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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum. 
Danıştayda açık bulunan üyeliğe Avni Pınar 

seçildi. 
5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununa 

ek 2 . 8 . 1960 tarih ve 42 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi görü
şüldü. Ve kanun ka'bul edildi. 

113 sayılı Af Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralar ek
lenmesine dair kanun teklifi görüşüldü. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Özdilek Fahri Karavelioğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Özkuya Mehmet Şükran 
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B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Özdüek Fahri 

DÎVAN KİTİBI — Karavelioğlu Kâmil 

. I » I 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz vardır; 
Birleşimi açıyorum. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1, — Yurdakuler Muzaffer'in, Harb okulla-

riyle üniversitelerin muhtelif fakülteleri ve yük
sek okullarda Millî Savunma Bakanlığı hesabına 
okutulan askerî talebelere 357 ve 4178 sayılı ka
nunlar gereğince maaş ve fevkalâde tahsisat ala
rak verilmekte olan harçlıkların artırılması, hak
kında kanun teklifi (2/87) (1) 

2. — Yurdakuler Muzafferin, Askerî orta-
okul ve lise öğrencilerinin harçlıkları hakkında
ki kanun teklifi (2/86) (1) 

BAŞKAN — Gündemde 2 kanun teklifi var
dır. Bunlar, 145 ve 146 sayılı kanunlar. Bu ka

fi,) 145 ve 146 sayilı basmay azılar zaptın so-
nundadır. 

nun tekliflerinden; 145 sayılı kanun teklifi, Yur
dakuler Muzaffer'in, Harb okulları ile üniversi
telerin çeşitli fakülteleri ve yüksek okullarda Mil
lî Savunma Bakanlığı hesabına okutulan askerî 
talebelere 357 ve 4178 sayılı kanunlar gereğince 
maaş ve fevkalâde tahsisat olarak verilmekte olan 
harçlıkların artırılması hakkında kanun teklifi 
ve Güvenlik ve İktisat Komisyonları raporları
dır. 

İkinci teklif ise; yine Yurdakuler Muzaffer'
in, Askerî ortaokul ve lise öğrencilerinin harçlık
ları hakkında kanun teklifi ve Güvenlik ve İkti
sat komisyonları raporlarıdır. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, usul olarak şu
nu arz edeyim; bu açıklıyacağım şekil tatbik edi
lirse, Komite çalışmaları daha faydalı olacaktır. 
Ve zaten daha evvel de böyle yapılıyormuş. Bu 
şekil şu : Bu kanun, bütçeyi ilgilendiren bir tek
liftir. 10 lira da olsa, Maliye Bakanını ilgilendi-
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ren bir kanundur. Bu ancak 15 dakika gecike
bilir. Maliye Bakanı veya şahsım temsilen yet
kili bir kimse gelebilir. Konuşulurken burada 
bulunurlarsa iyi olur. İcra organının da iştiraki 
sağlansın, eğer uygun görürseniz. Bunu teklif 
ediyorum. 

KOKSAL OSMAN — Maliye Bakanı belki 
gelemez. Temsilcisini göndermesi iyi olur. Bu tek
lif için bir zaman istiyeceklerini tahmin etmiyo
rum. Eğer arkadaşlarımız tarafından bunun ka
bulü mutlak zaruret olarak görülüyorsa, bunu 
bugün değil, yarın mütalâa edelim. Ellerinde 
dokümanlar bulunsun. 

ADNAN BAŞ ER — Efendim, eğer kanun 
teklifi 'bu bütçede meriyete girecekse ben iki tek
lifi birleştirdim. Meriyeti takibeden ay başın
dan itibaren yürürlüğe girerse 1 milyon 300 bin 
liraya ihtiyaç olacaktır. Maliye Bakanlığı büt
çesinde yapılacak tasarruflarla karşılanabilir, 
eğer ödeneğimiz yok, derlerse o zaman yeni bir 
ödenek kanunu ile gelirler. 

Bununla beraber, Millî Savunma Bakanlığı 
201 maaşlar faslında ödenek mevcuttur. Eğer 
kanun gelecek malî yılda yürürlüğe girecekse, 
o zaman da bütçeye tahsisat esasen konulacak
tır. 

ULAY SITKI — önümüzdeki sene bütçesi 
hazırlanmıştır. Liseler için, Harb okulları için 
Millî Savunma Bakanı ile görüştüm; malî bakım
dan sıkıntıları varsa, eğer paraları yoksa; bizim 
Millî Savunmadan 10 milyon lira alacağımız var, 
bunun bir buçuk milyon lirasını buraya verebi-
\iriz. 
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BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifi var. 
KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, usul hakkında 

şunu arz edeyim ki, tasarının bir gün evvel Ba
kanlığa bildirilmesi, gönderilmesi lâzım. Şüphe
siz uzman arkadaşımızın bu işin malî portesini 
hesabetmesi gerekir. Ve bunun için Maliye Ba
kanı da görüşünü burada açıklasa kanun çıkar
ken bunun her şeyine katılmış olur. Bu yalnız 
bu kanun için değil, bundan sonraki kanunlar 
için de tatbik edilsin efendim. 

KOKSAL OSMAN — Arkadaşlar, bugün ge
ne kaptı kaçitı usulünce kalbul edilecek gibi geli
yor bana. Prensip kararı ıverelim. Hiçolmazsa 
3 - 4 gün evvelden bu ikamın •tasarılarını ilgili 
/bakanlığa gönderelim, gündemi daha önce tesjbit 
edelim, onlara diyelim ki, sizi ilgilendiren kanun 
teklifi şu gün görüşülecek, demek uygun olur. 

Sııtkı Ulay Paşam ve arkadaşımız Adnan Ba-
şer konuşmuşlar. Bundan 'sionra en dioğru yol, 
Sami Küçıük arkadaşımızın dediği usuldür. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, lagünden itiba
ren bu prenlsibi aynen taHbik edelim. Hazırlanma
larına ihtiyaç yoktur, eğer Heyeti Umumiye mu
vafakat ederse. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı ve Millî Savun
ma Bakanlığı temsilcilerinin veya hakanlarının 
gelmesini istiyenler... Kalbul otmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin gelmesine kadar toplantıya ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 15,30 
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Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,40 

BAŞKAN — Efendim, sözcü Yurdakuler'dir. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, müsaade buyu
rudanız, usul hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, arkadaşımız de

diler ki, biz bu kanunları bir araJda mütalâa et
tik. Ve birisi Harb okulları ile üniversitelerde, 
yüksek okullarda Millî Savunma Bakanlığı hesa
bına okuyan askerî öğrencilere; diğeri de, askerî 
•ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerin harç
lıkları hakkındadır. Zannedersem, bunların tu
tarları arasında büyük bir fark yoktur. Binaen
aleyh, bu iki kanunu ayrı ayrı mütalâa etmekten
se bir arada mütalâa ederek,'bir tek kanun halin
de çıkaralım. Bu daha-faydalı olur. 

BAŞKAN — Efendim, o halde şimdi arkada
şımızı dinliyelim. 

ADNAN BAŞER (Müşavşir) — 86 ve 87 sa
yılı teklifler, askerî ortaokul ve liselerde okuyan 
öğrencilere ve harbokulu ve üniversitede Millî 
Savunma Bakanlığı hesabına okuyan askerî öğ
rencilerin harçlıklarının artırılmasını istihdaf et
mektedir. Miktar itibariyle Harfb Okulu birinci 
sınıf öğrencilerine 30, ikinci sınıf öğrencilerine 
40 ve ortaokul öğrencilerine 15 lira, lisede okuyan 
öğrencilere de 20 lira olarak kanun tedvin edil
miştir. 

Bu teklifler ile 357 sayılı Talebe harçlıklarına 
dair olan Kanun ve bunu değiştiren 4178 sayılı 
Kanun ile sanat okullarında okuyan öğrencilere 
ait kanuna ek kanun olarak hazırlanmıştır. 

Biz bu kanunları tek mdfcin halinde birleştir
mek istiyoruz. Üniversitelerde okuyan askerî öğ
renciler, Harb okulları öğrencileri, yedek subay 
öğrencileri, liselerde ve ortaokullarda okuyan as
kerî öğrencileri aynı metin içinde toplamak isti
yoruz. 

Ben Millî Savunma Bakanlığında çalışan Sait 
Bey ile görüştüm. Yedek Subay Kanununa, yedek 
«subay öğrencileri için bir büküm konacakmış, kon

mamış. Bugün yedek subay öğrencileri nasıl harç
lık alacaklardır, bu muallâkta kalmış. Bu madde
ye sokacak olursak meselenin de halledilmiş ola
cağını söylediler. 

BAŞKAN — Yurdafculer Muzaffer. 
YURDAKULER MUZAFFER — Yedek su-

bay talebelerinin okulda kalma müddetlerinin 
az olması sebebiyle büyük miktarda harçlığa lü
zum olmadığı kanaati vardı. Harb Okulu öğ
rencileri, kitap, defter gibi ihtiyaçlarını ken
dileri sağlarlar. Yedek subay öğrencilerine bun
lar okul tarafından verilir. Harb okulları ve di
ğer ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerin 
harçlıklarının artırılması düşünülürken, bu se
beple yedek subay öğrencileri dâhil edilmemiş
tir, efendim. 

BAŞKAN — Efendim şimdi, 86 ve 87 sayılı 
kanun tekliflerinin bir arada mütalâa edilmesi 
hususunu oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada,. Yurdakuler arkadaşımız, kısa bir 
tahsil süresinde, ihtiyaçları okul tarafından sağ
landığı için yedek subay öğrencileri dâhil edil
memiştir eliyorlar. Bu hususta, bunların da dâ
hil edilmesi veya edilmemesi diye iki noktai na
zar ileri sürülebilir. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, müsaade bu-
yurulursa bu hususta görüşelim. 

BAŞKAN — Peki efendim... 
ADNAN BAŞER (Müşavir) — Millî Savun

ma Bakanlığı Kanun İşleri Müdürü Binbaşı Sait 
Bey söyledi. Eğer bu tasarıda tasrih edilmezse 
Yedek Subay Okulu öğrencileri istifade edemi-
yecekler. Onun için Harb Okulunun birinci sını
fının harçlığını, Yedek Subay Okulu öğrencileri 
de alabilirler, diyelim; eğer arzu ederseniz... 

YURDAKULER MUZAFFER — Bir hazır
lığımız yok. Ancak senede aşağı yukarı 12 bin 
yedek subay öğrencisi gelecek. Altı aylık iki 
devrede geleceklerine göre, daimî olarak kad
roda 6 bin talebe bulunacak demektir. Bunların 
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bir yıllık harçlık tutarı 1 milyon 200 bin lira 
eder. 

BAŞKAN — Bir sene içinde iki devre gelir. 
KÜÇÜK SAMI — Altı aylık iki devre. 30 ar 

liradan 540 bin lira. Senede 1 milyon 160 bin li
ra tutuyor. 

BAŞKAN — Osman Koksal. 
KOKSAL OSMAN — Efendim, kanunu 

okurken, bilhassa o maddeye baktım. Ve yedek 
subay öğrencilerinin istifade edememesinin ka
nun tekniğine de uygun olmadığı kanaatinde
yim. Bu, psikolojik bakımdan da mahzurludur. 
Ve sonra, askerî okul olduğuna göre, bunun ayrı 
mütalâa edilmesine de taraftar değilim. Zaten 
malî portesi de büyük bir tutarda değildir. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, esasen, Harb 
okullarının 1 nci sınıf öğrencilerinin harçlıkları 
artmakla yedek subay öğrencilerinin de harç
lıkları otomatikman artmış olacaktır. Ve bunun 
malî portesi 1 milyon 80 bin lira tutuyor. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — 6 ay hesab-
ederseniz. 

ADNAN BAŞER — Efendim, 1 milyon 140 
bin lira tutuyor. 

BÜTÇE, MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜ
RÜ ZÎYA MÜEZZİNOÖLU — Efendim, 1 mil
yon 80 bin lira eder. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, 6 
aylık bir devrede aşağı yukarı 3 bin, 3 500 öğ
renci bulunacak. Yılda 6 bin, 7 bin eder. Bunu 
12 ile çarparsak. 

ULAY SITKI — Millî Savunma Bakanlığı
nın 3,5 milyarlık bütçesi içinde, bu para hiçbir 
şey ifade etmez. Bilhassa Anadolu'dan gelen 
fakir çocuklar vardır. Bu para, bunlar için ne 
de olsa bir yardımdır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Yedek Subay Oku
lu talebelerinin harçlıklarını Harb Okulunun 
birinci sınıfları gibi vermek bence de doğrudur. 
Yedek Subay öğrencisi gerçi bir üniversite bi
tirir, öyle gelir. Ama, onlar askerliklerinden 
sonra daha avantajlı bir duruma yükselebilir
ler, daha kazançlı iş bulabilirler. Onun için, 
Harb Okulu birinci sınıf öğrencileri ile aynı 
harçlığı almaları tam bir hakkaniyet icabıdır. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, acaba bu ko
nuda Maliye Bakanlığı temsilcisi ne düşünüyor? 
600 bin lira gibi bir para bütçeye de büyük bir 
yük olmuyor. Bununla berabe'r fikirlerini bildi
rirlerse iyi olur. 

ÇELEBÎ EMANULLAH — Efendim, yeter
lik teklif edildikten sonra başka konuşma ve 
teklif yapmıyalım. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, yeterlik tek
lifinden sonra bir kişiye aleyhte söz verilir. Sa
mi Bey bu şekilde konuşmuş oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın ekliye-
ceği bir mütalâa var mı acaba? 

BÜTÇE MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜ
RÜ ZÎYA MÜEZZÎNOĞLU — Yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Yedek Subay öğren
cilerinin de kanunda nazarı itibara alınmasını 
kabul etmiş oluyoruz bu durumda. 

ADNAN BAŞER (Müşavir) — Efendim, ha
zırladığımız kanun metnini müsaadenizle oku
yorum. 

Yurdakuler Muzafferin, Askerî ortaokul ve 
lise öğrencilerinin) harçlıkları hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Askerî ortaokul ve liselerle 
muadili askerî okullar öğrencilerine her ay, aşa
ğıda gösterilen miktarlar üzerinden harçlık öde
nir. 

Lira Kr. 

Lise ve muadili okullar öğrencilerine 20 00 
Ortaokul ve muadili okullar öğrenci
lerine 15 00 

MADDE 2. — Öğrenciler harçlığa okula ka
bulleri gününden itibaren müstahak olurlar. 
Harçlıklar borç için haczedilemez ve vergiye 
tâbi değildir. 

MADDE 3. —• öğrenci harçlıklarının öden
mesine öğrenci okulu bitirip üst okula kaydedi-
1 inceye veya okul ile ilişiği kesilineeye kadar de
vanı olunur. Hava değişimi, istirahat alanlar
la hastanede ve izinli bulunan 1 arın, disiplin ce
zası. alanların harçlıkları kesilmez. 

MADDE 4. — Millî Müdafaa ve Dahiliye Ve
kâleti hesabına burs verilmek suretiyle okutıı-
hın lise ve ortaokul öğrencileri de bu kanun hü
kümlerinden faydalan1 rlar. 

MADDE 5. — Okul idarelerince seçilip okul 
kumandanlığınea tasdik edilerek aşağıdaki un
vanları taşıyacak öğrencilere hizalarında göste-
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rilen miktarlar kadar temsil harçlığı diğer harç
lıklarına ilâveten verilir. 

Lira Kr. 

Sınıf başmümessili 
Sınıf üst mümessili 
Sınıf mümessili 
Grup mümessili 

Kısım mümessili 

Kısım başı 

4,00 Her sınıf için bir kişi 
3,00 Her sınıf için bir kişi 
2,50 Her sınıf için bir kişi 
2,00 Her üç sınıf için bir 

kişi 
1,50 Her kısım için bir 

kişi 
1,00 Sekiz öğrenci için bir 

kişi ; 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, 
bu son maddede Jandarma Genel Komutanlığı 
dedik. İçişleri Bakanlığını zikretmeyişimizin se
bebi var. İçişleri Bakanlığı hesabına üniversi
telerde okuyan sivil öğrenciler var. Onun için 
İçişleri Bakanlığı yerine (Jandarma Genel Ko
mutanlığı) dedik. Gene siz bilirsiniz. 

MADDE 6. — 357, 2140, 2932 sayılı kanunların 
lise ve ortaokul öğrencilerinin maaşlarına dair 
hükümleri mülgadır. 

MADDE 7. — 4178 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin 5 nci fıkrasının askerî mektep tale-
besiyle yedek subay namzetlerine ait hükmü bu 
kanuna tâbi olanlar hakkında tatbik edilmez. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 den 
itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

BAŞKAN —• Tümünü, yani heyeti umumiye-
sini oyunuza arz edeceğim. 

ÇELE01 EMANULLAH — Efendim, tümü 
üzerinde konuşalım. Belki lehinde, aleyhinde ko
nuşacaklar vardır. 

ULAY SITKI — Kanunun şu bakımdan aley
hinde konuşacağım. Ben bir kanun teklifi yap
mıştım. Sadece Harb Okulu öğrencilerini düşün
müştüm. 

Muzaffer Yurdakuler arkadaşımız genişlet
miş. Harb Okulu ve Millî Savunma Bakanlığı he
sabına üniversitede okuyanları, yedek subayla
rı ilâve etmek suretiyle teklif etmiş. Askerî li
selerde, askerî ortaokullarda okuyanlar da dü-
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sönülmüş. Ama, gedikli erbaş hazırlama orta
okulları zikredilmemiş. Astsubay tâbiri geçerse 
çok iyi olur. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Askerî or
taokullar deyince içine alır. 

KOKSAL OSMAN — Efendim; biz subay 
derken, astsubaylarımızı da bu terimin, bu de
yimin içine sokmuş oluyoruz. Bu terim hepsini 
içine alıyor. Fakat, mademki Paşam arzu ediyor
lar, ayrı bir terim olarak da konabilir. 

BAŞKAN — Efendim, şunu da açıklıyayım; 
bâzı öğrenciler kitaplarını sağlamakta güçlük
lere uğrayanız diye bize başvuruyorlar. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, kanunun tümü 
hakkında konuştuk. Fakat yine konuşmak bir 
zaruret oluyor. Mademki bu kanunu kabul edi
yoruz; acaba, askerî öğrenciler için bakanlıkça 
belli bir tutarda kitap ödeneği verilir dense na
sıl olur?. 

ULAY SITKI — Yani Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinden diyorsunuz. 

KÜÇÜK SAMİ — Evet efendim. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, bunun mev-

cudolan talimatnamelerde de yer alması gerekir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bunlara bütçe
den 180 - 200 diye bir miktar para verileceğine 
göre bu ayrı bir kanun mevzuu olmalı, efendim. 

KÜÇÜK SAMİ — Şu kadar para verilir di
ye tasrih etmiyelim. Her sene Bakanlar Kurulu 
kararı gereğince kitap ödeneği verilir diyelim. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, konuş
tuğumuz tasarı öğrencilerin harçlıklarına aittir. 
Bu ayrı bir şeydir. Yeni bir kanun teklifi yapıl
mak suretiyle olabilir. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Bu tasarı harçlıktır. Okullara vü
cut veren kanunlarda vardır. Kitap ve teçhizat 
işi ayrı bir şeydir. Bence buraya karıştırmıya-

' 1ın». 
BAŞKAN — Ben de teklifimi geri alıyorum. 

Kitap parası meselesini ayrıca görüşürüz. Müşa
vir Adnan Başer'in, teklifinin heyeti umumiye-
si kabul edilmişti. Şimdi maddelere geçebiliriz. 
Birinci madde okunsun. 

Yurdakuler Muzafferin, Askerî ortaokul ve lise 
Öğrencilerinin harolıklan hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — Askerî ortaokul ve liselerde 
muadili askerî okullar öğrencilerine her ay aşa-

— 6 — 
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gıda gösterilen miktarlar üzerinden harçlık öde
nir. 

Lira K. 

Lise ve muadili okullar öğrencilerine 20 00 
Ortaokul ve muadili okullar öğrencile
rine 15 00 

MADANOĞLU CEMAL — Birinci maddede 
kuvvetler harb okullarını ayrı' ayrı-zikretsek, 
Kara Harb Okulu, Hava Harb Okulu, Deniz 
Harb Okulu desek daha iyi olmaz mı1? 

BAŞKAN — Kadri Bey. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, acaba 1 nci, 

2 nci sınıflardan sonra daha yukarı sınıfları da 
ayırmak mümkün değil mi ? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, 
357 sayılı Kanun, yani Masraf Kanununda Harb 
okullarının 1 nci, 2 nci, 3 ncü sınıfları ayrılıyor 
ve sonra 4 ncü sınıfa çıkarılmış oluyor. Ve ve
terinerde okuyanlar ki, 357 sayılı Kanun, askerî 
baytar diyor, bunlar, 2 ve 3 ncü sınıflar gibi alı
yorlardı ki, bu kanunla harb okullarının 1 nci 
sınıfına eşit olacak yani 30 lira alacaklardır. Di
ğer sınıflar ise 40 lira alacaklardır. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, tutar az olu
yor.'Seneler geçince öğrencilerin ihtiyaçları da 
değişir, artar. Bunlar kıdem alıyorlar. Fakat 
maaş bakımından zararlı oluyorlar. Bu durum
da ben teklif ediyorum ki, meselâ, 4 ve daha yu
karı smıflardakiler için 60 lira olsun. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, bilhas
sa istanbul'da Askerî Tıbbiyede okuyanlar var. 
Bunlar altı yıl okuyor. Diğer fakülteler de dört 
veya beş yıl. Sonra sömestr usulleri var. Altı 
ay bir sömestr'tir. Acaba bu sömetstri tefrik et
meye imkân var mı ? 

KÜÇÜK SAMI — Ben de Harb Okulu birinci 
smıflarmdakilere 30, ikinci sınıftakilere 40, 3 
ve daha yukarı sınıftakilere de 50 lira teklif 
ediyorum. 

ULAY SITKI — Efendim tekrar ediyorum. 
Biz bidayette Harb Okulu öğrencilerinin çok 
müşkül durumda olmaları dolayısiyle bir kanun 
tasarısı hazırlamıştık. Tabiatiyle diğerleri buna 
dâhil edilebilir, buna mecburuz. Harb Okulunda 
iki sınıf vardır, diğerlerinde 3 ve 4 sınıf vardır. 
Beş sene, altı sene olanlar da var. Yalnız bunlar 
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çıktıktan sonra bâzı avantajlara sahip olacak
lar. Eğer Harb okullarına girmiş olsaydılar harç
lıklarım fazla alacaklardı. Onlar öğretmen olmak, 
hâkim olmak, doktor olmak hevesindedirler. Eğer 
üçüncü sınıfları, dördüncü sınıflarl ayrıca zikre
dersek, o sefer Harb okullarındaki çocukları psi
kolojik bir tesir altında bırakmış oluruz. Bu öğ
renciler, başka yerlere geçme hevesine kapılmış 
olabilirler. Bu itibarla ben, kanun teklifinin ay
nen kabulünü faydalı buluyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi üç fikir or
taya çıkıyor. 

Birincisi, Madanoğlu Cemal'in dediği, kuv
vetler Harb okullarının isminin ayrı ayrı zik
redilmesi. Acaba Harb okulları deyince, üç 
kuvvet komutanlığını da temsil etmez mi? 

MADANOĞLU CEMAL — Tasrihi iyi olur. 
MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Yüksek 

okullardır. Arzu ederseniz tasrih edelim. 

BAŞKAN — 'Sarahatte fayda vardır. Bu 
noktai nazar kabul edilmiştir. 

. ikincisi birinci sınıf Harb Okulu Öğrencile
rinin 30 lira, diğerlerinin, yani daha yüksek 
sınıfların 40 lira almaları. Kadri Kaplan arka
daşımızın noktani nazarı ise dört yıldan fazla 
okuyanların harçlıklarının artırılması şeklin
dedir. 

Bu görüşün hilâfına Sıtkı Paşanın da tek
lifi vat-. Eğer üç, yıldan fazla tahsil yapan öğ
rencilere harçlık artırılırsa, Harb Okulu öğ
rencileri için psikolojik bir tesir yapar, onun 

"için ayrılmaması şeklindedir. 

ULAY -SITKI — Ben de kalben istiyorum, 
ama bu şekilde değil. Kitap bedelleri Iher yıl 
artabilir. Onlara ayrı 'bir para verilme'si dü
şünülebilir. Ancak bu Harfe Okulu öğrencileri
ne tesir edecek şekilde olmamalıdır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, şöyle yap

sak; kademeli olarak ayırmak mümkün. 2 se
neden fazla tahsil süreli okulların 1 nci 
ve 2 nci sınıflar için 30 lira, 3 ve 4 ncü sınıf
lar cin 40 lira ve 5 ve 6 nci sınıflar için 50 
lira. Harb Okulu için bu var. Fakat genel 
olarak bunu kaibul etmek gerek. Buna ihti
yaç var. Tutarların ihtiyaç karşısında artırı
lıp artırılmama'sı meselesi arkadaşlarımızın 
takdirlerine 'bağlı. 
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KOKSAL OSMAN — Efendim, bu madde 

için yeterlik vardı. 
MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, öğ

renciler arasında maaş bakımından bir ayrılık, 
bir fark olursa bu iyi olmaz 'gibi geliyor bende
nize. 

BAŞKAN — Efendim, askerî öğrenciler 
Harb Okulunda kalırlar ve tahsillerine bura
dan gidip gelirler. Psikolojik etki bakımından 
sözeli de Sıtkı Paşayı destekliyor. 

Şimdi, askerî öğrenciler arasında bir ayır
ma yapılıp yapılmamasını oylarınıza koyaca
ğım efendim. 

Bir ayırma yapılmamasını, kabul edenler... 
Kalbul edilmiştir ©fendim. 

Askerî öğrencilerin harçlıkları hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Kara, Deniz, Hava Harh 
okulları ile üniversitelerin muhtelif fakülte
lerinin ve yüksek okulların fcirinci sınıfların
da Millî Savunma Bakanlığı hesabına okuyan 
öğrencilere ve Yedek Subay Okulu öğrenci
lerine ayda 30 lira, daha yukarı sınıflarda 
okuyanlara ayda 40 lira harçlık verilir. 

'BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kahul edilmiştir. 

KARAVELİOĞLU KAMİL — Kanunun 
başlığında 357, 4178 sayılı kanunlar geçiyor., 
Bunların kaldırılmalarına dair !bir hüküm 
var mı! 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Evet, diğer 
bir madde koyduk. Gelecek. 

MADDE 2. — Askerî lise ve muadili okul
lar öğrencilerine ayda 20 lira, askerî. ortaokul 
ve muadili askerî okullar öğrencilerine ayda 
15 lira harçlık ödenir'. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, muadili okul
lar, deniyor. Bir de Astsubay okulları var. 

BAŞKAN —• Astsubay Hazırlama ortaokul
larıdır. Tam ortaokuldur. Aynı dersleri gö
rürler. Miktarı da diğer askerî ortaokulla
rına uygundur. Askerî ortaokullar tâbirinin 
içine de girebilir. 

AKSOYOĞLU RBFET — Astsubay okul
ları ihya edilmiş olacak. Bir de ortaokul me
zunları var. Kanunun maddelerini kabul eder
sek maaşları da buna göre mâna kazanacak
tır. 
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BAŞKAN — O halde madde tekrar okun

sun. 
(Madde tekrar okundu.) 
KARAVELİOĞLU KAMÎL — Bu talebeler 

ilk üç sene ortaokul maaşını alacaklar, son 
iki sene alacakları maaş ne maaşı olacak bu
nu anlamak güç. Şayet maaşlarında bir düş
me olacaksa bunun tasrihi yerinde olur. 

BAŞKAN — Bunların içinden 18 yaşını 
doldurmıyanları maaş alamıyorlar. Bunun 
için 18 yaşını dolduracak hir pozisyona geçir
mek lâzım. 

YILDIZ AHMET — ismen kaydedelim. 
BAŞKAN — Efendim, bunlar 18 yaşını bitir

meden maaşa müstahak olamıyorlar. 
ÇELEBİ EMANULLAH _ Efendim bizim, 

bilhassa Hava kuvvetlerinde bu mesele karşımıza 
çıktı. Mektebi bitirenler 18 yaşını doldurmadık
ları için maaş alamadılar ve er gibi ibate ve iaşe 
edildiler, 6 ay bir sene. 

ULAY SITKI — Bu sebeple bunların tahsi
lini bir sene uzattık. 

ACUNER EKREM — Efendim, astsubay 
okulları zannederim iki kısımdır. Biri, astsubay 
hazırlama ortaokulu diğeri de astsubay okuludur. 

BAŞKAN — Her ikisi birbirinin devamıdır. 
Biraz evvel arkadaşımızın üzerinde durduğu, 
«muadili» kelimesinin burada muadelet yapıp 
yapmadığı hususunda mütehassıs arkadaşımıza 
söz veriyorum bu hususu tekrar izah etsinler. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ — Madem ki muadelet 
yoktur, astsubay hazırlama okulları için 18 ya
şma gelinceye kadar ki devrede maaş durumunun 
açıklanmasını burada temin etmek yerinde olur. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Lise talebeleri 
ve muadili sınıflarda okuyan talebeler desek 1. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ — Orta okuldaki sınıf
lar lise sınıfları gibi muamele görür, tâbiri dana 
doğru olur. 

ULAY SITKI — Askerî ortaokul ve astsubay 
hazırlama okulları şu kadar}, askerî okul ve astsu
bay okulları şu kadar diye bir kayıt koymak da 
mümkündür.. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Astsubay Ha 
zırlama Ortaokulundan sonra yaptıkları tahsilin 
adı var mı? 

ULAY SITKI — Evet, Astsubay Okulu. Onun 
için buraya, «Astsubay Hazırlama ortaokulu öğ
rencilerine şu kadar, astsubay okulu öğrencile
rine şu kadar» diye bir ifade koyalım. 

— 8 — 
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MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — O halde 2 nci 

madde şöyle oluyor-: «Askerî lise ve muadili as
kerî okullar öğrencileriyle astsubay okulları öğ
rencilerine ayda 20 lira; askerî oıAaokulı ve mua
dili askerî okular ve astsubay Hazırlama orta
okulu öğrencilerine ayda 15 lira harçlık ödenir.» 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okuyu
nuz. İkinci madde tekrar okundu. 

İkinci madde için aleyhte konuşacak olan var-
mı? 

ÜZGÜNEŞ MEHMET --• Ortaokul talebele-
belerine 10 lira yeter arkadaşlar. Ben lisede ki 
çocuğuma ayda harelık olarak 10 lira veriyorum. 

BAŞKAN — Ortaokul talebelerine 10 lira ve
rilmesini kabul eden arkadaşlar, işaret buyur
sunlar... 10 lira olması kabul edilmiştir. 

O halde maddenin değişmiş şeklini bir defa 
daha okuyoruz. 

MADDE 2. — Askerî lise ve muadili askerî 
okullar öğrencileri ile astsubay okulları öğrenci
lerine ayda 20 lira, askerî ortaokul ve muadili 
askerî okullar ve astsubay hazırlama ortaokulları 
öğrencilerine ayda 10 lira harçlık verilir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul eden ar
kadaşlar... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — öğrenciler harçlığa okula ka
bulleri gününden itibaren müstehak olurlar. 
Harçlıklar, öğrenci okulu bitirip üst okula kay-
dedilinceye kadar veya okul ile ilişiği kesilinceye 
kadar ödenir. 

BAŞKAN — Madde aleyhinde konuşacak ar
kadaşınız var mı! 

KAPLAN KADRİ — Disiplin cezası alanla
rın harçlıklarının kesilmesi lâzım. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, disiplin cezala
rı, izinsizlik, oda hapsi gibi şeylerdir. Ben ay
rıca harçlığı kesmeyi doğru bulmuyorum. 

KOKSAL OSMAN — Askerî Ceza Kanunu
na göre para cezası ancak subaylardan kesile
bilir. Astsubaylardan kesilemez. Onun için 
maddenin olduğu gibi kabul edilmesi lâzımdır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bir suç
tan ötürü iki ceza verilmesi yanlıştır. Ceza 
hukuku prensiplerine aykırıdır. Bu usul asker
liğe yanlış girmiştir. Bence ana prensibe sadık 
kalıp bir suçtan dolayı bir ceza verelim, para 
cezası vermiyelinı. 

BAŞKAN — Maddeyi olduğu gibi reyinize 
arz ediyornm. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. -— Millî Savunma ve /çişleri Ba

kanlıkları hesabına burs verilmek suretiyle 
okutulan öğrenciler de bu kanundan faydala
nırlar. 

BAŞKAN — Madde aleyhinde konuşacak 
olan var mı ? 

MADANOĞLU CEMAL — «Talebeye he
men iadesi» derken harçlık olarak ifade edil
miştir. Bu sene de bir tezyit mevzuubahsoldu-
ğuna göre bunun içinde mevcudolan bir unsu
ru burada ilâveye lüzum var mı? 

KÜÇÜK SAMİ — Jandarma Harlı Okulun
da okuyan talebelere verilen para iaşe ve iba
te içindir. Bu kanunda bunlara verilecek mik
tarın kesin olarak belirtilmesi gerekir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesinde öğretmen yetiştirmek 
için okuyan talebeler burs almaktadırlar. Bun
lar da bu ilâveden istifade edecekler midir? 

MALİYE MÜŞAVİRİ ZİYA MÜEZZİNOĞ-
LU — Yüksek okullardaki burslu öğrencilerin 
de buraya dâhil olmamaları lâzımdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ortaokullar
da bursla okuyan var mil 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sanat okulla
rında var. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Sivil mi? 
TUNÇKANAT HAYDAR — Sivil. Yedek 

subaylık için karşımıza çıkan bunlardır. 
KAPLAN KADRİ — Bursluların bu maaşı 

almalarına lüzum yoktur bence. 
ULAY SITKI — Bence var. Harb Okulun

da burs alarak okuyan kız ve erkek talebeler 
vardır. Baş tarafta bunlara maaş bağladık. 
Şimdi burada «burslular alamaz» dersek bun
lar başta rafta kabul ettiğimiz maaşı alamıya-
caklar. 

MALİYE MÜŞAVİRİ ZİYA MÜEZZİNOĞ-
LU — Efendim burs üç unsurdan terekküb-
ediyor. Bunlara 175 lira veriliyor. Bunun 
içinde iaşe, ibate ve harçlık gibi üç unsur 
vardır. Şimdi buraya burslular da faydalanır, 
diye bir hüküm koyduğumuz zaman bir de 
1 nci maddeden istifade edecekler ve diğer 
talebelere göre fazla para almış olacaklardır. 

BAŞKAN — Osman Bey. 
KOKSAL OSMAN — Sualimi geri alıyorum. 
ACUNER EKREM — Maaşları burslara dâ

hil edilmek suretiyle burs alacakları ifade edil
se daha iyi olmaz mı? 
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MÜNAKALÂT VEKİLİ SITKI ULAY — 

O zaman kanun çok karışır. 
ACUNER EKREM — 0 halde teklifimi ge

ri alıyorum. 
MALÎYE MÜŞAVİRİ ZİYA MÜEZZİNOĞ-

LU — Efendim, burada «burs alanlar almaz
lar» ifadesini koyarsak yerinde olacaktır zan
nederim. 

KÜÇÜK SAMİ — Aldıkları 175 liranın için
de yemek, iaşe, ikamet ve giyecek masrafları 
var.. 

ULAY SITKI — Burs alıyor ama Vehbi Koç 
Yurdunda yatıyor, böyle olanları da var. 

KÜÇÜK SAMI — 40 lira kalacak şekilde 
bir kayıt koymak yerinde olur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ha
zine sözcüsü arkadaşın izah ettiği gibi burs
larda değişiklik yapılacak. Şimdi bunu bu ka
nunun metnine koyacak olursak yani burslular 
alabilir, dersek, bu bir karışıklığa sebebola-
caktır. Bu bakımdan arkadaşımın teklif etti
ği gibi, «Burslular bundan istifade edemez.» 
gibi bir hüküm koyalım buraya. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Bu maddeye 
lüzum mu yok, yoksa menfiye mi çevrilecek? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Menfiye 
çevrilecek. 

KARAVELİOÜLU KÂMİL — Bursların 
artması Bakanlar Kurulunun kararı ile mi 
olur, yoksa kanun mevzuu mudur? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER —. Kanun mev
zuudur. Bütçe Kanunu çıkarken bu mesele 
halledilir. » 

KAPLAN KADRİ — Burslu talebeler askerî 
talebe midir? Değilse bence böyle bir kanun
da böyle bir hüküm koymak lüzumsuzdur. 

MADANOĞLÜ CEMAL — Efendim, tasfiye 
edilecek bâzı askerî okullar var. Meselâ. As
kerî Veteriner Okulunda 8 talebeye 20 hoca 
düşüyor. Bunlar lâğvedilirse bu binalardan 
Harb Okulu pekâlâ istifade edebilir. 

MALİYE MÜŞAVİRİ ZİYA MÜEZZİNOÖ-
LU —• Efendim, eğer tensibederseniz, kanu
na «faydalanmazlar» şeklinde bir kayıt koya
lım; bu takdirde mesele halledilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Muzaffer Bey. 
YUURDAKULER MUZAFFER — Malûmu-

.aliniz, 4 ncü maddede bir kayıt var. Bunun 
yanında ikinci bir fikir daha ortaya çıkmış bu-
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lunuyor. Kabul edilen mevzu Harb Okulu ve 
üniversitede okuyan öğrenciler içindir zannede
rim. Ortaokul ve lisede okuyan askerî öğren
cilerin durumu buraya girmez. Burada kesin 
bir hükme varmadan evvel, vekâlet kanun şu
besi sözcüsünü buraya çağıralım, o gelinceye 
kadar başka mevzuları görüşelim. 

BAŞKAN —• Vekâlet kanun şubesi sözcüsü 
gelinceye kadar diğer »maddelerin müzakeresine 
devam edilmesini oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Okul idarelerince seçilip okul 
kumandanlığmca tasdik edilerek aşağıdaki un
vanları taşıyacak öğrencilere hizalarında göste
rilen miktarlar kadar temsil harçlığı diğer harç
lıklarına ilâveten verilir. 

Lira Kr. 

Sınıf başmümessili 4,00 Her sınıf için bir kişi 
Sınıf üst mümessili 3,00 Her sınıf için bir kişi 
Sınıl: mümessili 2,50 Her sınıf için bir kişi 
Grup mümessili 2,00 Her üç sınıf için bir 

kişi 
Kısım, mümessili 1,50 Her kısım için bir 

kişi 
Kısım başı 1,00 Sekiz öğrenci için bir 

kişi 

BAŞKAN — Temsil harçlığı verilmesi aley
hinde konuşmak ist iyen arkadaşımız var mı? 

ÖZOÜNEŞ MEHMET — Efendim, modern 
pedegoji, şahsiyeti henüz teşekkül etmemiş olan 
çocuklar için maddi mükâfatı, katiyetle redde
der. Bu nevi maddi mükâfatlar hem alanların 
hem de seyredenlerin şahsiyeti üzerinde tahri
batlar yapar. Bugün modern pedegoji diyor ki, 
«öğretmen her hangi bir talebeyi diğer bir ta
lebeden daha fazla sevmemelidir. Sınıfın en iyi 
talebesi ile en tenbel talebesini bir tutmalıdır. 
Aksi olursa çocukların şahsiyetleri üzerinde kö
tü tesirler icra eder.» şahsiyet, terbiye, eğitim 
ve kültür ana kucağında ve mektep çıralarında 
teşekkül etmeye başlar. Talebeler arasında bu 
nevi maddi ayrılıklar iyi neticeler vermez. Onun 
için bu maddenin olduğu gibi çıkarı İm asını tek
lif ediyorum. 

YURDAKÜLER MUZAFFER — Ben de ay
nı kanaatteyim. 

- 10 
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ÜLAY SITKI — Ben de aynı teklifte bu

lunacaktım. 
KARAVELÎOÖLU KÂMÎL - Vaziyet ta

vazzuh etti. Kifayeti müzakere takriri veriyo
rum. 

BAŞKAN —• Kifayeti müzakere takriri var 
ama, başka söz istiyen arkadaşımız da yok. 

5 nci maddenin tamamen çıkarılması husu ; 

sundaki teklifi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince ödenecek 
harçlıklar hiçbir vergi ve resme tâbi tutulmaz 
ve borç için haczedilemez. 

Bu harçlıklara, 4178 sayılı Kanun gereğin
ce verilen zam uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddenin aleyhinde konuşmak 
istiyen arkadaşımız var mı? 

MADANOĞLU CEMAL — Pul parasının da
hi kesilmemesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Maddenin kabulünü istiyen ar
kadaşlar lütfen işaret etsinler... Madde Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. —. Bu kanuna aykırı hükümler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

.1960 0 : 2 
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihini ta> 

ki beden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum, 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADD1<] 8. — Bu kanunu Millî •Savunma, 
İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

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

(Hayırlı olsun sesleri) 

3. — Dışişleri Bakanlığı kadrosuna 14 mü
şavirliğin eklenmesine dair kanun tasarısı 

BAŞKAN — Efendim şimdi, Hariciye ile il
gili kanun var. 

ACUNER EKREM — Efendim bâzı forma
litelerin ikmali için bu kanunun yürürlük mad
desinin ehemmiyeti var. Bunu okuyoruz : 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 
16.11.1960 Çarşamba günü sa.j»t 14.00 te top
lanmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 





S. S A Y I S I 145 
Yurdakuler Muzaf fer'in, Harb okulları ile üniversitelerin muh
telif fakülteleri ve yüksek okullarda Millî Savunma Bakanlığı 
hesabına okutulan askerî talebelene 357 ve 4178 sayılı kanunlar 
gereğince maaş ve fevkalâde tahsisat olarak verilmekte olan 
harçlıklarının artırılması hakkında kanun teklif* ve Güvenlik ve 

İktisat komisyonları raporları (2 /87 ) 

Yüksek Başkanlığa 

Harb Okulu ve üniversitelerde okuyan askerî öğrencilerin harçlıklarının artırılması hakkındaki 
kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. 
Yurdakuler Muzaffer 

(4 E E E K Ç E 

18 Teşrinievvel 1339 tarih ve 357 ve 4178 sayılı kanunlar gereğince ve Harb okulları birinci sı
nıf talebeleriyle Askerî Tıbbiye 1, 2, 3 neti sınıf talebesi, Askerî Baytar Mektebi, 1, 2 nci sınıf tale
beleri ve Millî Müdafaa Vekâleti hesabına üniversitelerin muhtelif fakültelerinin ve yüksek okulların 
1 nci sınıfında okuyan askerî talebelere maaş ve fevkalâde tahsisat . olarak 562 kuruş verilmek
tedir. Harb okullarının ikinci sınıf talebeleriyle, Askerî Tıbbiyenin 4, 5, 6 nci, Askerî Baytar Mekte
binin 3, 4, 5 nci sınıf talebeleri ve Millî Müdafaa Vekâleti hesabına üniversitelerin muhtelif fakülte
leriyle yüksek okulların ikinci ve mütaakıp sınıf talebelerine maaş ve. fevkalâde tahsisat olarak 357 
ve 4178 sayılı kanunlar gereğince 750 kuruş verilmektedir. 

Harb okulları talebeleriyle üniversitelerin muhtelif fakültelerinde ve yüksek okullarda Millî Mü
dafaa Vekâleti hesabına okuyan talebelere bugün maaş ve fevkalâde tahsisat olarak verilmekte olan 
meblâğın mezkûr talebelerin kitap, defter ve sair ihtiyaçlarını karşılamaya kâfi gelmediği anlaşıldığı 
cihetle, bu maaş ve fevkalâde tahsisat olarak verilmekte olan harçlık miktarının eldeki imkânlar dâ
hilinde artırılarak talebelerin zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasını temin gayesiyle ilişik kanun tasa
rısı takdim kılınmıştır. Ancak, Yedek Subay Okulu talebeleri; mecburi askerlik hizmetini ifa etmek
te olmaları, okulda geçen müddetin kısalığı, kitap ve sair ihtiyaçlarının mektepçe temin edilmekte 
olması bakımından tasarıya ithal edilmemişlerdir. 



T. C. 
Millî Birlik Komiten 
Güvenlik Komisyon \ı 

Esas No: 2/87 ' 
Karar No: 55 

Güvenlik Komisyonu raporu 

14.11 .1960 
»A'-* 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi üyesi Yurdakuler Muzafferin, Harb Okulu ve üniversitelerde okuyan as
kerî öğrencilere harelıklarının artırılması hakkındaki kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

, Gerekçede verilen izahat, komisyonumuzca da yerinde.görülmüş ve teklif aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince İktisat Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(iüvenlik Komisyonu 
Başkan vekil i 

Yurdakuler Muzaffer 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
Ataklı Mucip 

Üye 
Madanoğlu Cemal 

Üye 
Haydar Tunçkanat 

Üye 
JJlay Sıtkı 

Üye 
Kaplan Kadri 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

İktisat Komisyonu 
Esas No: 2/87 
Karar No: 87 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

14.11 . 1960 

Yurdakuler Muzafferin, Harb okulları ile üniversitelerin muhtelif fakülteleri ve yüksek okullar
da Millî Savunma Bakanlığı hesabına okutulan askerî talebelere 357 ve'4178 sayılı kanunlar gere
ğince maaş ve fevkalâde tahsisat olarak verilmekte olan harçlıklarının artırılması hakkındaki kanun 
teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Evvelce Güvenlik Komisyonu tarafından tetkik ve aynen kabul olunan kanun tasarısı üzerinde ko
misyonumuzda cereyan eden müzakerelerden sonra teklifin sevkmi mucip sebepler yerinde görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine ara edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı 

Kuytak Fikret 
Üye 

Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Koksal Osman 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

Üye 
KaraveMoğlu Kâmil 

( S. Sayısı : 145 ) 



— 3 — 
YURDAKÜLER MUZAFFER'ÎX TEKLİFİ 

Harb okulları ile üniversitelerin muhtelif fa
külteleri ve yüksek okullarda Millî Müdafaa 
Vekâleti hesabına okutulan askerî talebelere 
357 ve 4178 sayılı kanunlar gereğince maaş ve 
fevkalâde tahsisat olarak verilmekte olan harç

lıkların artırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Ha i')) okulları ile üniversite
lerin muhtelit' fakültelerinde ve yüksek okul
ların birinci sınıflarında Millî Müdafaa Vekâ
leti hesabına okuyanların -557 ve 4178 sayılı 
kanunlar mucibince maaş ve fevkalâde tahsi
sat olarak almakta oldukları 562 kuruş aylık 
harçlık olarak 30 liraya, ikinci ve daha yük
sek simi: talebelerinin almakta oldukları 750 
kuruş da aylık hardık olarak 40 liraya iblâğ 
edilmiştir. Yedek Subay Okulu talebeleri bu 
zamdan istifade edemezler. 

MADDE 2. — Bu kanuna göre. verilecek 
harçlıklar her hangi bir namla kesintiye tâbi-
tutulmaz ve borç için haczedilmez. 

MADDE o. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

+mm • • 

( S. Sayısı : 145) 





S. S A Y I S I : 148 
Yurdakuler Muzafferin, Askerî ortaoikul ve lise öğrencilerinin 

haclıkları hakkında kanun teklifi ve Güvenlik ve İktisat 
Komisyonları raporları ( 2 /86 ) 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî ortaokul ve lise öğrencilerinin harçlıkları hakkındaki kanun teklifimi gerekçesiyle 
birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederini. 
Yurdakuler Muzaffer 

GEREKÇE 

Askerî okul öğrencilerine, sinema, otobüs, diş macunu, yardımcı kitap, defter, kalem, mürek
kep, iğne, iplik, fotin 'boyası gibi müıbrem ihtiyaçlarını temin için öteden beri maaş veril e gelmek
te olduğu malûmlarıdır. 

Bugünkü hayat şartlan muvacehesinde verilmekte olan 187 kuruş maaşla yukarda imânız ihti
yaçlarını gidermelerine maddeten imkân görülmemektedir. 

Askerî okul öğrencilerinin mübrem ihtiyaçlarının giderilmesinde ele zaruret aşikârdir. îşte 'bu 
sebepten im a aş kanunlarının değiştirilmesine lüzum hâsıl oLmuştur. Asgari bir hesapla lise öğ
rencileri harçlıkları 20, ortaokul öğrencileri için de 15 lira aylık tesbit edilmiştir. Ayrıca sınıflar
da çalışmaya teşvik maksadiyle okul idarelerince, çalışmada ve alhlâkta temayüz etmiş bulu
nan öğrencilerden seçilecek 'mümesil ve kısım basılarına harçlıklarının da kademeli olarak 
bir kaç. lira fazlasiyle ödenmesi kabul edilmiştir. Bu fark çok cüz'idir. bütçeye büyük ibir yük 
tahmil etmiyecektir. Buna mukabil teşvik bakımından elde edilecek semereleri çok büyük ola
caktır. 

Güvenlik Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 14 .11 . 1960 
Esas No : 2/86 
Karar No : 56 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi üyesi Yurdakuler Muzaffer'in, Askerî ortaokul ve lise öğrencilerinin harç
lıkları hakkındaki kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görü
şüldü : 

'Gerekçede tafsilen izah edilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve teklif aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince iktisat Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Güvenlik Komisyonu 

Başkan Vekili ^ Üye Üye Üye 
Yurdakuler Muzaffer Ataklı Mucip Tunçkanat Haydar Kaplan Kadri 

Üye Üye Üye 
Karaman Suphi Madanoğlu Cemal , Ulay Sıtkı 



— 2 — 
İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 14 . 11 . 1960 

İktisat Komisyonu 
No. : 2/86 

Karar No. : 88 
7 Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Yurdakuler Muzaffer'in, Askerî ortaokul ve lise öğrencilerinin harçlıkları hakkındaki ka
nun teklifi Güvenlik Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun teklifinin şevkini mucip sebepler gerekçesinde izah edilmiş '"bulunmakta olup bidaye-
ten Güvenlik- Komisyonunca tetkik ve aynen kabul olunan kanun teklifi, komisyonumuzda ce
reyan eden müzakerelerden sonra yerinde mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Millî (Birlik komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
- Başkanı üye üye Üye 

Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmil 

üye üye 
Koksal Osman Özkaya M. Şükran 

(&*SayMttj 146); 
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YURDAKULER MUZAFFERİN TEKLİFİ 

Askerî ortaokul ve lise öğrencilerinin harçlıkları 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî ortaokul ve liselerle 
muadili askerî okullar öğrencilerine her ay aşa
ğıda gösterilen miktarlar üzerinden harçlık öde
nir. 

Lira K. 

Lise ve muadili okullar Öğrencilerine 20 00 
Ortadkul ve muadili okullar öğrencile
rine 15 00 

MADDE 2. — öğrenciler harçlığa okula ka
bulleri gününden itibaren müstahak olurlar. 
Harçlıklar borç için haczedilemez ve vergiye tâbi 
değildir. 

MADDE 3. — Öğrenci harçlıklarının öden
mesine öğrenci okulu bitirip üst okula kaydedilin-
ceye veya okul ile ilişiği kesilinceye kadar devam 
olunur. Hava değişimi, istirahat alanlarla hasta
nede ve izinli bulunanların, disiplin cezası alan
ların harçlıkları kesilmez. 

MADDE 4. — Millî Müdafaa ve Dahiliye Ve
kâleti hesaibma burs verilmek suretiyle okutulan 
lise ve ortaokul öğrencileri de bu kanun hüküm
lerinden faydalanırlar. 

MADDE 5. —Okul idarelerince seçilip, okul 
kumandanlığmca tasdik edilerek aşağıdaki un
vanları taşıyacak öğrencilere hizalarında gösteri-

I I « • » I I 

( S . Sayısı : 146) 

len miktarlar kadar temsil harçlığı diğer harçlık
larına ilâveten verilir. 

Sınıf başmümessili 400 kuruş her sınıf için bir
le işi. 

Sınıf üst mümessili 300 kuruş her sınıf için bir 
kişi. 

Sınıf mümessili 250 kuruş her sınıf için bir 
kişi. 

Grup mümessili 200 kuruş her üç kısım için bir 
kişi. 

Kısım mümessili 150 kuruş her kısmı için bir 
kişi. 

Kısmı başı. 100 kuruş sekiz öğrenci için bir 
kişi. 

MADDE 6. — 357, 2140, 2932 sayılı kanun
ların lise ve ortaokul öğrencilerinin maaşlarına 
dair hükümleri mülgadır. 

•MADDE 7. — 4178 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 5 nci fıkrasının askerî mektep tale'foesiyle 
yedek subay nazmetleHne ait hükmü bu kanuna 
tâbi olanlar hakkında tatibiik edilmez. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 den iti
baren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 



f 


