvaffak oldukları takdirde M. S. 

B. ca tesbit edilecek miktarda yedek subaylık 
hakkı verilmeli: 

2. — Bütün yedek subay adaylarına 4 - 6 
aylık erlik yaptırıldıktan sonra yedek subaylığa. 
hak kazanmalarını arz ve teklif ederim. 

Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Arkadaşların tekliflerini din
lediniz. Bu teklifleri iki bakımdan mütalâa edi
yorum. : Birisi komisyona havale edilmesi ki, 
tümünün ruhu üzerine müessir bir tekliftir. 
Eğer bunu kabul ederseniz bu yolda gideceğim. 
Etmediğiniz takdirde bu teklifi çıkarıp geri ka
lan teklifler üzerinde reyinize müracaat edece
ğim : Ancak zaman bakımından arkadaşımızın 
bahsettiği küçük hassas bir nokta vardır. Bu
nun için sözcü arkadaşımıza söz verip ondan 
sonra oyunuza arz edeceğim. 

SOLMAZER İRFAN — Başkanlık Divanının 
tutumu hakkında şikâyette bulunacağım. Ma
dem ki, kifayet müzakere takriri kabul edil
miştir. Artık leyte veya aleyhte konuşma ya
pılamaz. Bu itibarla sözcünün konuşma hakkı 
yoktur. 
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BAŞKAN — İrfan Bey ifadelerinde gayet 

haklıdır. Ancak, şimdiye kadar yapılan be
yanlarda zamanla alâkalı bir açıklama yoktur. 
Onun için birkaç dakika müsaade buyurun. 

K A R A V E L I O G L U KÂMİL — Kanunun bir
çok noksanlıkları meydana çıktığı, ihtiyaca 
kâfi gelmediği anlaşıldığı, bunun Astsubay 
Kanununa paralel bir şekilde çıkarılması lüzu
mu belirdiği halde sözcü arkadaşımızın bu ka
nunun bugün çıkmasını ister gibi bir durumu 
var. 

ÖZDAG MUZAFFUR — Muhterem arkadaş
lar, ben bu konuşmamda kanun metni ile il
gili bir şey söyliyeeek değilim. 

ULAY SITKI Müstaceliyeti icabettireiı se
bebi anlı yal im. 

BAŞKAN — Özdağ Muzaffer. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Efendim, bu ka

nun iki sebeple buraya getirilmiş bulunmakta
dır. Birincisi; ordunun yedek subay dâvasını 
halletmek; ikincisi de, daha ilk günden beri 
hiçbirimizin dilden noksan bırakmadığımız millî 
eğitim seferberliğini temin edebilmek için bu 
kanun huzurlarınıza getirilmiştir. 

Bu millî eğitim seferberliği nasıl olacak? 
Yüksek Heyetiniz bu kanunu kabul etseydi, 
memlekette bulunan 17 bin aded genç. öğretmen 
olarak hizmet kabul edeceklerdi. Malûmu âli
niz, Eylülün 26 sında okullar açılacaktır. • Bu 
kanunun kabulü ile millî eğitim seferberliğini 
yapmış olacağız. 

Kanun komisyona gidecek, gelecek; gidecek, 
gelecek. Böylece çok gecikmiş olacaktır. 

BAŞKAN - - Kaynakta olan 17 bin yedek 
subayın müktesep haklarına taarruz mevzuu-
bahis değildir. Bunlar zaten yedek subay ola
rak istihdam edilecektir. (Bu kanun bu hakkı 
alıyor sesleri) 

Asteğmeni öğretmen yapacağız. Şimdiye 
kadarki müktesep hak olarak kendilerinin al
mış olduğu hakkı bu kanunla .ellerinden almı
yoruz. Bu teklif, yapılan genel plânlamaya 
göre, üç sene içinde devam edecektir. Bu ka
nunu kabul ederseniz bunun fiilî tatbikatı en 
az üc sene sonra başlıyaeaktır. Testi kabul 
ederseniz test 1961 ve 1962 mezunlarına tatbik 
edilecektir. Kampı kabul ederseniz ancak 1963, 
1964 mezunlarına tatbik edilecektir. Bu nok
taları gözönünde bulundurmak lâzımdır. Bu 
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bakımdan sözcü söz hakkını kullanmış oldu. 

I Bu bakımdan normal olarak reyinize müracaat 
ediyoruz. 

Şimdi iki teklif var. Birisi Karavelioğlu'nun, 
diğeri de Solma zer'in teklifidir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Söz istiyorum. 
BAŞKAN '— Usul hakkında mı? 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Hayır. Usul hak

kında söz alarak başka şeyler söylemek iste
mem. Ancak söz de söylemiyecek, şurada se
kiz rakam okuyacağım ve bunun için bir, iki 
dakikanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade bııyurulursa karara 
uyalım. Şimdi teklifleri okuyoruz. 

(Karavelioğlu Kâmil'in takriri tekrar okun
du.) 

KÜÇÜK SAMİ — Usul hakkında. Niçin 
kanunun tümünün kabul edilip edilmediğini 
reye koymuyoruz? 

BAŞKAN — Kanunun tümünün komisyona 
iadesi veya tümü üzerinde bugün konuşmaya 
devam edilmesi meselesi vardır. 

AKSOYOĞ-'LTT REFET — Efendim, kanu-
I nun tümünü kabul edip etmediğimizi reye koy

madınız. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, sözcünün 

teklifi vardır. Kanunun tümü bir kere kabul 
edilsin, ondan sonra diğer- tekliflere doğru gi
dilsin. 

BAŞKAN — irfan Beyin konuşmalarında 
bir hakikat pavı vardır. 

Eğer Muhterem Heyet kanunun tümünün 
komisyona iade edilmesini kabul ediyorsa; o 
zaman bütün bu teklifler' dikkate alınacaktır. 

I Eğer iade etmiyorsa geri kalmış olan teklifler 
dikkate alınacaktır. Fakat ilk iki teklif tama
men tümü ile ilgilidir; diğer teklifler ise mad
delerle ilgili bulunmaktadır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Tüzük; 
kanun üzerinde müzakere vâki olduktan son
ra, tümünün kabul edilip edilmediği reye ko
nur, şeklindedir. Evvelâ kanunun tümü reye 
konmalıdır'. Kanunun tümü kabul edilirse 
ondan sonra maddelere geçilir. Ve sırası ge
lince diğer teklifler ortaya çıkar. Tümü kabul 
edilmez de komisyona iade edilirse zaten me
sele yoktur. 

ESİN NÜMAN — Usul hakkında. 
j Teklifin sahibi Muzaffer özdağ arkadaşı-
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mızdır. Heyeti Umumiye de zaten böyle bir 
kanuna lüzum olduğunda müttefiktir. Bunun 
tekrar Millî Savunma Kohıisyonuna havalesi 
işi uzatacaktır. Dün bir kanun mevzuu ile ilgili 
olarak yaptığım teklifi tekrar edeceğim : Ka
nunun tümü ile kabul edilmesini fakat bura
da mütalâa edilen mevzuların nazarı itibara 
alınması şartiyle maddelerde lüzumlu tadilâ
tın teklif sahibi tarafından yapılarak yarınki 
Umumi Heyete getirilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; eğer ka
nunun tümünü reddedersek bu yemden yapıla
cak bir teklife kadar bir daha gelemez. 

ULAY SITKI — Teklif komisyona verilir ve 
orada tetkik edilir. 

BAŞKAN — İkinci şekil, komisyona hava-
1 esidir. Bir de üçüncü şekil var ki o da, tümünü 
kabul edersiniz. Bu da' kanunun maddelerini 
bugün müzakere edelim mahiyetinde olur, 

Teklifin tümünü kabul eder, fakat madde
lerin arkadaşların düşüncelerini de ihtiva ede
cek şekilde tanzimini isterseniz komisyona gi
der. Yalnız tümünü kabul ederseniz maddelere 
geçilir ve maddelerin bugün müzakere edilmesi 
kabul edilmiş olur. 

Şimdi müsaade ederseniz ben bu şekilde reye 
arz edeceğim. 

Reye arz ediyorum. 
Birincisi; kanunun tümünü raddedenler lüt

fen işaret buyursunlar... Raddetmiyenler... Ka
nunun tümü raddedilmemiş, kabul edilmiştir. 

İkincisi; arzu ettiğiniz noktalar üzerinde ye
niden bir çalışma yapılması hususunu reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. (Güvenlik ve Sosyal komis
yonlarından mürekkep karnîa bir komisyonda 
görüşülsün, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, şu anda gündeme de
vam etme imkânı kalmıyor. Çünkü Devlet 
Başkanı, Komite arkadaşlarımızı saat 19 da 
Millî Eğitim Şûrasının toplanması şerefine ve
rilecek bir resepsiyona davet ediyor. Bu bakım
dan gündem yarıda kalıyor. Yarınki dündem 
doludur. Perşembe günkü gündem aynı şekil
dedir. Cuma günkü gündemde müşterek top
lantımız vardır. Müsaade ederseniz Pazar gün
kü gündemimizde ordu ile ilgili kanunlar me-
yanmda görüşülmesine bırakalım. Olmadığı 
takdirde Pazartesiye kalır. 
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I Muhterem arkadaşlar, üzerinde çok hassasi-
I yeti e durduğumuz Yedek subaylık Kanununu, 

belirttiğimiz arzulara uygun olarak daha esaslı 
I tetkikata tâbi tutulmak maksadiyle, en geç Pa

zartesi gününe alıyoruz. Bu kanun Muhterem 
Heyetin huzuruna çıkacak şekilde Güvenlik ve 
Sosyal komisyonlar tarafından yeniden düzen
lenecektir. Arkadaşlarımın dikkatine arz ede
yim. Pazar günü konuşulanı adığı takdirde Pa
zartesi günü mutlaka konuşulacaktır. Bu şekil
de çalışma plânımızı işliyoruz. 

KÜÇÜK SAMİ — Millî Savunma ile ilgili 
kanunların isimlen orada var mı, efendim? Ha
tırladığıma göre bir Hizmet eri Kanunu vardır. 
Bunu tetkik etmek ieabedecektir. 

BAŞKAN — Bunları temin edeceğiz, efen
dim. 

Arkadaşlar saat 19 a 50 dakika vardır. Âza
mi 18.30 da serbest kalmak şartiyle daha 20 
dakikalık bir zamanımız vardır. Eğer arzu eder
seniz mütaakıp maddelerdeki kanun tekliflerine 
geçelim. Bu hususu oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, gündemin 2 nci maddesine geçiyoruz. 

2. — 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarım ve İktisat Komisyonu raporu. 
(1/66) (1) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon sözcüsüne 
sözü veriyorum. 

İKTİSAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ERSÜ 
YUHBÎ — Efendim Orman Umum Müdürlüğü
nün Kuruluş Kanununa göre bir Disiplin Ku
rulu mevcut değildir. Umum Müdürlük kendi 
kendine 'bir Disiplin Kurulu teşfeil etmiş ve bâ
zı memurlarına disiplin cezası vermiştir. Fakat 
Devlet Şûrasına yapılan itiraz neticesinde 1960 
yılından itibaren Umum Müdürlüğün Disiplin 
Kurulunun mesnedi 'bulunmadığından bu ko
misyon tarafından alman kararların hüküm 
ifade e'tmiyeeeği yolunda 'bir iç'tihat kararma 
varılmış lıulunmalktâdır. Buna göre Umum Mü
dürlük disiplin cezası verememekte ve iki sa
tırlık biı- kanun teklifiyle 'bu 'boşluğun halli ci
hetine gidilme'kt.edir. Bu 'kanun kabul edilirse 

(1) 60 S. sayılı basmayazı tutanağın S(& 
nundadtr. 
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Orman Umum Müdürlüğü memurlarına kura
cağı 'bir komisyon marifetiyle disiplin cezası 
verebilecektir. Kanunun gerekçesi 'bu. 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3204 sayılı 'Orman Genel Mü
dürlüğü 'Teşkilât Kanununa aşağıdaki ek mad
de ilâve edilmiştir. 

«Ek madde — Tâyinleri Genel Müdürlüğe ait 
.memurların disiplin işleriyle meşgul <olma'k üze
re (Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu)1 

kurulmuştur. 
Kurul, Orman Genel Müdürlüğünün teklifi 

ve Tarım Balkanının tasdiki ile Genel Müdür 
muavinlerinden 'birinin, 'başkanlığında, Hukuk 
Müşaviri, Zaitişleri Müdürü, Teftiş ve M.uraka>be 
Şubesi Müdürü, İşletme Şulbesi Müdüründen te
şekkül eder. 

Kurulun kararlarına karşı 'birinci-derecede 
itiraz BakanlıJk Disiplin Kuruluna, yapılır. 

Tâyinleri Tarım Bakanlığına aidolan 'me
murların 'disiplin işleri Bakan lılk Disiplin Kuru
lunca yürütülür.^ 

„ MADDE 2. — Bu 'kanun yayımı 'tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MA DDR :>. — Bu kanun Ihlüküfmlerini yürüt
meye Maliye ve Tarım 'Ba'kanlan. memurdur. 

ERSÜ VEHBİ (Devamla) — Yalnız Hükü
metten gelen tasarıda, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
disiplin kurulunun kimlerden kurulacağına ait sa
rahat yok idi. Tamamen bakanın yetkisine bırakıl
mıştı. Biz bu hususu sarahata bağladık ve disip-

. ün kurulunun hangi zevattan terekkübedeeeği 
ni maddede belirttik. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde müzakere açı
yorum. 

Akkoyunlu Fazıl. 
AKKOYUNLU FAZIL - . Bendeniz burada 

birkaç defa konuştum. Bâzı kanunlar geliyor, 
yâ iki üç kişiyi alâkadar etmekte veya bir gru
bun menfaatiyle alâkalı bulunmakta. Bugün de 
bir umum müdürlüğün disiplin kurulunun ku
rulması hakkında bir kanun geldi. Böyle kanun
lar münferit değil topyekûn gelsin. Bu gibi iş-
%$•[ vekâletleri halletsin. Yoksa her memurunu 
cezalandırmak istiyen umum müdürlük bir ka-

. 1960 O : 2 
| nun teklifi yaptırayım ve bunu Başkanlığa im-

'/;<•. ettireyim olsun bitsin demesin. 
BAŞKAN—Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Benim sorum başka şekil

de olacak. Acaba bakanlığın diğer umum mü
dürlükleri içinde disiplin kurulu mevcut mu! 
Eğer mevcutsa burada bir boşluk var demektir 
bunu çıkaralım. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ben de ay
nı şeyi soracaktım. ' j 

BAŞKAN — Ben de aynı suali soracaktım. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bütün genel mü

dürlüklerde bu disiplin 'kurulları mevcuttur. 
Orman Genel Müdürlüğünde olmaması bir mah
zur sayılabilir. İşittiğimize göre bir Orman Ge
nel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu hazırlanmak
tadır. Bu mevzuun o kanunda derpiş edilmesi 
ve burada ayrı bir kanun mevzuu olmaması da
ha yerinde olur kanaatindeyim. 

ERSÜ VUHBt — Arkadaşlarımız diğer ba
kanlıklarda ve umum müdürlüklerde böyle ku
rullar var mıdır, diye soruyorlar. Bütün arka
daşlarımız bir bakanlığın işleriyle meşgullerdir, 
lütfen bu suali kendilerine sorsunlar, beni ilgi
lendirmez. 

BAŞKAN —• Efendim, Bakanlığın diğer 
umum müdürlüklerinde disiplin kurulları var 
mıdır, diye soruluyor. 

KRSÜ VEHBÎ —• Bakanlığın diğer iki Umum 
Müdürlüğünde bu disiplin kurulları vardır. 

Orman Umum Müdürlüğünde hazırlanan Teş
kilât Kanununda bu umum müdürlüğü ya bil
umum müdürlük, yahııtta müstakil bir Orman 
Bakanlığı haline getirmek derpiş olunacaktır. 
BÖyle bir mevzuu ortada bırakıp memurları di
siplin altına almazsak, zaten memurların basit 
davrandığı bir devirde başlarını boş bırakmış 
oluruz. İsterseniz o - 5 aylık devretsin fakat bi
zim istediğimiz husus memurların daha iyi ça
lışmasını temin ve başlarında bulunan otoriteye 
itaat etmeleridir. Orman Umum Müdürlüğü ve 
bakanlığı kurulduğu zaman bu kurul teşkilâtı 
içinde bulunacak ve bu mesele kendiliğinden 
halledilecektir. Fakat bunu biran evvel çıkar
mak zorundayız. 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, kifayeti müzakere 
teklifi gelmiş bulunmaktadır. Kifayeti müzake
reyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

) mistir. 
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Maddelere.geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 1. — 3204 sayılı Orman Genel Mü

dürlüğü Teşkilât Kanununa aşağıdaki ek mad
de ilâve edilmiştir. 

«Ek madde — Tâyinleri Genel Müdürlüğe ait 
memurların disiplin işleriyle meşgul olmak üze
re (Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu) 
kurulmuştur. , 

Kurul, Orman Genel Müdürlüğünün teklifi 
ve Tarım Bakanının tasdiki ile Genel Müdür 
muavinlerinden birinin başkanlığında, Hukuk 
Müşaviri, Zatişleri Müdürü, Teftiş ve Murakabe 
Şubesi Müdürü, işletme Şubesi Müdüründen te
şekkül eder. 

Kurulun kararlarına karşı birinci derecede 
itiraz Bakanlık Disiplin Kuruluna yapılır. 

Tâyinleri Tarım Bakanlığına aidolan memur
ların disiplin işleri Bakanlık Disiplin Kurulun
ca yürütülür.» 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. —• Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Maliye ve Tarım Bakanları memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Hayırlı olsun efendim. 

Gündemin 3 ncü maddesine geçiyoruz. 

3. — Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/36) 
(V 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Efendim, bu 
kanunun mahiyeti şudur : 42 numaralı Kanunun 
bir noktası açık bulunuyordu. Bu kanunun bir 
maddesine göre Ağustosun yirmisine kadar ar-
zulariyle emekliye ayrılanlar çift ikramiye ala
bileceklerdi. Halbuki biz bu muameleyi iki ka
demeli olarak yaptık. 30 Ağustosta terfi ve ter
fih edeceklerin bu avantajlarının kaybolmaması 

(1) 61 S. Sayılı basma/yazı zaptın sonunda-
dtr. 
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için emeklilik muamelelerini 2 Eylüle bıraktık. 
Bu durumda tatbikat ile kanun arasında küçü
cük bir açık kaldı. İleride veya şimdi Emekli San
dığına karşı arkadaşları müşkül bir duruma sok
mamak için hukukçuların düşüncesine göre bu 
kanunu çıkarmak zarureti vardır, iktisat Ko
misyonu inceleme ve Araştırma Kurulunda bu 
subaylara verilen çift ikramiye ve % 70 emekli 
aylığı fazla görüldü ve kabul etmediler. Biz ik
tisat Komisyonundaki arkadaşlar kanunu müs
pet mütalâa ettik ve huzurunuza getirdik, hak
lı bir kanundur kabulünü rica ederiz. 

Şimdi bu kanunu okuyorum. 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde müza

kere açıyorum. 
Söz Sami Küçük Beyindir. 

KÜÇÜK SAMI — Bu kanunun çıkarılmasını 
rica ederim. Bu kanun yapılmış olan bir mua
melenin tasdiki zımnındadır ve çıkarılması za
ruridir. 

Yalnız yürürlüğe girme maddesine bir itira
zım olacaktır. Bu kanun yayımı tarihinde değil, 
meselâ 30 Ağustos veya 1 Eylül tarihinde yü
rürlüğe girer, denilmektedir. 

KARA^ELtOĞLU KÂMlL — Efendim, Sa
mi Beyin bir noktasına itiraz etmek istiyorum. 
Bu teklifi yapılmış muameleye bir esbabı mu
cibe olarak bir emri vâki gibi kabul etmemek 
lâzımdır. Bundan evvelki kanunun tatbikatını 
bu şekilde düşünmüş ve yapmıştık. Bu teklif hu
kuki bir açığı kapatmak için getirilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, neşir tarihinin değiş
tirilmesini istiyorlar. 

ESİN NUMAN — «Bu kanun 1 Eylül 1960 
da yürürlüğe girer» şeklinde bu madde tashih 
edilsin. 

İKTİSAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KARA-
VELlOĞLU KÂMİL — Bendenizde aynen ka
bul ediyorum. 

BAŞKAN — . 0 halde maddelere geçiyoruz. 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiş
tir. 

Ek fıkra : 
Bu madde gereğince emekliye ayrılması gere

ken binbaşı ve yarbaylardan 30 Ağustos 1960 
tarihinde terfi veya terfih sırasında olupta bu 
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tarihte terfi veya terfih şartlarına ihraz edile
cek olanların emeklilik işlemleri 2 Eylül 1960 
tarihine kadar geri bırakılabilir. 

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

İkinci maddeyi arkadaşların teklifi şeklinde 
okuyoruz. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Eylül 1960 da yü
rürlüğe girer. 

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

1960 O : 
MADDE 3. 

yürütür. 
Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

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

Teklifin tümünü oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. Artık tekrar hayırlı olsun demiyelim, 
zira daha evvel çıkmış bulunuyor. 

Oturuma nihayet veriyorum. 

Kapatma saati : 18,25 

mmm 
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Ozdağ Muzafferin, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî , 
Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Güvenlik 

Komisyonu raporu (2 /33) 

, 25 . 8 . 1960 

T. C M . B. K. Başkanlığına 

1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 'kanun teklifimle gerekçesini sunuyorum. 

Gereğine müsaadelerini arz ederimi 
Özdağ Muzaffer 

GEREKÇE 

Harblerin vo iktisadi prensiplerin zorlaması i1 e meydana gelen yedek subay müessesesi, biz
de do 1!926 yılında çıkarılan 1076 sayılı Kanım ile kabul edilmiş ve o zaman memleketin kültür 
durumu ve ordu sefer ihtiyacı dikkate alınarak ortaokul mezunlarına kadar teşmil edilmiş bu
lunan yedek subay adaylığı hakkı, büâhara lise ve daha yüksek tahsil görmüş vatandaşların 
çoğalması üzerine yalnız bunlara inhisar ettirilmiştir. 

Yüksek kültürlü gençlik - ağır. da olsa - müterakki bir tempo ile artan ve Silâhlı Kuvvetler 
yedek subay ihtiyacını tamamen ve hattâ biraz fazlasiyle karşılarken ve . kaynakta bir tahdit 
yapılması icabederken 1953 yılında sadcee iç politika ve sırf parti menfaatleri gayreti ile ilk
okul üzerine 5 yıl ve ortaokul üzerine 2 yıl tahsil veren meslek okulları mezunlarına da yedek 
subay adaylığı hakkı 6137 sayılı Kanunla tanınmıştır. 

Bu suretle, Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacından çok fazla bir yedek subay kaynağı teşekküL eder
ken, diğer taraftan Silâhlı Kuvvetlerin teknik astsubay ve er ihtiyacını kifayetle besi iyen bir 
kaynaktan ordu mahrum bırakılmıştır. 

Halbuki harb tekniği dev adımlarla elektroniğe, güdümlü mermilere, termonükleer silâhlara 
kavuşurken, bu silâh ve vasıtaların mühim bir kısmını kullanacak er, onbaşı ve çavuşların da 
az - çok temel teknik bilgiye sahibolmalarmı zaruri kılmaktadır. 

Bu itibarla, yedek subay hakkı tanınan bu okullar mezunlarına tekniker olarak işletme, ba
kım ve onarım sahalarında kullanmak, bugünün kaçınılmaz bir ihtiyacıdır. 

Son istatistiklere göre yedek subay olma ha ski veren okulların yıllık mezunları toplamı 
11 00 : 12 000 dir. Silâhlı Kuvvetlerin sefer için yedek subay ihtiyacı senede ortalama 3 500 
dür. Buna nazaran her yıl Silâhlı Kuvvetler ihtiyacından 8 000 fazla yedek subay yetiştirilmesi 
gibi lüzumsuz, masraflı bir külfet ihtiyar edilmekte, öte yandan teknik astsubay ve er fıkdanı 
çekilmektedir. 

Bugün kaynağımızda eğitim görmüş 117 OC'O yedek subay mevcuttur. Ayrıca kaynakta eği
time sevk edilememiş yedek subay adayı miktarı da 15 000 in üstündedir. 

Kaynakta bir tahdit yapılmadığı takdirde 1070 yılında bu miktarlar; eğitim görmüş yedek 
subay miktarı 227 000 e, eğitim gösterilememiş yedek subay adayı miktarı 37 000 e vâsıl ola
caktır. 
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Halbuki, Silâhlı Kuvvetlerin sefer kadrolarına yükselmesi ve muharebe zayiat faktörlerine 

göre bir yıllık zayiatın karşılanması için icabeden miktar, âzami 70 000 civarındadır. 
Bu hesaba göre bugün kaynakta 47 000, 1970 de 157 000 ihtiyaç fazlası yedek subay kalacak

tır. Eğitim görmemiş olarak kalanlar bu hesabın dışındadır. 
Tahsilli vatandaş sayısının artışı, yurt hesabına memnuniyetle karşılanan bir olaydır. Fakat 

bu artışı Silâhlı Kuvvetlerin seferi subay kadrolarına sığdırmak ve tamamen görevlendirmek; 
bugünün hal ve şartlar ile de hepsini yetiştirebilmek imkânları sağlanamayacak ve bu suretle 
barışta kaynaklarda muvazzaflık hizmeti yaptırılmamış büyük bir yığıntının meydana -gelmesi 
ve büyük bir gençlik kitlesinin bu yüzedn işsiz ve vazifesiz kalmaları, seferde ise yeteri kadarı
nın Silâhlı Kuvvetlere katılmasından sonra, artan büyük tutardaki kısmının savunma tertip ve 
görevleri haricinde bırakılmaları gibi çok ciddî ve önemli mahzurlarla karşılanılmasına sebeb-
olacak ve harb gücünün daha başlangıçta za'frnı intacedecektir. 

Bu itibarla yetiştirilecek olan yedek subay miktarının ihtiyaca göre tâyin ve tahdidi bir za
rurettir. ! . 

Bu maksatla bu teklifte kaynak tahdidedilmiş ve yedek subay olma hakkı lyalııız fakülte ve 
yüksek okullar mezunlarına tanınmıştır. Böylece müstakbel harblerin bir sujbaydan arıyacağı kül
tür seviyesi standardize edilmiâ olmakta ve esasen bu kaynak da Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacına 
kifayetle cevap verecek durumda bulunmaktadır. Kaleli ki, fakülte ve yüksek okul mezunları her 
yıl % 4 bir artış da kaydetmektedir. 

Yedek subay kaynağı dışında bırakılan okullar mezunlarının ise teknik silâh ve vasıtalarla 
teçhiz edilen Silâhlı Kuvvetlerimizin çok mübrem teknik ve idari personel ihtiyaçlarında istihdam 
edilmelerine imkân sağlanmış ve insan gücü israfı önlemek suretiyle bu güçten âzami istfade 
temin ledilmiş olacaktır. 

Bundan başka yedek subaylık hakkı yalnız yüksek tahsil mezunlarına hasredilmiş olmakla 
Silâhlı Kuvvetlerin muvazzaf astsubay ve bilhassa teknisyen astsubay -kaynağının eskiden olduğu 
gibi artacağı da düşünülmüştür. 

2. Tasarının diğer önemli yeniliklerine gelince : 
a) Yedek subayların sınıflandırılmaları, 1954 yılından beri tecrübî mahiyette yapılan test 

ve mülakatlara müstenit bir seçim ameliyesi ile ve kabiliyet sahalarına göre yapılmaktadır.. 
Tecrübeler bu ameliyenin çok 'başarılı ve faydalı olduğunu gösterdiğinden test ve mülakatların 
neticelerine göre her adayın kabiliyet sahasına giren sınıflara ayrılmasını temin için gerekli hü
kümler konulmuş bulunmaktadır. 

b) Yedek subaylardan arzu edenlerin yedek subaylık hizmetleri sonunda muvazzaf subaylığa 
geçmelerine imkân verecek bir hükmün yer alması faydalı görülmüştür. Her ne kadar mer'i 
kanunla buna benzer hükümler mevcut ise de bunların tatbiki güç ve günümüzün şartlarına 
uygun olmadığı cihetle bu kaynaktan istifade edilememektedir. Yeniden vaz 'edilecek bu hüküm
le yedek subayların muazzaf subaylığa nakilleri mümkün olabilecek ve bilhassa Silâhlı Kuvvet
lerin doktor, mühendis Igibi teknik subay ihtiyacını karşılamanın mümkün olacağı düşünül
müştür. 

c) Silâhlı Kuvvetlerin küçük kumanda kademelerin deki, teğmen ilâ yüzbaşı kadrolarını yal
nız Harb Okulundan mezun olan muazzaf subaylarla ikmal yolu birçok mahzurlara sebebiyet ver
mektedir. Mahrut prensibinin zaruri bir neticesi olarak Silâhlı Kuvvetlerde teğmen, yüzbaşı rütbele
rinde subay ihtiyacı çok fazladır. Bu kadroları doldurmak maksadiyle yalnız muazzaf subay 
yetiştirilmesi cihetine gidildiği takdirde bu Devlet bütçesi için külfetli olmakla beraber, muvaz
zaf subayların ordudaki hizmet yılları tahdidedilemiyeceği cihetle, binbaşı, yarbay ve aUbaylık 
rütbelerine yükseldiklerinde mahrutun bozulmasına meydan verilmekte ve mahrut esasının muha
fazası maksadiyle zaman zaman çeşitli yollarla tasfiye yapmak gibi zaruretlerle karşılaşılmak-

( S. Sayısı : 59 ) 
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tadır. Mahrut esasını muhafaza etmek zarureti ve ileride yüksek kumanda kademelerini işgal 
edecek olan muvazzaf subayların daha iyi yetiştirilmelerine imkân bahşetmek üzere küçük kuman
da kademelerini işgal edecek yedek subaylardan ayrı olarak bir kısım küçük rütbeli yani teğ
men, yüzbaşı rütbelerindeki subayları başka yollardan temin etmek icabetmektedir. Nitekim 
modern ordularda bu hususun temini zarureti ile muvakkat ve muayyen devreler hizmet edecek 
subay zümreleri yaratılmıştır. Türk Silâhlı Kuvvetleri için de böyle bir yola girmek bugün için 
kaçınılmaz bir zaruret olarak mütalâa edilmiş ve bu maksatla «muvakkat subay» adı ile yeni bir 
subay statüsü yaratılması cihetine gidilmiştir. 

Muvakkat subay olabilmek için en aşağı lise ve muadili okullar mezunlarından istekliler, as
kerlik mükellefiyetini yapmak üzere silâh altında bulundukları sırada bir senelik lata hizmetin
den sonra müracaat edebileceklerdir. Bu gibilerin yaşlarının 25 den fazla olmaması ve âmirleri 
tarafından da iyi tezkiye edilmeleri şarttır. Bu evsafı haiz olanlar sınıf okullarına sevk edile
rek yetiştirilecekler ve muvaffak oldukları takdirde asteğmen olarak nasbedileceklerdir. Bunla
rın mütaakıp rütbelere terfileri muvazzaf subaylar gibi yapılacaktır. Ancak bunlar yüzbaşılık 
(Yüzbaşı dâhil) rütbesine kadar ve kıdemli yüzbaşılık maaş derecesine (bu derece dâhil) kadar 
yükselebileceklerdir. Muvakkat subay olacaklar asteğmenliğe nasıplarından itibaren 9 yıllık 
mecburi hizmete tâbi tutulacaklar ve bu müddetin hitamında istekleri halinde ve hizmete de
vamları Millî Savunma Bakanlığınca da uygun görüldüğü takdirde hizmet müddetleri- 6 yıl da
ha uzatılabilecektir. Asteğmen nasbedildikten sonra muvakkat subay olarak 15 fiilî hizmet yılı
nı tamamlamış olanların ordu ile alâkaları kesilecek ve kendilerine son maaşlarının 18 aylık tu
tarları ikramiye olarak verilecektir. 15 yıllık fiilî hizmetin hesabında kıtada er olarak geçir
dikleri müddet dikkate almmıyacak ve fakat sınıf okullarında geçirdikleri müddetler Harb Oku
lu talebeleri gibi emeklilik müddetlerinin hesabında dikkate alınacaktır. Sınıf okullarında bu
lundukları sırada Harb Okulu talebelerinin statülerini haiz olacaklar ve kendilerine Harb Okulu 
talebelerine tanınan haklar tanınacaktır. 

Sınıf okullarında muvaffak olamıyanlar veya okulların disiplin kurulları kararı ile ahlâki se
beplerden dolayı okuldan çıkarılanlar, muvazzaflık hizmet müddetlerini ikmal etmemiş olduk
ları takdirde muvazzaflık hizmet sürelerini tanımlamak üzere kıtalarına sevk olunacaklardır. 

Bu kanunun meriyete girmesinden sonra yedek subay olmak hakkını ihraz edenler de yedek 
subay olarak yapacakları muvazzaflık hizmetlerinin sonunda istekleri halinde muvakkat subay 
statüsüne girebileceklerdir. Ancak bu gibilerin 27 yaşlarını tamamlamamış olmaları isteklerinin 
Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülmesi şarttır. Bu gibiler hali hazır rütbeleri ile muvakkat 
subaylık statüsüne geçmiş olacaklar ve mütaakıp terfileri, nasıplarına göre muvazzaf subaylar 
gibi yapılacaktır. 

Muvakkat subaylar bu kanunda vaz'edilen tahditler haricinde muvazzaf subaylarnı tâbi olduk
ları bilcümle kanun, nizam ve talimatnameler hükümlerine tâbi tutulacaklardır. 

Arz edilen maksat ve gayelerle 1076 sayılı Kanuna 6 ek maddenin ilâvesi uygun görülmüştür. 
3. Yukarda belirtilen sebeplerle ilişik geçici kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

' ( & - S a y ı s ı : 59) 
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Öuvenlik Komisyonu raporu . . . -

T. C. V \ , ; , 
'Milli Birlik Komitesi ' ; V ;

 V 5.9.1960 
Güvenlik Komisyonu ».,.•-•,, 

Esas No : 2/33 ' ' ' 
Karar No : 34 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi özdağ Muzafferin, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair olan kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede tafsilen izah edilen hususlar nazarı dikkate alınarak teklifin kanuniyet iktisabetme-
sinde fayda mülâhaza edilmiştir. Ancak, tatbikatta tahassul etmesi muhtemel aksaklıklan gidermek 
ve maddeye vuzuh vermek maksadiyle, birinci madde ile tadili istenilen üçüncü madde, esaslı bir 
revizyona tâbi tutulmuş ve mezkûr madde, gayeye uygun şekilde değiştirilmiştir. 

2 nci madde ile ilâvesi istenen 6 ek maddenin, Ordumuza getirmek istediği yenilik, mâna ve fi
kir bakımından uygun görülmüş olmakla beraber; bu maddelerin kabulü, bugün için zamansız ad
dedilerek metinden çıkarılmıştır. 

Ha*len Yedek Subay Okulunda bulunanların durumunu tesbit için de geçici bir madde tedvin 
olunmuş, 3 ve 4 ncü maddeler teklifte okluğu gibi bırakılmış ve teklif bu değişikliklerle kabul edil
miştir. * 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akhoyunlu Fazıl 

Üye Üye Üye Üye 
Ataklı Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

Üye Üye Üye 
Kösrnglv Münir Madanoğlu Cemal TJlay Stikı 

{ & Sayisı : §§ V 



ÖZDAĞ MUZAFFERİN TEKLİFİ 
1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3923 sayılı 
Kanunla tadil edilen 3993, 4107, 4175, 4497, 4600, 
5221, 5674 ve 6137 sayılı kanunlarla fıkralar ek
lenen 3 neü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir. * 

Madde 3. — Her sene yapılan son yoklama 
neticesinde sağlam ve sakat asker edilenlerden 
yüksek okul ve fakültelerden mezun oldukları 
anlaşılanlarla Ibu derecede okhığu Millî Eğitim 
Bakanlığınca tasdik edilen yurt dışındaki yüksek 
okul ve fakültelerden mezun olanlardan 8 nci 
maddede yazılı şartları haiz olanlar, yedek subay 
yetiştirilmek üzere kayıt ve kabul merkezlerine 
yollanırlar. 

Kayıt ve kabul merkezlerine gelenler Silâh
lı Kuvvetlerin ihtiyacı göz önünde tutularak 
yapılacak test ve mülakatlarla tesbit edilen ka
biliyetlerine, meslek ve ihtisaslarına göre sınıf
landırılarak Yedek Subay Okul ve talimgahları
na gönderilirler. 

Yedek subay yetiştirileceklerin hizmet süre
leri 2 yıl olup bunun 6 ayı yedek subay adayı 
olarak Yedek Subay Okul veya talimgahlarında, 
18 ayı da subay olarak sınıfları birlik veya mü
esseselerinde eğitim ve hizmette geçer. Okul ve
ya talimgahlarda gecen 6 aylık tahsil süresi, ge
rektiğinde Millî Savunma Bakanlığınca lüzumu 
kadar uzatılabilir. Bu uzatmadan dolayı 2 senelik 
hizmet süresi değişmez. 

8 nci maddede yazılı şartları haiz fakülte ve 
«yüksek okul mezunları yaş hadlerini doldurmuş 
olsalar (bile yukarıdaki fıkrada belirtilen askerlik 
hizmetleri yapmadıkça çağdan çıkarılmaz. 

Okul veya talimgâhlardaki yetiştirilme sıra
sında Askerî Ceza Kanununun 154 ncü madde
sine göre hükmen çıkarılanlar ve diğer gayrdahlâ-
ki vasıflan ve disiplinsizlikleri sebebiyle 
yedek subaylığa yaramıyaeakları okul veya 
talimgahlar eğitim ve disiplin kurallarında 
tesbit edilenler dönem sonu beklenmeksizin er 
olarak; okul veya talimgâhlardaki öğrenim ve 

5 -
GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİBİŞİ 

1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme

sine dair Kanun 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3923 sayılı 
Kanunla tadil edilen 3993, 4107, 4175, 4497, 4690, 
'5221, 5674 ve 6137 sayılı kanunlarla fıkralar ek
lenen 3 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Her yıl yapıran son yoklama 
neticesinde sağlam veya sakat asker edilenler
den yüksek okul ve fakültelerden mezun olanlar
la bu derecede olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca 
tasdik edilen yurt dışındaki yüksek okul ve fa
külteler mezunları 8 nci maddede yazılı şartlan 
haiz iseler yedek subay yetiştirilmek üzere kayıt 
ve kabul merkezlerine yollanırlar. 

Bu merkezlerde test ve mülakatlarla kabili
yet, meslek, ihtisas ve silâhlı kuvvetlerin ihtiyacı 
göz önünde tutularak sınıfları tesbit olunanlar 
yedek subay okul veya talimgahlarına gönderilir
ler. 

Yedek suıbay ytetaştirile'ccklerin hizlmıet sü
resi iki yıldır. Bunun 6 a'yı yedek subay okul 
veya talimgahlarında yedek subay adayı, 18 
ayı da sınıfları birlik veya müesseselerinde eği
tim ve hizmette subay olarak geçer . Adaylık 
süresi, gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığın
ca lüzumu kadar uzatılabilir. Tabip, diş tabibi, 
eczacı, veteriner ve kimyagerlerin adaylık sü
releri icabında 1/2 nispetinde kısaltılaibilir. Bu 
uzatma veya kısaltmalardan dolayı iki yıllık 
hizmet süresi değişmez. 

8 nci maddedeki şartları haiz fakülte ve yük
sek okul mezunları askerlik hizmetlerini yapma
dıkça askerlik çağı veya yaş haddinden çıkarıl
maz. 

Yedek subay adaylarının iaşe, ibate ve harç
lık haklariyle diğer idari işleri Harb okulları 
2 nci sınıf öğrencileri gibidir. 

Durumları, Askeri Ceza Kanununun 154 
ncü maddesine girenlerle diğer gâyriahlâki 
vasıf ve disiplinsizlik sebepleriyle yedök su
baylığa yaramıyacaklaırı okul veya talimgah
lar, eğitim ve disiplin kurullarınca tesbit edilen 
adaylar dönem sonu beklenmeksizin er, öğrenim 
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Teklif 

eğitim dönemi sonunda başarı gösteremiyenler 
çavuş olarak geri kalan muvazzaflık hizmetleri
ni tamamlamak üzere sınıfları kıta ve mües
seselerine yollanırlar. Bu gibiler Askerlik Ka
nunundaki kısa hizmet şartlarını taşısalar dahi 
(sakatlar hariç) muvazzaflık hizmetleri tamam
lattırılır. Bunların yedek subay okul veya 
talimgahlarında geçen müddetleri askerlik hiz
metlerinden sayılır. 

Yedek subay okul veya talimgâhlamndaki 
öğrenim ve eğitim dönemi sonunda yapılan 
imtihanlarda başarı gösterenler asteğmen nas-
bolunurlar ve sınıfları kıta ve müesseselerine 
atanırlar. Buralarda asteğmen olarak 6 ay hiz
metten sonra ehliyetleri sicilleriyle sabit olan
lar, teğmenliğe yükseltilir, ve hizmetleri so
nunda teğmen olarak terhis edilirler. Asteğ
men olarak 6 aylık hizmetleri sonunda teğ
menliğe liyakatleri görülmiyenler, 6 ay daha 
asteğmen olarak hizmet görürler. Bu süre so
nunda liyakatleri sicilleri ile tesbit edilenler 
teğmenliğe yükseltilirler. Bu süre sonunda 
da liyakati görülmiyenler terhislerine kadar 
asteğmen olarak kalırlar ve asteğmen olarak 
terhis edilirler. 

Ordunun çeşitli hizmetlerinde, sivil hayat
taki meslekî ihtisasları dâhilinde çalıştırılma
larında zaruret görülenler ile eleman ve tercü
man olarak vazifelendirilecek olanların yukar-
daki fıkrada yazılı kıta ve sınıfı görevi kay
dına tâbi olmaksızın tâyin edildikleri yerler
den alacakları sicilleri üzerine terfileri yapı
lır. 

Yedek subay nasbedilenlerin hizmet sürele
ri olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu kararı 
ile lüzumu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan süre
ler, yaş haddinin sonundan iki kat düşülür. 

Yedek subaylık hizmetleri sonunda istekleri 
ile Orduda hizmete devam etmek talebinde bu
lunanlar hakkında müteselsil sicil âmirleri ta
rafından yapılacak teklifler Millî Savunma Ba
kanlığınca incelenir, uygun görülenlerin mu
vazzaf subaylığa nasıpları yapılabilir. 

Yedek asteğmen ve teğmen olarak kıta ve 
müesseselerdeki sırasında hastalananlar, mu
vazzaf subay emsalleri gibi tedavi ve izin sü
resine tâbi tutulurlar. Sıhhi izin süresini tamam-

6 -
Güvenlik' Ko. 

ve eğitim dönemi sonunda başarı gösteremiyen
ler çavuş olarak sınıfları kıt'a veya müessesele
rine yollanır. Bunlar, Askerlik Kanunundaki kı
sa hizmet şartlarını taşısalar dahi (Sakatlar ha
riç) muvazzaflık hizmetlerini tamamlarlar. 
Adaylıkta geçen müddet muvazzaflık hizmetin
den düşülür. 

Dönem sonunda yapılan imtihanlarda başarı 
gösteren adaylar asteğmen .nasbolunarak sınıf
ları kıt'a ve müesseselerine atanırlar. 

Asteğmenlik hizmet süresi 6 ay olup, liyakat
leri sicilleriyle sabit olanlar teğmenliğe yüksel
tilerek hizmetleri sonunda teğmen olarak ter
his edilirler. 

Teğmenliğe liyakatleri görülmiyenler 6 ay 
daha asteğmen olarak hizmet görürler. Bu süre 
sonunda müspet sicil alanlar teğmenliğe yüksel
tilir. Liyakati görülemiyenler asteğmen kalırlar 
ve bu rütbe ile terhis edilirler. Sivil hayattaki 
meslekî ihtisaslarına göre ordunun çeşitli gö-
lerinde çalıştırılmalarına zaruret görülenlerin 
çalıştırılma şekilleri ile diğer hususlar bir yö
netmelikle tesbit olunur. Bunlar yukardaki fık
rada yazılı kıta ve smıfı görevi kaydına tâbi 
olmaksızın çalıştıkları yerlerden alacakları si
cil üzerine terfi ederler. 

Yedek subay nasbedilenlerin hizmet süreleri 
olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu karariylc 
gereği kadar uzatılabilir. Uzatılan süreler, yaş 
haddinin sonunda iki kat düşülür. 

Yedek subaylardan hizmetleri sonunda mu
vazzaf subay olmak istiyenler hakkında mütesel
sil sicil âmirleri tarafından yapılacak teklifler 
Millî Savunma Bakanlığınca incelenir. Uygun gö
rülenler sınıfları temel kurslarına gönderilir ve 
burayı muvaffakiyetle bitirenler muvazzaf subay
lığa nasbolunurlar. Yedek asteğmen ve teğmenle-r 
den hizmetleri sırasında hastalananlar; emsalleri 
muvazzaf subaylar gibi tedavi ve sıhhi izin süre
sine tâbi tutulurlar. Sıhhi izin süresini tamam! ı-
yanlar terhis edilirler. Ancak sıhhi izin süresi 
içinde faal kıta görevi yapabilir raporunu alan
ların hizmet süreleri toplanır. 6 ayı doldurmadık
ça terhisleri yapılmaz. 

Yedek subaylardan sağlık özürlerinden ötürü 
orduda istihdama elverişli olmadıklarına ait (Sü-

I rekli çürük) raporu alanlar hakkında'hastalık-ve 
' arızalarının durum ve derecelerine ve görev alıp 
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lıyanlar terhis edilirler. Ancak sıhhi izin süre
sini tamamlamadan «Faal kıta görevi yapabi
lir» raporu alanların hizmet süreleri 6 ayı dol
durmadıkça terhisleri yapılmaz. 

Yedek subaylardan sağlık özürlerinden ötü
rü orduda istihdama elverişli olmadıklarına ait 
«Sürekli çürük» raporu alanlar haklarında has
talık ve arızalarının durum ve derecelerine ve 
görev alıp almıyacaklarına nazaran terhis, emek
lilik veya maluliyet işlemleri özel kanunlarına 
göre yapılır. 

MADDE 2. — 1076 sayılı yedek subay ve 
Yedek askerî memurlar Kanununa aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Lise veya muadili okul 
mezunu olup askerliğine karar verilmiş veya 
askerlik mükellefiyetini yapmakta bulunanlar
dan âzami 25 yaşını doldurmamış bulunanlar, 
1076 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde belirti
len şartları haiz olmak kaydı ile, istekleri üze
rine muvakkat subay yetiştirilmek üzere sınıf 
okullarına sevk edilebilirler. 

Sınıf okullarına girebilmek için bir senelik 
kıta hizmetini yapmış olmak ve ehliyetleri amir
lerince tezkiye edilmiş bulunmak şarttır. 

EK MADDE 2. — Muvakkat subay yetiş
tirilmek üzere sınıf okullarına sevk edilenler, 
Harb Okulu talebelerine tanınan haklardan isti
fade ederler. 

EK MADDE 3. — Sınıf okullarını muvaffa
kiyetle bitirenler, asteğmenliğe nasbolunurlar. 
Bunlar, asteğmenliğe naspları tarihinden iti
baren 9 yıl mecburi hizmete tabidirler. Bu müd
detin hitamında muvakkat subay arzu ettiği ve 
Millî Savunma Bakanlığınca da hizmetine lü
zum görüldüğü takdirde hizmet müddeti 6 yıl 
daha uzatılabilir. 

Sınıf okullarında muvaffak olamıyan veya 
okulların disiplin kurulları kararı ile ahlâki se
beplerden okuldan çıkarılmaya karar verilen-

Güvenlik Ko. 

alamıyacâklartnat nazaran' terhis, emeklilik veya 
maluliyet işlemleri özel kanunlarına göre yapılır. 

GEÇlCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Yedek Subay okulunda öğ
renci bulunanlar eski kanun hükümlerine tabi
dirler. 

MADDE 2. — 3923 sayılı Kanun ile 3993, 
4107, 4175, 4497, 4690, 5221, 5674 ve 6137 sa
yılı kanunlarla 1076 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine eklenen fıkralar kaldırılmıştır. 
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ler, eksik kalan muvazzaflık hizmetlerini 
marnlamak üzere kıtalarına iade edilirler. 

ta-

EK MADDE 4. — Muvakkat subaylıkta 15 
fiilî hizmet yılını tamamlamış bulunanların or 
du ile alâkalan kesilir ve kendilerine almakta 
bulundukları son maaşın 18 aylık tutarı ^ra
miye olarak verilir. Bunların kıtada er olarak 
geçirdikleri bir yıllık müddet 15 fiilî hizmet 
yılına dâhil değildir. 

EK MADDE 5. — Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonra yedek subay olmak hak
kını ihraz eden ve kıta ve kurumlarındaki mu 
vazzaflık hizmetini tamamlayıp terhis durumu 
na girdikleri tarihlerde 27 yaşını tamamlama 
mış olan yedek subaylardan muvakkat subay 
olarak orduda hizmet görmek isteğinde bulu
nanların bu istekleri Millî Savunma Bakanlığın
ca uygun görüldüğü takdirde halihazır rütbe
ler ile muvakkat subaylığa kabul edilebilirler. 

Bu gibiler hakkında da ©k 3, 4 ve 6 ncı mad
deler hükümleri uygulanır. 

EK MADDE 6. — Muvakkat subaylar bu 
kanunla vaz'edilen kayıtlayıcı (hükümler hari
cinde muvazzaf subayların tâlbi oldukları bil
cümle kanun, nizam ve talimatname hükümleri
ne tabidirler. Aıncak muvakkat subaylar yüzba
şılık rütbesine (Yüzbaşılık dâhil) ve kıdemli 
yüzbaşılık maaş derecesine (bu dereccı dahil) 
kadar yükselebilirler.. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlreini Bulan
lar Kurulu yürütür. 

Güvenlik KÖ. 

MADDE 3. — Teklifin 3 neü maddesi ay
nen' kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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S. SAYISI:6Û 
3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve iktisat Komisyonu raporu (1/66) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 8 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1226/1907 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Balkanlar' Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 15 . 8 . 1060 tarihinde kararlaştırılan «3204 
sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa Ibir madde etklenmösine 'dair kanun tasarısı» 
gerekçesiyle ıbirlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica edenim. 
Devlet (Başkanı x<* Barbakan 

Cemal (Hırsel 

GEREKÇE 

1937 tarihinde meriyet mevkiine giren 3Ü&4 sayılı Orman omum Müdürlüğü teşkilât Kanunun
da hu Umum Müdürlükte çalışan memurlar hakkında inzılbati ceza tatlbik edecek disiplin kum
lunun teşkiline dair toir ıMikü'nı ımeveult (bulunmanıaktadır. Kanunun neşri tarihinden 1959 yılı so
nuna kadar 788 sayılı Memurin Kanununda zikredilen husulslar; fiilen teşkil olunan fcir ^komisyon 
marifetiyle uygulanmakta idi, Iböylece devam eden tat)bikat sırasında verilen kararlara vâki itiraz-' 
lar Devlet Şûrasmca tetkik ve !bir «ıuktezaya 'bağlanmakta, iken 1960 yılı ibaşından Ibugüne kadar 
Devlet Şûrasınca Oıtman Umum Müdürlüğü Disiplin Kumlunun kanuni 'mesnedi (bulunmadığından 
bu komisyon tarafından alınan kararların büküm ifade etmiyeceği yolunda içtihada varılmış 'bu
lunulmaktadır. 

Bu durumda Orman Umum. Müdürlüğü memurlarının disiplin yönünden tecziyelerine imkân iola-
mıyacağından (bu noksanın ikmali maksad^de iiişük geçici kanun tasarısı 'hazırlanmıştır. 



îhitisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî BirUk Komitesi 

İktisat Komisyonu 
Esas No. 1/66 
Karar No. 44 

6 . 9 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa bir madde eklenmesine dair Ba
kanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılan ve Başbakanlığın 18 . 8 . 1960 
tarihli ve 71 - 1226/1907 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza, havale 
edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde de gösterildiği üzere Orman Umum Müdürlüğü teşkilât Kanununda 
inzibati ceza tâyin edecek Disiplin Kurulunun teşkiline ait bir hüküm mevcut bulunmadığından bu 
boşluğun doldurulması maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısı üzerinde komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerde tasarının ek maddesinde 
Disiplin Kurulunun sureti teşekkülüne dair olan hükmün sarih olmadığı ve Kurulun kimlerden te
şekkül edeceğinin tadadi olarak madde metninde yer alması uygun görülmüş ve ek madde tadil edil
mek suretiyle kanun tasarısı kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibkıe arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kaytak Fikret Vehbi Ersü 

Üye 
Bay kal liifai 

Üye 
Karavelioğhı Kâmil 

Üye 
Soyuyüce Şefik 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Koksal Osman 

Üye 
Taşar Dündar 

Üye 
Baştuğ İrfan 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

( S. Sayısı : 60 ) . 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3204 sayüı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3204 sayılı Onman Genel Mü
dürlüğü teşkilât Kanununa aşağıdaki ek mad
de ilâve edilmiştir. 

«Ek Madde — Tâyinleri Genel Müdürlüğe 
a/it memurların disiplin işleriyle meşgul olmak 
üzere* (Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Ku
rulu) kurulmuştur. 

Kurul, Orman Genel Müdürlüğünün teklifi 
ve Tanım Balkanının tasdiki ile bir Başkan ve 
dört üyeden teşekkül öder. 

Kurulun kararlarına karşı birinci derecede 
itiraz Bakanlık Disiplin Kuruluna yapılır. 

Tâyinleri Tarım Bakanlığına aidolan me
murların disiplin işleri Bakanlık Disiplin Ku
rulunca yürütülür.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeye Maliye ve Tarım Bakanları memur
dur. % 15 . 8 . 1960 
Devlet Başkanı ve Başbaîkan Devlet Bakanı 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 

Ş. İnan 
Millî Savunma Bakanı 

F. özdilek 
Dışişleri Bakanı 

8. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

F. Yavuz 
Ticaret Bakanı 

C. tren 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

8. Ulay 
Sanayi Bakanı 

M. TJluer 

Â. Artus 
Adalet Bakanı 

A. P. Gözübüyük 
İçişleri Bakanı 
M. 1. Kıztloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

N. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Tu. Bakanı 

Z. Tarkan 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞMŞTİRİiŞİ 

3204 sayılı Orman Geniel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununa aşağıdaki ek mad
de ilâve edilmiştir. 

«Ek Madde — Tâyinleri Genel Müdürlüğe 
ait memurların disiplin işleriyle meşgul olmak 
üzere (Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Ku
rulu) kurulmuştur. 

Kurul, Orman Genel Müdürlüğünün teklifi 
ve Tarım Bakanının tasdiki ile Genel Müdür 
muavinlerinden birinin (başkanlığında, Hukuk 
Müşaviri, Zatişleri Müdürü, Teftiş ve Mura
kabe Şubesi Müdürü, İşletme Şubesi Müdü-
ründein teşekkül eder. 

Kurulun kararlarına karşı birinci derecede 
itiraz Bakanlık Disiplin Kuruluna yapılır. 

Tâyinleri Tarım Bakanlığına aidolan me
murların disiplin işleri Bakanlık Disiplin Ku
rulunca yürütülür.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

N^ 

İmar ve İskân Bakanı 
O. Kubat 
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S. SAYISI : 61 
Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinle 
bir fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi ve İktisat Komisyonu 

raporu (2/36) 

T. C. 
M. B. Komitesi 27.8. W6Q 

Umumi Kâtipliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

No..- 252 

T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereğinin ifasını rica ederim. 

Karaman Suphi 

G E R E K Ç E 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun geçici birinei maddesine gö
re emekliye ayrılmaları gereken binbaşı ve yarbaylardan 30 Ağustos 1960 tarihinde terfi veya ter
fih sırasında oldukları halde terfi veya terfihlerine çok kısa bir zaman kalmış olmasına rağmen ordu
dan ayrılmaları halinde mağdur edilmiş olacakları izahtan varestedir. 

Böyle bir mağduriyetin önlenmesi maksadiyle 42 sayılı Kanunun geçici birinei maddesine göre 
emeklilikleri gereken binbaşı ve yarbaylardan 30 Ağustos 1960 tarihinde terfi veya terfih şartlarını 
ihraz edecek olanların emeklilik işlemlerinin 2 Eylül 1960 tarihine kadar geri bırakıl abilmesini te
min için Hükümete yetki verilmesi gayesiyle ilişik Kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 



İktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu . 6 . 9 . 1960 

Esas No: 2/36 
Karar No: 50 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesine bir fıkra ilâvesi .hakkındaki kanun teklifi, komisyonumuza havale edil
miş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek 42 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine göre emekliye ayrılması gereken binbaşı ve 
yarbaylardan 30 Ağustos 1960 tarihinde terfi veya terfiıh sırasında oldukları halde terfi veya terfih
lerine çok kısa bir zaman kalmış olmasına rağmen ordudan ayrılmaları halinde mağdur edilmiş ola
cakları tabiî olup bu mağduriyeti önlemek maksadiyle kanun teklifinin ihzar edilmiş olduğu derpiş 
edilmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan müzakere sonunda, yukarda arz edilen gerekçe yerinde mütalâa edilmiş 
ve kanun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Sözcü Üye Üye 

Kuytak Fikret Karavelioğlu Kâmil Aksoyoğlu Refet Baştuğ İrfan 

Üye ' Üye Üye Üye 
Baykal Rifat Ersü Vehbi Koksal Osman Özkaya M. Şükran 

Üye Üye 
tfoyuyüce Şefik Tasar Dündar ' 

KARAMAN SUPHİ'NİN TEKLİFİ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
42 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine bir 

fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir. 

lEk fıkra : 

IBu madde gereğince emekliye ayrılması ge
reken binlbaşı ve yarbaylardan 30 Ağustos 1960 
tarihinde terfi veya terfih sırasında olup da, bu 

tarihte terfi veya terfih şartlarına ihraz edilecek 
olanların emeklilik işlemleri 2 Eylül 1960 tari-
'hine kadar geri bırakılabilir. 

s 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S . Sayısı : 61) 


