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1. — Umumi hayata müessir âfetler do-
layisiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı: 
865) 262,320:323 

2. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanun
la değiştirilen birinci maddesi ile ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları 
(1/715) (S. Sayısı: 990) 262,324:327 

3. —• İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesi-

Sayfa 
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/527; Cumhuriyet Senatosu 2/156) (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 807 ye 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 642) 262i2<63 

4. — Senirkent kazasının Yassıviran 
köyü halkından Mehmetoğlu Emine'den 
doma 1322 doğumlu Ahmet Ateş'in mah
kûm olduğu cezasının affına dair ltanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/512) (S. Sayısı: 1005) ,263 

5. — Rize ilinin Canlıhemşin kazası, 
Murat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den 
doğma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'
nin bakiye cezasının affı hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/790) (S. Sayısı: 1006) 263364 

6. — Maraş Milletvekili Kemali Baya-
zıt ve 3 arkadaşının, TCDD işletmesi Ge
nel Müdürlüğüne bağlı sağlık teşkilâtın
da çalışan tabip, diş tabibi ve eczacıların 



Sayfa 
472 ve 224 sayılı kanunların imkânların
dan faydalanmalarına dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (2/866) (S. 
Sayısı: 1027) 264 

Sayfa 
7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso

nel kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/805) (S. Sayısı: 1031) 265:319 

mmm 

İş kanunu tasarısı, 
Erzurum Miletvekili Cevat Dursunoğlu ile 

Ordu Miletvekili Ferda Güley'in, Kurtuluş Sa
vaşma iştirak eden yedek Süvari Yüzbaşı İs
kender Kırmacı'ya ve 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli 
Aksoy'un, Amasya Gümüşhacıköy ilçesi Hacı-
yahya Mahallesi 92/2 hanede mukim Mustafa-
oğlu 1314 doğumlu Ali Eıza Ahcı'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında, 

506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin ve 

1493 sayılı Ordu İkramiyesi Kanununa bir 
madde eklenmesi, 

Tarım Kredi kooperatifleri Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesi ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılması, 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No.lu 
Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb okulu öğrencisinin affı hakkındaki 
kanun tasarılarının öncelikle görüşülmesine da
ir önergeler kabul olundu. 

Önceki birleşimde maddeleri kabul edilmiş 
olan umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlere yapılacak yardımlara dair 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
ki kanun tasarısının tümü açık oya sunuldu ise 
de oyların ayrımı sonunda yeter çoğunluk sağ
lanamadığı, gelecek birleşimde tekrar oylana
cağı bildirildi. 

Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile Çorum 
Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce 11 Ağustos 1325 
(1909) tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu 
ile Memurin Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadi-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

lâtı ile 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ge
reğince kendilerine emekli, âdi malûl, dul ve 
yetim maaaşı bağlanmış olanların aldıkları ay
lıklarının ayarlanması hakkındaki kanun tek
lifi kabul olundu. 

Halk Bankası ve Halk sandıkları hakkında
ki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın maddeleri kabul olunarak tümü açık oya 
sunuldu ise de oyların ayrımı sonunda yeter ço
ğunluk sağlanamadığı, gelecek birleşimde tek
rar oylama yapılacağı bildirildi. 

Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin Sa
karya iline bağlanması halandaki kanun tasarı
sı ve 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun-
hasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi ile, 

Hendek kazası Kemaliye Mahalesi nüfu
sunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in, bakiye cezasının, 

Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfu
suna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğma 1341 
duğumlu Hayrettin Hami Demiralp'in, cezala
rının ve 

Gaziantep ilinin Kürkçüler mahallesi nüfu
sunda kayıtlı ve halen aynı mahallede oturur 
Münevver'den doğma, 1340 doğumlu Mehmet-
oğlu Ahmet Ulak'ın hapse tahvil edilmiş olan 
bakiye cezasının affı hakkındaki kanun tasarı
ları kabul olundu. 

Ağır hapse ve müebbed âmme hizmetlerin
den mahrumiyet cezasına mahkûm Coşkun 
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Coşkuner'in, affına dair kanun tasarısı redde
dildi. 

Antalya Milletvekili Nihat Su'nun, mahkûm 
Alioğlu Ali Kurna'nm affı hakkındaki kanun 
teklifi kabul olundu. 

Senirkent kazasının Yassıviran köyü halkın
dan Mehmetoğlu Emine'den doğma 1322 doğumlu 
Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu cezasının affı
na dair kanun tasarısı üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Sözlü soru 
1. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, 

1965 yılı icra plânında bulunan Bitlis Öğrenci 
Pansiyonunun nezaman ihale edilip yapımına 
başlanacağına dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1082) 

Yazılı sorular 
2. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem'in, 

4 . 7 . 196.5 Pazar günü cereyan eden olaylarla 
benzeri olaylar hakkında ne düşünüldüğüne da
ir yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/783) 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Gaziantep ili hudutları içinde 
bol miktarda petrole raslıyaıı Mobil Şirketinin 

1. — 3312 ve 4665 sayılı kanunlara ek ka
nun tasarısı (1/880) (Dışişleri ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla 
ilâve edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/881) (Ticaret Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
o. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1965 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

9 . 7 . 1965 Cuma günü saat 14,30 da topla
nacak olan T. B. M. M. Birleşik toplantısından 
sonra toplanılmak üzere (Saat 20,05 te) Birle
şime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Nurettin Ok Nevzat Şener 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya Öner 

açtığı üç kuyuyu çimento ile kapatmış olup ol
madığına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/784) 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Anadolu Ajansı personeli içinde 
hüküm süren huzursuzluk hakkında ne düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Turizm 
ve Tanıtma.Bakanlığına gönderilmiştir. (7/785) 

5. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
kapatılmış bulunan Nafıa fen mekteplerinin 
muadelet durumunun hangi seviyede bulundu
ğuna dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık ve 
Millî Eğitim Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/786) 

kanun teklifi (2/881) (Karma Bütçe Komis
yonuna) 

Rapor 

4. — Siyasi Partiler Kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve Ka
sım Gülek'in Siyasi Partiler kanunu teklifleri
nin Cumhuriyett Senatosunca çıkarılan, değiş
tirilen veya eklenen ve Millet Meclisince benim-
senmiyen maddeleri hakmda Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi: Cumhuriyet Senato
su ve Karma Komisyon metinleri (1/560, 2/378, 
2/591) (Gündeme) (S. Sayısı: 25) 

SOKULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 14,37 

BAŞKAN — Başkanveküi Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 143 noü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen ışıklar yandıktan sonra beyaz düğme
lere (bassınlar. 

Y'oklama muamelesi devam etmektedir, lütfen 
'beyaz düğmelere basınız. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mevcuttur. 
Millet Meclisi müzakeresine başlıyoruz. 

iSADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Gündem 
dışı söz istiyorum efendim. 

1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İmar ve îskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/706) (S. Sayısı: 865) 

2. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla değişti
rilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/715) (S. Sayısı: 990) 

İBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
gündem gereğince dünlkü Birleşimde kaldığımız 
yerden ıgündeme devam ©diyoruz. 

Umumi bayata müessir âfetler dölayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarasınm yapılan açık oylamasında gerek-

BAŞKAN — Gündem dışı söz taleplerini Ri
yaset Divanının bir kararı gereğince karşılıya-
mıyoruz Sayın Çanga. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Efendim, 
yalnız Başkanlığın bu konudaki tutumuyla ilgili 
bir iki kelime söylemek için söz 'istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz verilmesi Baş
kanlığın takdirine bağlı olduğu için takdire bağlı 
bir hususta Başkanlıktan ısrarla söz talebetmck 
yerinde değildir. 

li çoğunluk sağlanmamıştı. îŞimdi bu açık oyla
mayı tekrar edeceğiz. 

ikinci olarak, Halk Bankası ve Halk 'Sandık
ları hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasamsıının yapılan ıaçık oylamasında gerekli ço
ğunluk sağlanamamıştı. Şimdi her iki açık oy
lamayı tekrar edeceğiz. 

Müsaade buyurursanız her iki açık oylamayı 
da dünkü gibi oy kupalarını gezdirmek suretiy
le yapalım. Muvafık mı efendim?. («Muvafık» 
sesleri) Lütfen üyeler oylarını kullansınlar. Be
yaz oy kabul, kırmızı oy ret, yeşil oy istinkâfi ta-
zıammun eder. 

3. — İzmir Hfületveküi Mustafa Uyar'ın, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişikliklere dair 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet 
3Ieclisi 2/527; Cumhuriyet Senatosu 2/156) 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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M. Meclisi B : 143 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 807 ye 1 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 642) (1) 

BAŞKAN — Bu kanunla ilgili Komisyon 
lütfen yerlerini alsın. Maddeleri okutuyorum. 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2836 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Bu kanuna göre kurulmuş ve 
kurulacak olan kredi kooperatifleri : 

A) Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak ol
mak üzere başvııran çiftçilerle kooperatiflerin 
eski ortaklarının; 

a) Bu kanuna göre yapacakları her türlü 
işlemler ve bunlarla ilgili kâğıt, belge, senet, 
beyanname, taahhütname, dilekçe, vekâletname 
ve alındı, kooperatif lehine yapacakları ipotek 
ve rehinler her türlü resim, hare ve vergiden 
muaftır. 

b) Kooperatif lehine tesis edecekleri ipotek 
işlemleri, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yazılı 
isteği üzerine ve gösterilecek değere göre takrir 
alınmadan tapu dairelerince yapılır. İpoteklerin 
kaldırılmasında da aynı usul uygulanır. 

B) 2836 sayılı Kanuna göre kurulan Ta
rım Kredi Kooperatifleri: 

a) Giderler vergilerinden ve icra makam
ları, resmî daireler ve mahkemeler nezdinde ya
pacakları takip ve tahsille açacakları tazminat 
dâvaları ile ilgili her nevi talep, tebliğ ve ka
rarlar her türlü masraf, vergi, resim ve lıarc-
dan; 

b) Kapital ve yedek akçeleri ile taşıtsız 
malların ve bunların gelirleri kendi ihtiyacı için 
satın aldığı veya alacağının tahsili gayesiyle te-
fevvüz ettiği taşınmaz malları, bütün vergi, re
sim ve haredan, 

e) Yapacakları kredi işlemlerine ilişkin bü
tün senet, belge kayıt, defter ve hesap özetleri, 
taşınmaz mallara ait ipotek ve taşıtlı mallara 
ait rehin işlemleri, resmî dairelere verecekleri 
dilekçe, vekâletnameler, taahhütnameler ve sair 
evrak, bütün vergi, resim ve haredan muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tasdik ettirilecek 
defterlerle belgelerden yalnız (Noter ücreti) alı
nıp hare alınmaz. 

(1) 807 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
tutanağın sonundadır. 

9 . 7 . 1965 O : 1 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senetosu, Millet 

Meclisi metnini okunan şekilde değiştirmiştir. 
Plân Komisyonu, Millet Meclisi metninde 

Cumhuriyet Senatosunun yapmış olduğu deği
şikliği benimsememiştir ve benimsenmemesini 
Meclise tavsiye etmektedir. 

Söz istiyen ?... Yok. Oyunuza sunuyorum; 
Plân komisyonunun benimsememe tavsiyesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh, Plân Komisyonunun benimseme
me teklifi Meclisimizce de uygun mütalâa edil
miştir. Bu sebeple mesele Karma Komisyona 
intikal ettirilecektir. Karma Komisyonda muk-
tezası tayin edilecektir. 

Karma Komisyonun kaç kişiden terettüb-
edeceğine dair bir talep yoktur. Müsaade eder
seniz üçer kişiden müşteşekkil bir karma ko
misyon kuralım. Muvafık mı efendim? (Muva
fıktır, sesleri) Bu hususta bir fikir var mıdır? 
Her iki meclis komisyonundan üçer kişi seçil
mek suretiyle bir karma komisyon teşkil edil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu il
gili komisyonlardan üçer kişi seçilmek sure
tiyle bir karma komisyon teşekkül edecek ve 
bu karma komisyon ihtilaflı olan meseleleri 
halledecektir. 

4. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkından Mehmetoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu ceza
sının affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/512) (S. Sayısı: 1005) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde görüşmesi
ne devam ettiğimiz bir sırada vaktin dolması 
sebebiyle müzakeresini kesmek mecburiyetinde 
kaldığımız tasarıya geçiyoruz. 

Dilekçe ve Adalet Komisyonu yetkilileri lüt
fen yerlerini alsınlar... 

Sayın Özarda zatıâliniz Dilekçe Komisyo
nu mümessili bulunuyorsunuz. Özel af kanunu 
tasarılarının müzakeresinde bulunması icabe-
den Adalet Komisyonu yetkilileri yok mu efen
dim? Olmadığına göre bu özel af tasarısını 
geçmek mecburiyetindeyiz. 

5. — Rize ilinin Canlıhemşin kazası, Murat 
köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 



M. Meclisi B : 143 
doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cezasının 
affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/790) (S. Sayısı :1006) 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu yetkilisi? 
Burada. Adalet Komisyonu yetkilisi? Yok. Bu
lunmadığı cihetle bu maddeyi geçmek mecburi
yetindeyiz. 

6. — Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt ve 
3 arkadaşının, TCDD İşletmesi Genel Müdürlü
ğüne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, diş 
tabibi ve ecazcılarm 472 ve 224 sayılı kanunla
rın imkânlarından faydalanmalarına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/866) 
(S. Sayısı: 1027) (1) 

BAŞKAN — ilgili Komisyon yetkilisi? Bu
rada. Hükümet adına Sayın Ulaştırma Bakanı 
burada. 

Eaporu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) (X) 
BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyoruz. 

Rapor üzerinde söz istiyenler?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenelr... maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanunun ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. ivedilikle görüşülme teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenelr... ivedi
lik teklifi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan sağlık 
teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabibi ve 
eczacıların 224 ve 472 sayılı Kanunlardan isti

fade ettirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 440 sayılı Kanuna tabi kuru
luşlarda sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, 
diş tabibi ve eczacılara 224 ve 472 sayılı Kanun
larla Sağlık Bakanlığı personeline sağlanan 
âzami hadleri aşmamak ve bölge farklarını da 
göz önüne almak kaydı ile kuruluşlarınca ha
zırlanacak yönetmelik easlarma göre tazminat 
verilebilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is-
tiyen ? Buyurun Sayın Bolak. 

(1) 1027 S. Sayılı Basma yazı tutanağın 
sonundadır. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sayın Başka
nım bir tabı hatası vardır, onu arz edeyim. 
Maddede, 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlarda, 
diye yazılmış bu ibare «kuruluşlardan» diye 
olacak. Sonuna bir (n) ilâve edilecek. 

BAŞKAN — Bir tabı hatası vardır, 440 sa
yılı Kanuna tabi kuruluşlarda, deyiminin «ku
ruluşlardan» olarak tashihi icabetmektedir. İba
renin sonuna bir (n) ilâvesiyle düzeltilecektir. 

Bir de önergeniz var efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Evet efendim, 
Hayati Kimya'ya aittir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «440 sayılı Kanuna ta

bi kuruluşlardan Sağlık teşkilâtı olanlarda ça* 
lışan tabip, diş tabibi ve eczacıların 224 ve 
472 sayılı Kanunlardan istifade ettirilmesine 
dair kanun» un 1. maddesine «Hayati Kimya 
Mütehassısı.» kelimelerinin «diş tabibi» kelimele
rinden sonra ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Balıkesir 

Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi Komisyon 
tarafından verilmiştir, şimdi okutmuş bulun
maktayız. Değişiklik önergesini oyunuza sunu
yorum: kabul edenler... Etmiyenler... Değişik
lik önergesi kabul edilmiştir. Önerge Komisyon 
tarafından verildiğine göre filhal kabulü ta-
zammun etmektedir. Maddeyi kabul edilen bu 
değişikle oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde bu değişiklikle kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok 2 nci maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür . ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz istiyen?... Yok. Kanunun tümünü oyunuza 
sunuyorum: kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Hayırlı olsun. 
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7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/805) (S. Sayısı: 1031) (1) 

BAŞKAN — Bu Kanımla ilgili Komisyon? 
Burada. Sayın Millî Savunma Bakanı? Burada. 

Geçici Komisyon raporu üzerinde müzake
reye geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun hazırla
nırken yapılan gerekçe 43 sayfa tutmaktadır. 
Çok uzun bir rapor vardır. Şimdi raporun oku
tulup okutulmaması hususunu oyunuza sunaca
ğım. İçtüzüğün 108 nci maddesi gereğince He
yeti Umumiye isterse raporun okunmasına ka
rar verir, isterse raporu bundan vareste tutar. 
Raporun okutulması hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Rapo
run okunmasına lüzum görülmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen arkadaş
larımıza söz vermeden evvel kanunun görüşül
me usulü ile ilgili bir önerge vardır. Onu oku
tacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulunca Devlet me

murları kanunu tasarısı kabul edilerek Cumhu
riyet Senatosuna gönderilmiştir. 

Devlet memurları kanunu tasarısının birçok 
hükümleri hemen aynen Türk Silâhlı Kuvvetleri 
personel kanunu tasarısına alınmıştır. 

Bu tasarılardan birinin kanunlaşıp diğerinin 
kanuniyet iktisabetmemesi tatbikatta bâzı güç
lükler meydana getirecektir. 

Meclislerin çok yakında tatile gireceği göz 
önünde bulundurularak tasarının madde madde 
görüşülmeyip, tümünün birden görüşülmesini 
ve maddelere geçilmesi kabul edilinceye kadar 
değişiklik önergelerinin komisyona verilmesini 
ve ancak değişiklik önergeleri üzerinde müzake
re icrasını arz Ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Dev

let personeli teşkilât Kanunu görüşülürken bu 
mahiyette bir önerge ile kanunun maddelerine 
geçileceği ana kadar, tümü üzerinde görüşmele

r i 1031 S. 
sonundadır. 

Sayth Basma yazı tutanağın 
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rin cereyan etmesi ve maddelere geçileceği ana 
kadar, arkadaşlarımızın hangi maddeler üzerin
de değişiklik talebinde bulunuyorlarsa, o mad
deler üzerinde değişiklik önergelerini komisyo
na Riyaset kanalı ile vermeleri gerektiği hakkın
da karar alınmış ve Devlet memurları kanun 
tasarısı bu esasa göre Millet Meclisinde görüşül
müştü. Şimdi bu gaye ile verilmiş bulunan öner
gede, Türk Silâhlı Kuvvetleri kanun tasarısının 
aynı esasa mülhem olarak tümü üzerinde görüş
melerin cereyan etmesi ve maddelere geçileceği 
ana kadar arkadaşlarımız hangi maddeler üze
rinde değişiklik icrasını istiyorlarsa bu madde
ler üzerinde değişiklik önergeleri vermeleri ta-
lebedilmektedir. Bu önergeyi bu esas dairesinde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. Türk Silâhlı Kuv
vetleri kanun tasarısının tümü üzerindeki müza
kerelere geçiyoruz. Arkadaşlarımız maddelere 
geçilinceye kadar hangi madde üzerinde değişik
lik isteminde bulunuyorlarsa o madde üzerinde 
değişiklik önergelerini lütfen Başkanlığa tevdi 
etsinler. 

Tümü üzerinde söz istiyenler, şimdiye kadar 
Sayın Şerafettin Konuray, Ali Dizman, Kadir-
can Kaflı'dır. Şu ana kadar söz talebinde bu
lunan arkadaşlarımız bundan ibarettir. Sayın 
Konuray, buyurunuz efendim. 

ŞERAFETTİN KONURAY (Erzurum) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Yüksek Meclisinizce kabul edilen Devlet per
sonel Kanunu, memurlar için bâzı yenilikler ge
tirmiştir. Çağımızın gelişen harp silâh ve vası
taları özellikle 2 nci Dünya Savaşı ve onu ta-
kibeden yıllarda meydana gelen tekâmül, taktik 
ve stratejideki geniş inkişaflar, Silâhlı Kuvvet
ler personelinin modern ve ilmî esaslara daya
nılarak sevk ve idaresi zaruretini meydana çı
karmıştır. 

Kendi millî geleneklerimiz, uzun yılların tec
rübeleri, millî bünyemiz esas alınarak Batı dev
letleri ordularında tatbik edilen yeni usuller de 
bir dereceye kadar göz önünde tutularak hazır
lanan Silâhlı Kuvvetler personel kanun tasarı
sı yüksek huzurunuza surml™-»?*^'- Bu kanun 
tafianım^..» îıaiii'ianmasında Devlet personel Ka
nunundaki yeniliklerin do dikkat na^a*.Tna alın
dığı görülmektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Kanun tasarısı Türk Silâhlı Kuvvetleri per

soneli ile ilgili çeşitli konuları kapsıyan ve bü
tün hükümleri bünyesinde toplamak suretiyle 
temel bir kanun halinde hazırlanmıştır. 

Hükümet tasarısı 15 kısım, 218 madde ola
rak düzenlenmiş, tasarı Karma Komisyonca 213 
madde, ayrıca 15 geçici madde olarak tesbit edil
miştir. 

Tasarının genel hükümleri : 
Subay ve astsubayların mesleğe girişlerinden 

itibaren; 
Subay sınıflandırılması, 
Subay meslek programları, 
Meslek programlarına göre eğitim ve terfiler, 
Subay ve astsubay kaynakları, 
Astsubayların sınıflandırılması, 
Astsubayların meslek içi eğitimleri, 
Astsubay terfileri, 
Personelinin yükümlülükleri, 
Atanmalar, 
İzinler, 
Malî hükümler, 
Kıta hizmeti tazminatı, 

Sosyal haklar ve yardımlar, taltif ve ödüller 
kısımlarını kapsamaktadır. Silâhlı Kuvvetlerde 
görevli sivil memurlar 160 sayılı Kanuna tabi 
tutulacaklarından bu kanuna alınmamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Tasarının 1 nci kısmı: Genel hükümleri ve 

bu kanunun kimlere uygulanacağı belirtilmek
tedir. 

Tasarının 2 nci kısmı: Muvazzaf subay kay
naklarını belirtmiş, bunların tabi olacakları sta
tüyü tesbit etmiştir. Yedeksubaylıktan ne su
retle muvazzaf subaylığa geçiş şekilleri kanuni 
esaslara bağlanmıştır. 

Tasarının 3 ncü kısmı: Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde muharip ve yardımcı sınıflarla sınıf
landırma, sıhhi ve diğer sebeplerle sınıf değiştir
menin ne şekilde yapılacağını yine kanuni esas
lara bağlamıştır. 

4 ncü kısmı, meslek programlarını ihtiva et
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Subaylar heyetine m a u ^ 49,73 sayılı Ka

nunda kıt* hizmetleri ve sicil süreleri her rütbe-
ae belirli yıllar olarak tesbit edilmiş ve 40 yıl-
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dan fazla bir süre tatbik edilmiştir. Bu durum 
teşkilâtın ve kadroların genişletilmesi, çok çeşit
li bir hal alan harp silâh ve vasıtalarının özel
likleri, karargâh ve kıta hizmetlerinin teferru
atlı bir hal alması dolayısiyle her subayın her 
rütbede belirli bir süre kıta hizmetinde bulun
durulması mecburiyeti, komutanlıkları ve idari 
makamları uygulamadaki güçlükler yüzünden 
şimdiye kadar güç durumlarda bırakmakta idi. 

Yeni tasarıda sınıfların özelliklerine göre su
bay meslek programları Yönetmeliği ile kıta hiz
metinin düzenlenmesi öngörülmüş, uygulama bir 
elastikiyet kabul edilmiş, kıta hizmetinin subay
lar arasında münavebe ile yapılması göz önün
de bulundurulmuştur. 

Bu suretle her rütbede belirli kanuni süre 
kıta hizmeti mecburiyeti kaldırılarak günün 
icaplarına uygun olarak kıta hizmetlerinin ve si
cil sürelerinin düzenlenmesi esas kabul edilmiş, 
buna göre meslek programlariyle bir sistem dâ
hilinde yetiştirilecek subayların şahsi kabiliyet
lerine göre muvaffak oldukları hizmetlerde kul
lanılmaları imkânı sağlanmak istenmiş ve idari 
makamlara da elastikiyet imkânları verilmiştir. 

Bu usul Silâhlı Kuvvetlerde yeni tatbik sa
hasına konmaktadır. Subayın esas vazifesinin 
kıta olduğu ve bu konuda yetişmiş olması esas 
olduğuna göre bu usulün takibinde dikkatli bu
lunulması, haksızlıklara meydan verilmiyecek şe
kilde idari makamların plânlı çalışmaları gere
kir. Balkan harbi felâketi bize her subayın her 
rütbede, her şeyden önce kıtada yetişmiş olması 
gerektiğini öğretmiş, bu bakımdan İstiklâl Sava
şımızdan sonra Silâhlı Kuvvetlerimizde kıta hiz
meti konusu üzerinde titizlikle durulmuştur. Bu 
yeni kabul edilen esasların idari makamlar ve 
kumandanlıklarca iyi bir şekilde tatbik edilme
sini temenni ederim. 

Tasarının 5 nci kısmı subay terfilerine ay
rılmıştır. 

Subay ve astsubayların bugün olduğu gibi 
mektepten çıkarken ihraz ettikleri ve emeklilik
lerine kadar devam eden kıdem esası terk edi
lerek yerine her rütbede ehliyetleri birbirine 
nisbet edilmek suretiyle her terfi devresinde ter
fi ehliyet notlarına göre değişen bir kıdem sis
temi meydana getirilmektedir. Bu suretle ehil 
uiuxıxıx ı*x<io:m.H olması düşünülmüştür. Burada 
ayrıca yenilik olarak terfi sırası gelen subaylar 
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sicil âmirlerinin vereceği sicillere göre değil, I 
muhtelif görevlerde sicil âmirlerinden aldıkları 
sicillerin hepsi aynı değerde tutulmak suretiyle 
bunların ifade ettiği değer ortalamasına göre 
haklarında karar verilmek üzere tarafsız bir (de
ğerlendirme kurulu) na bırakılmıştır. Bu suretle 
subayın emsalleri arasındaki nisbî durumu tesbit 
edilerek bir (ehliyet grupuna) dâhil edilmek 
suretiyle terfi işlemi yapılacaktır. 

Değerlendirme kurulları her sene terfi za
manları kuvvet komutanlıklarında geçici olarak 
kurulacak terfileri tesbit edeceklerdir. Yeni tasa
rı mahrut esaslarını kaldırmış, yerine pratik ve 
maksadı temin edecek hükümleri düşünmüş, eh
liyet prensiplerine bağlı elâstikî bir usul vaz'et
meye çalışmıştır. 

Bu suretle subay ve astsubayların terfi sis
temi tamamen değiştirilmiş, subay ve astsubay
ların hakiki kıymetlerini değerlendiren bir sis
teme gidilmiş ve bu suretle lâyık olanların ter-
fiine imkân veren mütekâmil bir sistem meyda
na getirilmektedir. 

Bu hususlar şüphesiz burada arz edildiği gi
bi tatbiki kolay olmıyan konulardır. Hakiki ve 
en lâyık olanları bulmak pek de kolay değildir. 

Misal olarak, Harbiyeden çıkan 300 kişilik bir 
sınıfta mevcut subayların ortalama % 80 i yapı
lan tecrübelere göre hemen hemen aynı vasıfta
dırlar. Eski usulde de sicil verilirken subayın 
aldığı eski sicilleri de, bilhassa üst rütbelere yük
selecekler için, dikkatle göz önünde tutulur, ter
fi edeceği son senede birkaç üst derecedekilerin 
önünde umumi ve nazari tatbikatlardan sonra si
cil verilirdi. Aynı kaynaktan yetişmiş subayların 
meslekî vasıfları, çalışkanlıkları, genel olarak bir
birlerinin aynı olup birisinde daha üstün görü
len vasfın diğer başka bir vasıfla denkleştiği bir 
hakikattir. Bu bakımdan bu yeni sistemin tatbi
kinde de değerlendirme kurullarının görevleri 
çetin olacaktır. 

Ancak bu sisteme göre yeni kadro imkânları
na göre terfi yapılacak, kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyenlerin maaşları artırılacağından 
haksızlıkların nisbeten azaltılması düşünülmüş 
bulunmaktadır. Burada durum aynıdır. Bâzı in
sanlar parayı meslek gururuna feda etmezler. 
Bu bakımdan bu terfiler yapılırken son derece 
dikkatli olmak gerekiyor. 
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Değerli arkadaşlarım; 
6 ncı kısım : Muvazzaf subaylar kaynağı be

lirtilmiştir. 
7 nci kısım : Astsubayların sınıflandırılması. 
S nci kısım : Meslek içi eğitimi. 
9 ncu kısım : Astsubay terfileri ve 5802 sayılı 

Astsubay Kanununda astsubaylardan subay ol
ma hakkı bu tasarıda da lise seviyesinde yapıl
ması suretiyle muhafaza edilmiştir. 

10 ncu kısım : Subay ve astsubayların yü
kümlülüklerini ihtiva etmektedir. Burada hariç
te tahsil görenlerin durumu dikkatle göz önün
de tutulmuştur. 

11 nci kısım : Subay ve astsubayların atan
malarının hangi esaslar dâhilinde yapılacağının 
yıllık izinlerin ne şekilde verileceği belirtilmiş
tir. 

12 nci kısım : Malî hükümleri ihtiva etmek
te olup Devlet Personel Dairesince kabul edi
len prensiplerin ışığı altında hazırlanmıştır. 

Bu duruma göre barem sistemi ordu persone
li içinde kaldırılmaktadır. Birleşik kadro Kanu
nuna muvazi olarak Millî Savunma Bakanlığın
ca da (Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli) Maaş 
endeksi Kanunu hazırlanacaktır. 

Burada kıta hizmetinin yıpratıcı ağırlığı ve 
yoruculuğu göz önünde tutularak karargâhlarda 
çalışanlarla kıtada çalışanlar aralarındaki farkı 
telâfi etmek maksadiyle takımdan alay seviyesi
ne kadar kademelerde hizmet gören subaylara 
tazminat verilmesi bu kanunun en iyi düşünül
müş kısmını teşkil etmektedir. 

Tasarının 13 ncü kısmında, subay ve astsu
bayların emeklilik ve sosyal hakları ve yardım
lar yer almış bulunmaktadır. 

Diğer Devlet memurları için kabul edilmiş 
olan prensipler esas alınmıştır. Subay ve astsu
bayların görevlerinin sık sık değiştirilmesi ne
ticesinde lojmanlardan istifadeleri mümkün ola
mamaktadır. Herkesin istifadesi için tasarıda 
bâzı esaslar konmuş, lojmanda oturma süresi 4 
yıl olarak kabul edilmiştir ki, uygun olarak ka
bul edilebilir. 

Tasarının 14 ncü kısmı : Yurt savunmasında 
ve vatan hizmetlerinde olağanüstü başarı göste
ren kişilere verilmek üzere babadan oğula inti
kal ederek bir iftihar vesilesi teşkil edecek bir 
madalya verilmesi için kanuni mevzuatımız ol
madığından bu kişilere bugüne kadar mânevi de-
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ğer taşıyacak bir hâtıra vermek mümkün ola- I 
mamakta idi. Bu sebeple : 

Türk Silâhlı Kuvvetleri savaş takdirnamesi, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri şeref takdirnamesi, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet madal

yası, gibi yeniden bâzı madalyalar ihdas edile
rek kanuna konmuştur. 

İmparatorluk de\ rinde çok denenmiş, faydası 
pek görülmemiş olan bu madalyaların tevci
hinde esaslı yönetmeliklere dayanılması, bu ma
dalyaların değerlerinin yerinde kullanılması çok 
dikkat istiyen bir konudur. Biz realist ve göste
rişe değer vermiyen bir milletiz, insanlar arasın
da fark yaratmak asıl ulvi maksadı zedeliyebi-
lir. Bu bakımdan ben şahsan harp takdirname-
leriyle, harp madalyalarına taraftarım. 

15 nci kısmı : Geçici maddeler ve intikal hü
kümleri yer almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kanun tasarısı Silâhlı Kuvvetlerimizin temel 

bir kanunu olarak anaesasları bütün yönleriyle 
kapsamakta, uzun yıllar elde edilen tecrübelere 
dayanmaktadır. Tasarı1 dikkatli çalışmalarla 
meydana gelmiş bir kanundur. 

Özellikle Silâhlı Kuvvetler personelinin bir
çok konularını hukukî bakımdan teminat altı
na almıştır. Bunun ileri ve yeni bir sisteme ge
çişin ferahlığını getireceğini ümidetmek müm
kündür. Tasarının kabulü halinde malî bakım
dan da subay ve astsubaylarımız daha üstün bir 
refah seviyesine ulaşacaklardır. 

Devletimizin temel varlığının dayandığı Si
lâhlı Kuvvetlerimiz personelinin yurt savunma
sı bakımından görevlerini daha başarılı ve hu
zurla yapma imkânları sağlanmış olacaktır. 

Kanunun hazırlanmasında devamlı çalışma
lar iyle emek sarf edenlere teşekkürü bir vazife 
bilirim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan-
mıyan arkadaşlarımız lütfen kullansınlar, iki oy 
kupası ayrı ayrı açık oylamalar içindir. 

Sayın Ali Dizman, buyurunuz. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, Devlet memurları kanunu tasarısı, 
Türk Silâhlı Kuvvetler personeli kanun tasarısı 
ve nihayet bunun gibi gelecek diğer kanun tasa-
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rılarmın esas maksatları, personel nizamını top
lu olarak bir mevzuatta toplamak ve âdil bir ni
zam tesis etmektir. 

Halbuki, bu tasarıda görmekteyiz ki; meselâ, 
hizmet eri tazminatı, tayın bedeli gibi bir kısım 
haklar halen mevcut ve bundan sonra da baki 
kalacağı halde bu kanun içerisine dâhil edilme
miştir. Niçin bu kanuna dâhil edilmemiş, ben 
bunun sebebini anlamadım. Gönül isterdi ki; bu 
haklar baki kalsın. Kalıyor zannederim, ama o 
da lâzım bir hüküm, o da kalsın. Askerin ne gi
bi hakkı, ne gibi mükellefiyeti varsa hepsi tek 
bir mevzuat altında toplanır. Bu cihet de zikre
dilmemiş zannederim. 

İkinci ufak bir nokta; Geçici Komisyonun de-
ğiştirisinde, 114 ncü maddesinde, «yar subay» 
terimi kaldırılmıştır. Ama, bu maddeye ekli üç 
sayılı cetveli açıyoruz, burada «yar subay» te
rimi vardır. Tasarının 115 nci maddesinde yar 
subay terimi vardır. Ama o maddeye ekli üç sa
yılı cetvelde bu terim yoktur. Ama, cetvelleri 
tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki; biri elya-
zısı ile yazılmış, diğeri makina ile. Makina yazı
sı ile yazılan komisyona ait, el yazısiyle yazıla
nın Hükümete aidolması gerekir gibi görünüyor. 
Ama cetveller üzerinde hangi cetvelin komisyon 
değiştirisine bağlı cetvel, hangisinin tasarıya ek
li cetvel olduğu sarih olarak belirtilmediği için
dir ki, zannediyorum Hükümet tasarısına eklen
mesi lâzımgelen cetvel sehven sona eklenmek su
retiyle Geçici Komisyon değiştirisi içerisinde gö
rüldüğü için bir yanlışlık olduğu zehabmdayım. 
Sayın Komisyondan eğer böyle bir yanlışlık var
sa bunu tashih etmelerini rica edeceğim. 

Esas asker olmamakla beraber, mühim zan
nettiğim bir konu mahrutun sık sık bozulması 
ve bu bozulmayı düzeltmek için yapılan operas
yonlara bu kanunun bir hal çaresi getirmemiş 
olmasıdır. Askerlik personel nizamında, benim 
görebildiğime göre en mühim mesele, hizmetler 
de rütbeye göre ayarlanmıştır. Tasarının 14 ncü 
maddesinde sarahaten beyan edildiği şekilde ay
lıklar da rütbe esasına göre ayarlanmıştır. Zaten 
bugüne kadarki sistemimiz aylığın da, hizmetin 
de rütbe esasına göre ayarlanmış olması dolayı-
siyledir ki; zaman zaman bulunması lâzım bir 
hendesî ölçülerde olması lâzımgelen mahrut sık 
sık bozulmakta, bilhassa üst rütbeli subay adedi
nin kabardığı, alt kademeden üst kademeye ge-
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çiş imkânlarının daraldığı gibi konular ortaya I 
atılmaktadır, işte gönül isterdi ki; bu tasarı bu
na bir hal çaresi bulsun. Hizmet rütbeye göre 
ayarlanmaktadır. Rütbeye göre ayarlanması do
layısiyle muayyen hizmetleri, muayyen rütbeli 
şahıslara gördürmek durumu ile karşılaşmakta
yız. Rütbeye göre ayarlanmaktadır ve herkesin 
ehliyeti derecesinde, çalışması derecesinde, mes
lekte geçen hizmeti derecesinde maaşa müstahak 
olması esas olması dolayısiyle rütbeler haliyle 
yükselmektedir. Bu defa hizmetle rütbe arasında 
bâzı intizamsızlıklar husule gelmektedir. Acaba 
bunu giderici bir yol bulunamaz mıydı? Siviller
de böyle bir sıkıntı umumiyetle had derecede ken
disini hissettirmektedir. Bir kaymakam, hemen 
hemen başladığı derece ile son kademe arasında 
her derecede kaymakamlık yapabilmekte, hâkim 
aynı durumda olabilmekte. Bu itibarladır ki, ma
aş yükselmesinde bir sıkıntıya katlanılmamakta, 
yükselmelerin çoğalması nisbetinde de bir rüt
be zorluğu gibi bir hal ile karşılaşılmamaktadır. 

Askerlikte de acaba böyle bir yola gidilemez 
miydi? Yani bugünkü sistem devam ettiği müd
detçe, görüyoruz ki; mahruta sıkı sıkıya sarılı 
kalırsak, onu dondurursak, alttan yukarıya doğ
ru yükselmek, daha fazla maaşa istihkak kesbet-
mek halleri ortadan kalkıyor, böylece tabandan 
bir tazyik başlıyor. Maaş yükselmesinin önünü 
serbest bıraktığımız takdirde alt kademe olduğu 
gibi üst kademeyi teşkil ediyor, bu defa altta 
boşluk, üstte fazlalık husule geliyor, mahrutu bo
zuyor. Bunun öyle bir sistemini bulmamız ge
rekmektedir ki; hem herkes hizmetinin karşılığı
nı, hem meslekte geçen müddetinin karşılığını, 
hem ehliyetinin karşılığını hiç değilse para ola
rak, noksansız bulabilmeli ve hem de meslekteki 
mahrut bozulmamak. Bu itibarla hizmette bir 
aksama diyemesek dahi, ona benzer bir durum 
•husule gelmemelidir. 

Elbette ki bu iş mütehassısların mevzuudur. 
Ama, aklıma gelen bir fikri, hafif bir yol tut-
maktansa belki işe yarar diye, şahsan arz edece
ğim. 

Öyle ümidederim ki, rütbeler hazari ve seferi 
diye ikiye ayrılsa, seferi rütbelerde bir tıkanık
lık olmaması dolayısiyle, terfiler seferi rütbeye 
göre yapılsa, fakat hazari rütbe muayyen bir 
ölçüde dondurulup kalsa, bu işin bir yolu bulu
nur zannederim. Muayyen müddetini dolduran, 
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ehliyetini isbat eden şahıs seferi rütbeye göre 
yükselir, ama hazari rütbeler mahdut miktarda 
kalacağı için, hazari zamanda o rütbeyi takamaz. 

Yani bir üsteğmen rütbesinde bulunduğu hal
de, binbaşı maaşı alabilmesi ve binbaşı rütbe
sinde bulunduğu zaman bir albay maaşı alabil
mesi ve böylece maddi yükselmesine hiçbir en
gel bulunmaması hali bu şekilde tahakkuk etti
rilebilir. Buna mukabil de albay maaşı aldığı 
halde yüzbaşı rütbesinde kaldığı için, yüz
başı rütbesinde olduğu halde üsteğmen maaşı al
dığı için bu suretle mahrut bozulmamış olur. 
Zannederim, bunun seferde de bir faydası görü
lür. Seferde de rütbe üzerinde, yükselmeler, bir 
sefer anında derhal takılmaya başlanır. Böylece 
üst kademedeki yüksek rütbeli subay ihtiyacı bir 
anda kapatılmış olur, alt kademedeki küçük rüt
beli subay ihtiyacı da zaten yedeksubaylaıia ka
patılacağından muvazene bir anda kurulmuş olur 
gibime gelir, Zaten askerî personel nizamı pek 
bozulmuş değildir, askerî nizam orduda kendisi
ni hissettirmiş, bugüne kadar bu nizamda uzun 
boylu bir bozukluk olmamıştır. 

Esas askerî personel nizamında bana göre 
çözümlenmesi lâzımgelen nokta bu idi. Hizmeti 
rütbeye göre ayarlamak, maaşı rütbeye göre 
ayarlamak, bu mahrutu sık sık bozulma ihtima
liyle karşı karşıya bırakmaktadır. Gerçekten de 
bozulmaya her zaman için mahkûm kalacaktır. 
Çünkü maaş yükseltmesini yapmazsanız haliyle 
haklı bir tazyik başgösterecektir. Maaş yükselt
mesi yaparsanız, rütbe de maaşa göre yükselece
ğine göre bugün de, yarın da, bundan 30 sene 
sonra da, zannederim, 3 - 5 sene evvelki durum
larla yine karşılaşacağız ve yine ordudan bir ıs
lahat terimi altında, yine birçok kimseyi zaman
sız emekliye sevk gibi operasyonlara girişmeye 
mecbur kalacağız. Bu kanunun böyle bir mecbu
riyete sürüklemiyecek nizamı bugünden getirme
si lüzumlu idi. Bunu yapmamıştır, bana göre 
büyük bir kusurla malûl olması gerekir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarımız lütfen kullansınlar. 

Sayın Kaflı. 
KADİRCAN KAFLI (Konya) — Sayın ar

kadaşlarım, 

Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu ta
sarısı "ordumuza, modern teşkilâtını geliştirme 
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imkânı vereceğinden pek hayırlı bir eserdir. Bu 
eserin yüksek meclislerdeki müzakerelerden son
ra daha mükemmel bir hale geleceğine şüphe 
yoktur. 

Tasarıda şimdilik çok önemli bir eksik vardır 
ki, ben bunun üzerinde duracağım. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri tam mânasiyle millî 
bir teşekküldür. Bu teşekküle ne derece kuvvet
li bir millî ve demokratik hüviyet verilirse va
zifesini o kadar iyi yapacaktır. Bu millî ve de
mokratik hüviyetin sağlanmasında mânevi de
ğerlerin başlıca ve büyük tesiri olacaktır. Bu 
mânevi değerlerin başında islâm dini gelmekte
dir. 

İslâm dini Türk milleti için aynı zamanda 
millî bir din mahiyetini almıştır. Nitekim müs-
lüman olmıyan Türkler er geç milliyetlerini ve 
millî birlik duygusunu kaybetmişlerdir. 

ötedenberi ordularda moral eğitimle vazife
li din adamları bulunmuştur; bugün de vardır. 
Amerikan ordusunda bu işi «Din İşleri Başkan
lığı» idare eder. Kara, hava ve deniz kuvvetle
rinin ayrı ayrı din işleri subay talimatnamesi 
vardır. Bu talimatnameler 29 Haziran 1775 ta
rihli Kanuna dayanır. Birinci Dünya Savaşında 
2 363 kişi olan din işleri subayı sayısı, İkinci 
Dünya Savaşında 8 896 ya yükselmiştir. Kanun 
her askerî üs ve kışlada bir mabet inşasını em
reder. Din işleri subaylığı, yardımcı sınıflardan 
biridir. 

İngiliz ordusundaki dinî teşkilât, Amerikan 
ordusundaki gibidir, ancak din işleri subayları 
rütbe taşımaz. 

Her iki devletin ordularında 1 200 kişiye bir 
din adamı tâyin olunur. 

Federal Almanya ordusunda her 1 500 kişi
ye bir din subayı verilir. Bu hizmetle ilgili ta
limatnamenin 31 nci maddesinde şöyle denil
mektedir : 

«Her âmir, erlerin dinî ihtiyaçlarına anlayış 
göstermeli ve kendini erlerin dinî ihtiyaçları 
için sorumlu hissetmelidir. Birlik komutanı, hiz
met ve serbest zaman çerçevesi içinde serbest di
nî faaliyet için kâfi imkânın verilmesine âzami 
itina göstermelidir.» 

Batı Almanya ordusu din subaylarını, 16 sı 
ilahiyat fakültesi, 13 ü yüksek din okulu olan 
29 müessese mezunları arasından seçip alırlar. 

Lâiklikte en ileri gitmiş olan Fransa ve Bel
çika ordularında da «maiyet rahipliği» unvaniy-
le din adamları vardır. 

Bilirsiniz ki, komünizmin prensiplerinden bi
ri de din düşmanlığıdır, «din afyondur» derler. 
Fakat İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman or
duları Moskova önlerine geldiği ve Stalingrad'ı 
kuşattıkları zaman Ruslar bulabildikleri din 
adamlarını acele cepheye göndermek ve zararlı 
zannettikleri dinden askerlerin moralini yükselt
mek için faydalanmak zorunda kalmışlardır. 

Türk ordusunda Selçuk devrinden beri din 
adamları bulunuyordu. Bunlara «müzekkir» der
lerdi ve büyük önem veriliyordu. Bunlar asker
lerin dinî bilgilerini artırırlar, imanlarını yük
seltirlerdi. 

Osmanlı devrinde Yeniçeri Ocağının «orta» 
denilen her bölüğünde bir imam ve kışlasında 
bir cami bulunurdu. Ocağın başimamı teşrifatta 
yeniçeri ağasından sonra yer alırdı. 

Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra Asakiri 
Mansurei Muhammediye ismiyle kurulan millî 
ordunun teşkilâtında da din adamları yer al
mışlardır. Bunları İstanbul kadısı imtihanla tâ
yin ederdi. 

Cumhuriyetten evvelki Osmanlı ordusunda ve 
Türk İstiklâl Savaşını yapan orduda tabur 
imamları ve alay müftüleri vardı. Hattâ şimdi
ki Genelkurmay Başkanımız bir alay müftüsü
nün oğludur. Bunlar yalnız askerlerin vatanse
verlik ve kahramanlık duygularını yükseltmiş 
değil, aynı zamanda elde kılıç, muharip sınıf 
subayı gibi ön saflarda savaşmışlardır. 

Nitekim Osmanlı devrinde, İstanbul fethinde 
Akşomsettin hazretleri, Koçova zaferinde de pa
dişahın atının gemlerine yapışıp sebat ettiren 
Hoca Sadettin Efendi hazretleri zaferin kaza
nılmasında birinci derecede etki yapmışlardır. 

Atalarımız zaferleri Allah Allah haykırışla-
riylc, «Cennet kılıçların gölgesindedir» hadîsi 
şerifine uyarak, «Vatan sevgisi imandandır» ha
dîsi şerifinden aldığı kuvvetle kazanmışlardır. 
«Ölürsem şehit, kalırsam gazi» diyerek yaralan
mışlar veya can vermişlerdir. 

Fakat Cumhuriyetin ilânından bir müddet 
sonra orduda din eğitimi ihmal edilmiş, din 
adamları kadrosu kaldırılmış, ordu mânevi eği
timden mahrum kalmıştır. 
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Bununla beraber 1950 de Kore savaşma ka

tıldığımız zaman bu ihtiyaç hemen ve gayet sert 
olarak kendini hissettirmiş, oradaki tugaya ace
le bir din adamı gönderilmiştir. 

Kore savaşında askerlerimizin arasında bir 
din adamının bulunması pek çok faydalar sağ
lamış, savaşlar çetin, fakat Türk ordusuna mah
sus kahramanlıkla yapılmış, Türk kahramanlığı 
bir defa daha dünyada meşhur olmuştur. 

Sıkışınca Allah'a sarılıp, ferahlayınca Allah'ı 
unutmak olmaz. 

Türk ordusunda bu ihtiyacın devamlı olduğu 
artık anlaşıldığından moral eğitim için din 
adamları tâyini kabul edilmiştir. Bir miktar per
sonel de vardır. Fakat teşkilât yoktur. Teşkilât
sız ise hiçbir iş yapılamaz. Meselâ moral ve per
sonel hizmetleri Talimatı (P-108) 34 ncü mad
desinde şöyle denilmektedir : 

«Maneviyatı en sağlam esaslara dayayan din
dir. Lâiklik prensipleri dâhilinde insanların bir 
din etrafında toplanmaları, kütlelerin sevk ve 
idareleri için büyük bir fikir ve işbirliği yara
tır. Karışık dinlerden mürekkep cemiyetlerde 
dahi hak ve adalet duygularını kazandırır. Dinî 
prensipler, ilim çerçevesinin bugün insanların 
saadetleri için bulmaya çalıştığı en yüksek esas
lardır. 

Ordu birliklerinde vazifelendirilen ilahiyat 
fakültesi mezunu askerî din öğretmenleri, dinî 
işleri plânlamada birlik ve okullarda ders ve 
konferans verme hususunda kumandanların en 
yakın yardımcılarıdır. 

Din hususunda yapılacak işler umumi suret
te şunlardır : 

a) Ordu birliklerinde, askerî okullarda din 
konferansları tertibetmek. 

b) İbadet yerlerinin tesis ve tanzimine yar
dım etmek, kolaylık göstermek, umumi ibadet 
yerlerinden istifadeyi sağlamak. 

c) Din kitaplarını, broşürlerini, makaleleri
ni hazırlatmak ve dağıtmak. 

d) Dinî işlerde kolaylıklar göstermek. 
e) Askerî din personeli temin etmek, bil

hassa ihtiyacı için tedbir almak, ikmalini plân-
laştırmak. 

f) Mezarlık, şehitlik işleri kayıtlarını yap
mak.» 

Aynı talimatnamenin 35 nci maddesinde mâ
nevi ve ahlâki vasıflar sıralanırken, «Asker ken-
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dişinden beklenen vazifeleri hakkiylc yapabil
mek için yüksek ahlâk ve kuvvetli maneviyata 
sahibolmalıdır.» denilmekte ve maddenin (h) 
bendinde, «Dine hürmetsizlikten nefsini koruyup 
çekinmelidir.» ilâvesi bulunmaktadır. Bütün bu 
okuduklarım bugün mer'i ve tatbiki emredilmiş 
olan bizim ordumuzdaki talimatnamedir. 

Kara Kuvvetleri subay ihtisasları Talimatın
da 5310 kod numarasına sahip ordu personel 
kadrolarına göre, yüzbaşı ve binbaşı rütbesinde-
ki imam ve müftülerin görevleri tesbit edilmiş
tir. Ordu kıyafet Kararnamesine göre de kıya
fetleri, subay üniforması üzerine giydiği cübbe 
ve başında sarık olduğu halde gösterilmiştir. 

Aynı talimatnamede din işleri subayına olan 
ihtiyaç ve bunların faydaları sayılmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, Silâhlı Kuvvetlerimizde 
din eğitimi için 900 civarında kadro vardır, hal
buki ancak ilahiyat fakültesinin otuzbeş mezunu 
moral subay ve din öğretmeni olarak tâyin edil
miştir. Bunlar askerî öğrenci olarak ilahiyat fa
kültesinde okutulmuşlardır. Fakat bir müddet
ten beri okutulmuyor. Çünkü ilahiyat fakültesi 
öğrencileri akademik öğrenim gördükleri, yani 
ilim adamı hüviyeti için uğraştıkları için din 
tatbikatında yeterli olamıyorlar. Şimdi imam -
hatip- okullarından mezun olduktan sonra lise 
bitirme imtihanını verip ilahiyat fakültesine gi
renler, tatbikat kabiliyeti bakımından da ehli
yetli olmaktadırlar. Silâhlı Kuvvetlerimiz moral 
eğitim bahsinde imam - hatip okullarından ve 
yüksek islâm enstitülerinden pek fayda görecek
tir. 

Sayın arkadaşlarım, 
1960 başlarında Birleşik Amerika Hükümeti

nin davetlisi olarak askerî eğitim merkezlerini 
incelemek üzere gittik. Her merkezde mabetler 
ve din adamlariyle karşılaştık. Bir sorumuz üze
rine bir general açıkça demişti ki : 

«Amerikan ordusunun moral eğitimi dine da
yanır.» 

Bir Pazar günü, bir askerî birliğin, subayla-
riyle beraber, devlet ve eyalet bayrakları önle
rinde olduğu halde, düzgün bir yürüyüşle mabe
de gittiklerini gördük. 

İman cesaret verir. İmanlı bir insanın elinde 
sopa kılıç olur, fakat imansız bir insan elinde 
kılıç sopa kadar bile işe yaramaz. 

— 271 — 



M. Meclisi B : 143 
Hal böyle iken tasarıda Silâhlı Kuvvetleri

mizin din işlerini idare edecek olan mensupla
rına sınıflandırmada yer verilmemiştir. 

Tasarının üçüncü kısmındaki 21 nci madde
de subaylar sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflar 
muharip ve yardımcı diye ikiye ayrılmaktadır. 
Din işleriyle vazifeli subaylar da elbet yardım
cı sınıflar arasında sayılmak lâzımdır. Nitekim 
meselâ bando subayları, sıhhiye teknisyenleri bir 
sınıftır. 

21 nci maddenin Kara, Deniz ve Hava Kuv
vetlerindeki yardımcı sınıfları belirten (a), (b) 
ve (e) kısımlarının 2 nci yardımcı sınıflar bent
lerinin başlarına «din işleri subayı» unvanının 
da konulması lâzımdı. Bunun gerek Hükümetin 
teklifinde ve gerek Geçici Komisyonun değiştiri-
sinde her nasılsa unutulduğunu sanıyorum. 

«Din işleri subayı» sınıfının yardımcı sınıf
ların başına yazılmasının gerekçesi de 21 nci 
maddenin gerekçesinde, «Bu sınıflar aynı za
manda bir protokol sırasıdır.» denilmesi dolayı-
siyledir. Dünyanın bütün demokratik orduların
da din subayları protokolda kumandandan sonra 
gelmektedir. Amerikan ordusunda, İngiliz ordu
sunda, bütün medenî ordularda bu böyledir. Za
ten din adamının ordu protokolünde en geride 
bırakılması ordunun yüksek inançlarına yeteri 
kadar saygı gösterilmediği kanaatini verir ve vic
danları incitir. 

Bu pek mühim eksiği tamamlamak üzere bir 
önerge vereceğim. 21 nci maddenin müzakeresi 
sırasında dikkate alınması, Sayın Hükümetin ve 
Komisyonun bu teklife katılmalarını rica ederim. 
Pek sayın milletvekili arkadaşlarımın bu teklifi 
destekliyecekleri ümidiyle en derin saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Faruk Küreli, buyuru
nuz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Buyurun Sayın Küreli. 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, tasarının 68 nci maddesinin, 
şimdi arz edeceğim sebeplerden ötürü, tashihe, 
tadile muhtacolduğu inancı içerisinde olduğum 
için söz almış bulunuyorum. 

68 nci madde mareşallerle, Genelkurmay Baş
kanlığı yapmış oramiral ve orgenerallere teka
ütlüklerinde şu imkânları temin ediyor : Emir 
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subayı verilir, diyor. İkametgâh tahsisatı olarak 
bin lira verilir, resmî vasıtalardan istifade eder
ler, diyor. Diğer taraftan bilûmum orgeneral ve 
oramirallere de keza bin lira ikametgâh tahsisatı 
verilir, istediği takdirde emireri verilir, diyor. 
Mevzuatımızın tarihçesi tetkik edilirse rahmetli 
Mareşal Fevzi Çakmak için böyle bir kanun çık
mış, hatırımda yanlış kalmamışsa, Emekli San
dığı Kanunu meriyete girdiği sırada bu da kalk
tı. Vefatı sırasında rahmetli Mareşalin dahi hiç
bir hakkı, hiçbir imtiyazı yoktu. 

Şimdi bu kanun 5 -10 sene için mareşallere 
tanınmış hakları bir ölçüde orgenerallere de in
tikal ettiriyor. Gerekçesini tetkik ettim, gerekçe
si, orduda orgenerallik, mareşallik ve Genelkur
may Başkanlığı gibi yüksek mevki ihraz etmiş 
bu kimselerin tekaüt olarak geçirecekleri ömür
lerinin son günlerinde maddi ve mânevi şeref-
leriyle mütenasip bir ömür geçirsinler maksadı
na matuftur. 

Şimdi evvelâ emir subayı tahsisini ele alıyo
rum. Emir subayı, bilineceği üzere, kumandanın 
resmî vazifeyi, ordu hizmetini ifa ederken verdi
ği resmî emirleri telâkki eden kimsedir. Bina
enaleyh, tekaüde ayrılmış bir kimseye emir su
bayı verilmesini izah etmek, hele emir subayı is
miyle verilmesini izah etmek kanaatimce müm
kün değildir. 

Emireri meselesine gelince. Orgenerallere, 
yani Genelkurmay Başkanlığı yapmamış orgene
ral ve oramirallere isterlerse emireri verilir. Bir 
taraftan biz cmirerini muvazzaf subaylardan 
kaldırıyoruz, diğer taraftan mütekait subaylara 
veriyoruz. («Emireri değil» sesleri.) Burada «er 
verilir» diyor. İsmine refakat için deyin, ne der
seniz deyin, hizmetinde bir er olacaktır. Bir res
mî hizmet, kışla içinde bir hizmet değil, hususi 
hizmetinde bulunacaktır. Dünkü ismi ile bu 
«emireri» dir. Hizmeti aynı olacaktır. 

Resmî vasıta vermeye gelince; resmî vasıta, 
yine adı ile müsemma, resmî hizmet için kullanı
lır. Hususi hizmette mütekait bir orgeneralin em
rine resmî vasıtayı vermenin de tatbikat ile iza
hı mümkün olmaz kanaatindeyim. 

Mesken meselesine gelince; gerekçesine biraz 
uyuyor. Bu dereceyi ihraz etmiş insanlar, bir 
mesken verilsin de ömürlerinin son günlerinde 
rahat yaşasınlar... 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, memleketimiz 
ıgilbi demokratik bir idareye talbi -olan mem'lefcet-
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lerde Reisicumhur ve Barbakana tanımadığımız I 
IhaMan bir başka kimseye tanımak mıtaddetle 
mümkün değildir. Reisicumhurun, vazifesinden 
.ayrıldığı takdirde, hiçbir teminatı, mesken ve 
saire gibi bir şeyi yoktur. Başbakan ve bakanlar 
için keza 'böyledir. Bu hüküm ımadem ki konuyor, 
hiç değilse meskeni olmadığı takdirde bari denil
sin ki, meskeni orada durup kiraya vermek gibi 
bir gayede kullanılmasın. Bu bakımlardan ıslaha 
'muhtaçtır. 

Sonra bütün bunları şöylece telhis etmek 
mümkün : Aslolan, -maddenin gerekçesi, bir or
general emekliliğinde rahat yaşasın, şerefi ile 
mütenasip yaşasın olduğuna göre gaye, şimdi 
Personel Kanununa paralel bir kanun bu.. Bili
yoruz sınıflandırmalar olacak, derecelendirmeler 
olacak ve ne ücret tâyin edileceği, hizmetin 
ehemmiyeti, rizikosu, yüksekliği ve saire gibi bir 
kısım ölçülerle hizmete (ücret tâyin edilecek. Dev
let bu yola gideceği, nevama bir imtiyaz tanına
cağı yerde, Genelkurmay Başkanına, orgenerali
ne, hizmetin icabettirdiği ücreti tanırken çok yük
sek tanır, çok ücret tanınınca tekaütlüğü de çok 
yüksek iücret üzerinden olur. Bütün bunlar te
min edilir, efkârı âmmede de âdeta Reisicumhu
ra, Başbafeanıa tanmmıyan birtakım haklar bir as
kerî 'zümreye imtiyaz gibi tanmıyormuş hissi de 
verilmez, maksat da istihsal edilmiş olur. 

Bu gerekçelerle bu maddenin komisyona ge
ri alınması, gerekçesine uygun şekilde tadili için 
bir takrir veriyorum, tasvip buyurmanızı istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aytaş, söz mü istiyorsu
nuz? Bir dakika, isminizi sıraya kaydediyorum. 
Sayın Nazmi özoğul, buyurunuz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaş
lar varsa lütfen kullansınlar. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, iki personel kanunu Meclisimize gel
miş bulunuyor. Evvelâ esasa temas etmeden bu 
noktayı tesbit etmek isterim. Bu personel kanu
nunun bir tanesi Millet Meclisimizden geçti ve 
Senatodan da birkaç güne kadar çıkmış buluna
caktır. İkincisi Askerî Personel Kanunudur. Bu 
Askerî Personel Kanunu ile sivil Personel Ka
nununun anamaddeleri hemen hemen aynı Per
sonel Başkanlığınca hazırlanmış ve tatbikata ay
nı zamanda geçmesi icabeder. 

9 . 7 . 1965 0 : 1 
BAŞKAN — Sayın Özoğul, rapor aleyhinde 

konuşamazsınız. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Aleyhinde 

konuşmuyorum efendim. 
BAŞKAN — Ona göre konuşmanızı ayarla

yınız, lehinde konuşabilirsiniz. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Lehinde ko

nuşuyorum, aleyhinde konuşmuyorum zaten. 
Aynı zamanda tatbikata geçirilmesi icabeder. 

Askerî Personel Kanunu biran evvel Senatoya 
yetiştirilip ve Senatodan çıkacak diğer Perso
nel Kanunu ile birlikte çıkmasını temenni etme
yi bir vazife bilirim. Muhterem arkadaşlar, As
kerî Personel Kanunu hazırlanırken, askerliğin 
icapları olan son ilmî esaslar alınmış ve bizim 
ilk Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ile bera
ber hazırlanan, Içhizmet Kanunumuzun da di
siplini tarif eden bu cümlesi, bu Personel Kanu
nunun gerçekleştirilmesiyle, ordudaki istenen hu
zurun yerine getirileceğine kaaniim. Içhizmet 
Kanunu disiplini şöyle tarif eder : Asların hak
larına riayet, üstlerin salâhiyetlerine hürmetle 
mümkündür. Şimdi Personel Kanunu hazırlanır
ken asların ilmî olarak gerekli haklarını temin 
etmiş bulunmaktadır. Bir - iki noktaya temas 
edip kısa konuşma yoluna gideceğim. Çünkü 
biran evvel bu kanunun çıkması esastır. 

Subayların sınıflandırılması bu kanunla ele 
alınmış, ihtisasa göre subaylar sınıflandırılmış
tır. Yine terfilerde eski sicil sistemi değiştirile
rek, yepyeni bir esas getirilmiş, terfi müddetin
de bütün sicillerinin not yekûnu nazarı dikkate 
alınarak kıdemler, ehliyeti esas tutulmak sure
tiyle terfi edeceği andaki aldığı not yekûnunun 
en fazlası o sınıfın en kıdemlisi olarak tesbit 
edilmiş bulunuyor. Halbuki eski esasımızda, Har-
biyeden birincilikle mezun olan bir şahıs bütün 
hayatı müddetince o sınıfın birincisi olarak te
lâkki ediliyordu. Halbuki şimdiki esasta ordu 
saflarında gayretin ve çalışmasının neticesini su
baylar, Millî Savunma Bakanlığındaki Değerlen
dirme Kurulunda tescil ettirilen not yekûnları 
alınmak suretiyle en çok not yekûnu alan, en kı
demli duruma girmiş bulunuyor. 

Yine ordu içinde, evvelce birçok huzursuzluk
lar tevlideden ve bilhassa personel arasındaki 
bâzı huzursuz durumları ortaya koyan kıdem 
müessesesi bu Personel Kanununda kaldırılmış
tır. Yani Harb Akademisinde okuyan arkadaş-
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larımız kıymetli ilim temin etmektedirler. Yine 
diğer sınıflarda bâzı ilmî esaslar temin edilmek
tedir. Fakat sınıf arkadaşlarının ilerisine geçme
si dolayısiyle ordu içinde bilhassa bâzı nahoş 
hislerin doğmasını bu Personel Kanunu ortadan 
kaldırmış bulunuyor. Yani kıdem müessesesi or
dudan kaldırılmıştır. 

Yine arkadaşlar, tazminat mevzuuna biraz ev
vel arkadaşlar temas ettiler. Hizmeteri ve ordu
nun özel durumuna göre verilen tazminatların 
kaldırılmaması icabederdi. Çünkü ordunun özel 
çalışmaları vardır. Yani sivil personel arkadaşla
rımızın mesaisi saat 9 da başlar, 5 te biter. Beş
ten sonra mesai yaptığı takdirde icabına göre 
saat başına bir karşılık alırlar. Ama orduda böy
le değildir. Mesai Içhizmet Kanununda tesbit 
edilmiştir. Çalışma başlar, hizmet bitinceye ka
dar devam eder. Hattâ subay arkadaşlar bir ay
lık müddet zarfında memleket hizmetlerini on 
gün kışlalarında devamlı olarak devam ettirir
ler. Binaenaleyh, ordu personelinin diğer perso
nelden bâzı özel farkları bulunmaktadır. 

Yine bilhassa ordu personeli savaşta büyük 
kütleleri ölüme sevk eden bir salâhiyet almak
tadırlar. Yani, icabederse memleketin yüksek 
mukadderatı için yüz kişiye, beş yüz kişiye mem
leket için ölme emri verme salâhiyeti bu sınıfa 
verilmiştir. Bu yüzden her iki personel arasın
da fark olması icabeder ve hizmeteri tazminatı 
gibi bâzı özel tazminatlarla bu hakların verilme
si temin edilmiş bulunuyor. 

Bilhassa arkadaşlar, ordu içinde kıtadan ge
ri hizmete doğru bir akış mevcut idi, evvelki 
devrelerde ve ekseri arkadaşlarımız geri hiz
metlere tâyin olmak ve geri hizmetlerde hizmet 
etmeyi hedef güdüyordu. Bu da, kıtadaki hizme
tin ağır oluşundan ve buna karşılık külfetin bir 
madde ile karşılanmadığından, verilmediğinden 
ileri geliyordu. Şimdi bu Personel Kanununda 
kıta tazminatı ihdas edilmiştir. Şunu ifade ede
rek Muhterem Hükümete teşekkür ederim, rah
metli Adalet Partisi Genel Başkanı Gümüspala 
ilk Meclise geldiği gün bir kanun teklifi vermiş
ti. Bu teklifinde kıta tazminatının verilmesi is
tenmiş idi. Fakat o zamanın Başvekili tarafın
dan biraz daha geriye bırakılması istirham edil
miş, aradan iki sene geçtiği halde neticelenme
diği görülünce rahmetli Genel Başkanımız Gü
müspala bana ve İzmir Milletvekili Şinasi Os-
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maya bu kanunu tekrar ettirmişti. Şimdi bu 
hükmü Hükümet tasarısında görmekle rahmetli 
Gümüşpala'nm, eski asker ve Erkânı Harbiye 
Reisliğine kadar gelmiş olan bu eski askerin ve 
milletvekilinin bu isteği yerine getirilmekle Hü
kümete teşekkürlerimi tekrar etmeyi bir borç bi
lirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özoğul. 
(Gülüşmeler.) 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Bir - iki ke
lime daha arz edeceğim efendim. 

Muhterem arkadaşlarımız bir tez savundular. 
Bu da Askerî Personel Kanununda yer alan 
Erkânı Harbiyci Umumiye Reisine verilen bir 
araba, bin liralık bir ev tazminatı, bir emir su
bayı, bir de - herhalde maddeyi yanlış okumuş 
olsalar gerektir - bir orgenerale bir emireri ve
rilmesi şeklinde bir mütalâa yürütüldü. «Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisine bu tahsis ediliyor» 
dendi. Cumhurbaşkanına, başvekile ve diğer mü
esseselere bu tahsisler yapılmıyor. Binaenaleyh, 
Anayasanın şu maddesine göre aykırı şekilde 
mütalâalar ifade edilmektedir. 

Şimdi arkadaşlar, ben bu tezin komisyonda 
iken lehinde idim ve lehinde reyimi kullandım. 
Binaenaleyh, lehindeki esbabı mucibemi arz ede
ceğim. Bugün Türk Ordusundaki bütün eğitim 
için kullanılan talimnameler ve esaslar Ameri
kan ordusundan alınmıştır ve millî şekle sokul
mak suretiyle millî talimnameler kurulmuştur. 
Şimdi Amerikan ordusunda, biraz evvel ifade 
ettiğim reyle gelen makamlara bir araba tahsis 
edilmemektedir. Fakat Amerikan ordusunda Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisliği yapan zata bir 
araba, bir emir subayı, oturmak üzere bir bina ve 
- rakamını ifade edemiyeceğim - bir tahsisat ve
rilmektedir. Biz bunun gerekçesi nedir diye araş
tırdık, tetkik ettik. Gerekçesi şudur : Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisliğine gelen zat, Türki
ye'nin savunması ile ilgili bütün teknik plânlar
dan sorumlu olan bir zattır. («Bu gerekçe ol
maz» sesi.) Arkadaşımız «gerekçe değil» diyor, 
belki kendi düşüncesine göre öyledir. Fakat Ame
rikan ordusunda, emekliye sevk edilmemekte, 
yalnız hizmetten ayrılmakta, Erkânı Harbiye 
Riyasetinde veyahut ilgili bakanlıkta bir oda 
ayrılmakta, hiçbir emrü kumanda salâhiyeti ol
madığı halde o zat muayyen zamanlarda, ordu
nun içinde bulunan bâzı ilmî esasları hazırlayıp 
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bir zarfla masasının üzerine koyması şartiyle, 
Erkânı Umumiye Riyasetine gelmiş olan zatın 
ilminden istifade etmek için onlara bir külfet 
yüklemektedir. 

Şimdi bu Personel Kanununa bu madde ko
nulurken şûrada hazırlanan ve şûradan geçtik
ten sonra komisyonumuza gelen aynı esaslarda 
da Erkânı Umumiye Riyasetine gelmiş zatın 
emekli olduğu, kanuni müddetini doldurup ay
rıldıktan sonra artık ondan hiçbir fikrî istifade 
temin etmemek değil, ondan icabında bâzı fikrî 
istifadeler de temin etmeyi ve bilhassa Ekânı 
Habiyei Umumiye makamına gelen bi zatın eline 
bir file alıp pazara gitmesi mevzuu komisyonca 
da, komisyonun hepsinin değil tabiî, benim fik
rimde olan arkadaşlarımca da aynı şekilde dü
şünüldüğünden bu madde yerinde görüldü. 

Hizmeteri hususuna gelince; hizmeteri mües
sesesi kaldırılmıştır. O maddeyi okursak orada 
der ki : «Bir orgeneral istediği takdirde refaka
tine bir er verilebilir.» Geçen sene orgeneral rüt
besine gelmiş zatlar, hatırlarsınız Sıhhiye'de bir 
trafik kazasında ölmüştür. Binaenaleyh, orgene
ral rütbesine gelen zatların ve Türkiye'nin sa-
vunmasiyle ilgili bütün sırları taşıyan, bütün 
kozmik bilgileri taşıyan bu zatların, yanma 
- mutlaka verilmesi değil de, istendiği takdirde -
bir refakat erinin tahsis edilmesi, doğrudan doğ
ruya Erkânı Harbiyeden gelen teknik hazırlık
tan değil, komisyonda düşünülmüş ve komisyon
da bu ilâve edilmiştir. Eski emireriyle hiçbir 
alâkası yoktur, mecburi değildir. Emekli olan bu 
orgenerallere yaşadıkları son anlarında ve iste
dikleri takdirde ancak refakat için bir er veri
lebilir, - verilir değil, verilebilir - kaydı konmuş
tur. 

Arkadaşlar, muhterem arkadaşlarım daha 
geniş konuşacaklardır. Teferruata girmeden, As
kerî Personel Kanununun biran evvel diğer 
Personel Kanununa yetiştirilerek her iki kanu
nun beraber çıkarılmasını can ve gönülden arzula
maktayım. Çıkmadığı takdirde, benim kanaati
me göre, hissiyatımı zapta geçirmek isterim, bâ
zı tahrik unsurları, işte öbür Personel Kanunu
nu çıkardılar, bunu çıkarmadılar gibi dedikodu 
yapabilirler. Bunu belirtmek isterim. Binaena
leyh, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün 
kanatları ile birlikte huzurun gelmesi de isten
mektedir. Binaenaleyh bu kanunun o kanuna 
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yetiştirilmesini, hürmetlerimi arz ederek zapta 
geçirmeyi bir vazife bilirim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ka
nunun tümü üzerinde şimdiye kadar beş arka
daşımız konuşmuştur. Bundan sonra konuşa
cak hatrplerin konuşmalarının 10 ar dakika ile 
kayıtlanmasını öngören bir önerge gelmiştir. 
Bu önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerin 

on dakika olarak tahdidini arz ve teklif ede
rini. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

FAHİR GURİTLİOĞLU (Edirne) — öner
genin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın (riritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOftLU (Edirne) — 4 ncü 

mesai senemizin son günlerinde büyük bir gay
ret içerisinde -vazife duyguları altında çalışan 

arkadaşlarımız çok ehemmiyetli bir kanunu 
Meclisin bu son günlerinde yetiştirmenin gay
reti içindedirler. Alman emsal kararlar maa
lesef bizi daha güç şartlar altında çalışmaya 
sevk etmiş bulunmaktadır. Bu kanunun tümü 
üzerinde noktai nazarımızı ifade edeceğiz, ve 
ancak maddeler sırasında vereceğimiz önerge

ler üzerinde konuşabileceğiz. * 

Pek muhterem arkadaşlarım, deımin Sayın 
Kadircan Kaflı'nm yalnız din personeli hakkın
daki konuşması bizim anlıyabileceğimiz bir ge
nişlikte oldu ve çok yerinde bir konuşma yap
tılar. Ama lütfedin, mukayese olsun diye söy
lüyorum, yalnız o mevzua ait ifadeler on (daki
kayı geçmiştir. Tasavvur buyurunuz ki, kanu
nun tüm olarak bir askerî hukuku ilgilendiri
yor. Zaten birkaç arkadaşımız kaldı ve tah
min ediyorum bu arkadaşlarımız da yetkili 
kimselerdir, askerlikle ilgisi olan kimselerdir. 
Belki oniki dakikada anlatacak, belki onsekiz 
dakikada anlatacaktır. Burada tasarruf ettiği
mizin heyeti umumiyesi zannetmem ki, yarım 
saati bulsun.. Binaenaleyh önerge sahibi bizi 
zorlamasın. Birkaç arkadaşımız eğer şahsi fi
kirlerini söyliyecekse serbestçe söyleme imkâ
nını bulsunlar. Biz de hiç değilse bu gayritabiî 
şartlar altındaki müzakereyi biraz daha nor
mal mecraya sokma imkânını bulalım. Aksi 
takdirde on dakika içinde, bilfarz kendimi mi-
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sal alıyorum, benim bu kanun hakkında umu
mi tenkidi eri yapmaya gücüm yetmez, aklı
mın kapasitesi de yetmez. Bu aczimi ifade et
tiğime göre hiç değilse beni kıstas olarak ka
bul buyursunlar, bu imkânı bize bahşetsinler. 
Mâruzâtını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, aslında . Mecliste kanunlar üze
rindeki konuşmaların zamanla tahdidedilmesi-
ni prensilbolarak laraulamıyan ıbir kimseyim. 
Ancak memlekette yekûnu yarım milyona va
ran personelin anakanununu biz burada geçirir
ken, bâzı prosedürlere uyarak geçirdik, bâzı tea
müllere uyarak geçirdik ve bir günde 20ü mad
deyi kanuınlaştırarak Senatoya sevk. ettik. ıŞim-
di Salı günü gündemin başında Senatodan ge
len Seçim Kanunu, Partiler Kanunu girecektir. 
Bunlar İçtüzüğe göre en evvelâ görüşülecek şey
ler olduğu için onların konuşulduğu andan iti
baren de bu Meclis tatile gidecektir. Bu gerçek 
ortadayken ve bu kanun komisyonda bütün in
celiği ile, hattâ diğer kanunun konuşulmasın
dan daha çok salahiyetli kimselerin elinde, mev
zuun ihtisas olması, dol ayı siyle, daha yetkili ola
rak daha güzel şekilde hazırlandığı halde, Sivil 
personel Kanunundan ayrı burada geniş çapta 
bir mütalâa ifade edileceği kanısında değilim. 
Konuşan arkadaşlarımızın beyanlarından da bu
nu anlamış bulunuyorum. Biran evvel Askerî 
personel Kanununu Senatoya sevk edip Senato
dan bu Meclise tatile girmeden evvel emsali gibi 
kanunlaştırabilmek için arkadaşlarımızın görüş
lerini on dakikanın içerisine sığdırmalarında 
bir mahzur yoktur. Zira '§una muttali oluyoruz 
ki, herkes üzerinde durduğu maddeler için tak
rir veriyor, takrirler ıgeidiği zaman ariz rve amilk 
tekrar uzun uzun tartışmalara girişiliyor. Yu
karda komisyonlara takrir sahipleri iştirak ede
rek o maddeler üzerinde deşiliyor ve müspet ne
ticeye varılıyor. Tümü üzerinde yapılacak olan 
uzun uzun lâflarla zaman almaktansa ihtisas er
babının onar dakikada beyan edeceği hususlar 
üzerinde durmak daha faydalıdır. Eğer bu ka
nunu kanunlaştırmak istiyorsak takririmi kabul 
ediniz. Üzerinde yapılacak umumi lâfları bir 
tarafa bırakarak tümü üzerindeki görüşmeleri 
biran evvel bitirelim. Değiştirmek istediğimiz 
maddeler üzerindeki çalışmalarımızı, maddeleri 
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geldiği zaman takrir sahipleri, ihtisas sahipleri, 
kendi ihtisasları, liyakatleri nisbetinde burada 
izah etmek fırsatını bulurlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Konuşmaların 10 dakika ile ka
yıtlanması (hususumda /verilmiş [bulunan önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Anlaşılamamıştır, bir defa daha oylataca
ğım. 

Konuşmaların 10 dakika ile kayıtlanmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Bundan sonra konuşacak arkadaşla nmız 
onar dakikayı tecavüz etmiyeceklerdir. Buyu
runuz Sayın Gökay. 

FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, de
min bir arkadaşımız konuştuğu zaman «Devlet 
Memurları Kanunu çıktıktan sonra Askerî Per
sonel Kanununun çıkmaması birtakım tarizlere 
ve yanlış anlaşmalara sebebiyet verir» dedi. 
Ben bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Devlet Personel Kanunu ile birlikte Askerî Per
sonel Kanununun da çıkması herkesin arzusu
dur. Bunda hiç şüphe olmasın. Binaenaleyh 
böyle bir şüphenin dahi arkadaşların hatırla
rına gelmiş olmasını ben doğru bulmam. 

İkincisi, ordumuzun bilhassa Atatürk İnkı
lâbı ile başlamış olan, kurulmuş olan Cumhu
riyet Ordusunun mümtaz vasıfları vardır. Bu 
vasıflardan birisi halkın içinden yetişmiş ordu
nun, eski mutlakiyet devirlerinde olduğu gibi, 
halkla ordu arasında artık bir şeddin bulunma
ması... Bununla ayrıca iftihar ediyorum. Evvel
ce askerin girdiği yerde bâzı hoşlanılmamış 
sözler söylenilebilirdi. Fakat bugün asker, bil
hassa eğitim sınıfı, memleketin neresine gider
se yetiştirici, yapıcı bir" kudret olarak barış 
zamanında dikkati çekmektedir. Bununla ifti
har ediyorum. 

Son yıllar içinde ordunun ağaçlandırma, te
raslandırma ve dolayısiyle bilhassa kışlaların 
etrafının bir mamure haline getirilmiş olması, 
ordunun memlekette yalnız bir barış müdafii 
olarak değil, aynı zamanda yaratıcı ve yapıcı 
bir kudret olarak rol oynadığını göstermekte
dir. Bundan dolayıdır ki, ordunun yetiştirici 
elemanlarının bir an evvel bir Personel Kanunu 
ile haklarının temin edilmiş olmasından memnu
niyet duyuyorum. 
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Yalnız burada bâzı hususlar üzerinde dur- I 

mak istiyorum. O da şudur : Dünyamız ekono
mi üzerine kurulmuştur. Bugünkü dünya eko
nomik ve sosyal dâvalar üzerinde kurulmuştur. 

Evvelâ sosyal dâvaları ele aldığımız zaman 
ordunun son zamanda 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra vücuda getirdiği Ordu Yardımlaşma San
dığının müspet eserleri üzerinde duracağım. 
Fakat bu vesileyle şu noktayı belirtmek isterim 
ki, bu teşekkülün âzami nisbette iktisadi ele
manlarla kuvvetlendirilmesi lâzımdır. Binaen
aleyh, orduda bir sınıflandırma yaptığımız za
man ordunun içine de bugün ekonomi ile meş
gul olan ve ordu ekonomisini vücuda getirecek 
olan bir sınıfın ihdas edilmesi lâzımdır. Bu tek
lifimi gayritabiî görmeyin. Bugünün anlayışı
na göre, telâkkisine göre ordunun bütçesi ha
zırlanırken ve ordunun elindeki büyük milyon
ları tesis eden Ordu Yardımlaşmasının böyle 
- nasıl ki bir levazım sınıfı vardır, bunun gibi 
bir sınıf varsa - ordunun içerisine yüksek eko
nomi ile meşgul olacak İktisat Fakültesinden 
yetişmiş insanların askerî rütbe ile vazife alma
larının bugünün ekonomik anlayışına ve bugü
nün dünya anlayışına göre bir zaruret olduğu 
kanısındayım. 

Bunun yanıbaşında bilhassa konut mevzuu 
üzerinde mühim bir nokta vardır. Memleketin 
mahrumiyet bölgelerine giden subaylarımız ve
yahut diğer bölgelerine giden subaylarımızın 
en çok sıkıntı çektikleri mevzulardan birisi ko
nut meselesidir. Bunun için gerek Ordu Yar
dımlaşma suretiyle ve diğer vasıtalarla memle
ketin büyük şehirlerinde konut ihdasının bir 
zaruret olduğu kanaatindeyim. Bundan dolayı
dır k i ; bize bu imkânları temin edecek olan 
yeni Personel Kanununun bir an evvel çıkması 
hususunda, ben de benden evvel konuşan arka
daşlarımla aynı kanaatteyim. Muvaffakiyetler I 
diliyerek hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Mehmet Ali Aytaş, bu
yurunuz. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar; ben orgenerallere ve Erkânı-
harbiyei Umumiye Reisliği yapmış zevata ka
nunla tanınmak istenen haklar için Faruk Kü
reli arkadaşımızın konuştuğu istikamette mâ
ruzâtta bulunmak istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, şüphesiz orgenerallik 

rütbesi, oramirallik ve hava orgeneralliği rüt
besi ve Erkânıharbiyei Umumiye Reisliği ma
kamları bugün çok yüksek birer makamlardır 
ve Devlete büyük hizmet eden makamlardır. 
Yalnız müsaadenizle 1 - 2 rakam arz edeceğim. 

1943 senesinden bu yana 22 sene zarfında 
yalnız Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği ma
kamını işgal eden 10 orgeneral geçmiştir. Bu 
zaman zarfında orgenerallik rütbesine ulaşan ve 
ordu kumandanlığı vazifesi yapan veya bu se
viyede hizmet gören orgenerallerin sayısını ise 
çıkarmadım, bundan kat kat fazladır. 

Muhterem arkadaşlar; bugün orgenerallere 
ve Erkânı Harbiye Reislerine bâzı haklar tanın
ması için bir cereyan mevcut bulunduğu anlaşıl
maktadır, görülmektedir. Şimdiye kadar eski 
emekli büyük rütbeli askerlerin emekliliklerin
den çok sonra hayat pahalılığının artması yü
zünden bâzı sıkıntılara mâruz kaldıkları inkâr 
edilmez bir hakikattir. Yalnız şimdi Yüksek 
Mecliste ve memleket efkârı umumiyesinde yeni 
ve yerinde bir zihniyet hâsıl olmuştur. O da, 
umumiyetle Devlete hizmet etmiş bulunan her 
türlü memurun, bu arada askerlerin de, emekli
likleri birer teminat altına alınmaktadır. Nite
kim dün bu Meclisten eski emeklilerin vaziyet
lerini biraz daha iyi bir hale getirmek için bir 
kanun da geçmiştir. Bu, şayanı şükrandır. 

Muhterem arkadaşlar, hazer zamanı devam 
ettiği müddetçe daha birçok Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisleri, birçok orgeneraller hizmet 
nöbetlerini ifa edip emekliye ayrılacaklardır. 
Hazer zamanının uzaması şüphesiz şayanı te
mennidir. Bir harb zuhuru elbette istenmiyen 
hâdisedir. Binaenaleyh arz ettiğim rakam ala
bildiğine yükselecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz ancak bir muha
rebede Türkiye tarihine şanlı zafer sayfaları ilâ
ve eden cephe kumandanlarına veya ordu ku
mandanlarına emekli oldukları zaman bir hak 
tanıma hususunu derpiş etmeliyiz. Çanakkale 
Zaferini kazanmış bulunan bir general, Sakarya 
Meydan Muharebesini kazanmış bulunan bir ge
neral veya Başkumandanlık Meydan Muharebe
sini kazanan bir general elbette Türk Milletinin 
takdir, tevkır, tazim ve minnetlerini kazanacak
tır. Türk Milletinin âlicenaplığı, Türk Tarihine 
şanlı sayfalar ilâvesini böyle Devlete büyük hiz
metler ifa eden şanlı zaferlerin mümessilleri ve 
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idarecileri olan büyük generalleri elbette ki, 
unutmıyacaktır. Yüksek Meclisin atıfeti bu yol
da tecelli edecektir. Binaenaleyh, uzun bir müd
det devam etmesini temenni edeceğimiz hazer 
zamanında orgenerallik rütbesine yükselmiş bü
tün generallere böyle,bir hak tanımakla, zanne
diyorum, ileride yeni zaferler kazanma imkânı
nı sağlıyacak olan büyük generallere yapılacak 
bir iş bırakmamış olacağız. Binaenaleyh, ben de, 
Faruk Küreli arkadaşımızın vermiş bulunduğu 
takrire bu bakımdan iştirak ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir nokta daha arz 
ederek sözlerimi bitireceğim. 

Bir de kanunun 50 nci maddesinde general 
mevcudunun muvazzaf subay mevcudunun yüz
de 1,5 u kadar olacağı ifade edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bundan evvel de böy
le bir kanun mevcut idi, fakat, bu kanun tat
bik edilmemişti. O kanun da generaller için 
% 1 nisbeti zikrediliyordu. Bu % 1 nisbeti şüp
hesiz iyi bir nisbettir. 

Muhterem arkadaşlar, her meslekin bir yük
sek kademesi mevcuttur. Silâhlı kuvvetlerde, 
orduda da generallik mümtaz ve her subayın 
ulaşmayı hedef ittihaz ettiği bir mevkidir. Muh
terem arkadaşlar; bu rütbeye yükselmek için 
çok süzgeçlerden geçirilmesi, hazarda ve sefer
de birçok imtihanların başarılması icabeder. Bir 
hesap yapalım muhterem arkadaşlar: 

Millî Savunma Komisyonu bu hususta daha 
sarih malûmat verebilir. Bir tümende 300 tane 
muvazzaf subay bulunabilir. Bu takdirde bir 
tümende üç tane general bulunacak demektir. 

Muhterem arkadaşlar, generalleri iyi seçmek, 
çok liyakatliler arasmdan seçmek ve mevcutla
rını mahdut bulundurmak icabeder. Dünyanın 
bütün ordularında tatbik edilen usul budur. 

Binaenaleyh, ben bir takrir verdim, 50 nci 
maddede generaller mevcudu, mevcut muvazzaf 
subay mevcutlarının yüzde 1,5 u kadar hesabedi-
leceği kaydedilmektedir. Bu mevcudun yüzde bi
re indirilmesi hususunda bir takrir verdim; esba
bı mucibesini huzurunuzda arz etmiş bulunuyo
rum, Sırası geldiği zaman bu madde hakkında 
verdiğim takrir istikametinde oylarınızı kullan
manızı istirham edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray; buyu
runuz. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Pek 
muhterem arkadaşlarım; ordular, cemiyetin baş-
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ka organlarına, mekanizmalarına benzemezler. 
Ordular, silâhlı kuvvetler vurucu-kuvvet olduk
larına göre, bunların vuruculuğunun bütün şü
mulü ile mücehhez olmaları lâzımdır. Bu teç
hizatın da başında personelinin yüksek fizik ta
kati gelir. Bâzı meslekler vardır ki; bunlar bu
nun tamamen aksine olarak gençliklerinde ve 
genç olarak fazla bir değer ifade etmezler. Bun
larda ancak yaşlandıkça değer artar, yani eski
dikçe kıymet bulurlar. Bu bakımdan bütünüyle. 
Personel Kanunu yapılırken ordu ile hâkimleri, 
hâkimlerle öğretmenleri, öğretmenlerle tapu ve 
kadostro mensuplarını, demiryolları mensupları
nı, İçişleri Bakanlığı mensuplarını ayırıcı hu
susiyetleri doğru bir şekilde ve peşinen tesbit et
mek icabeder. Ben, müzakeresini yaptığımız 
Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanun tasarı
sında aranması gereken hususiyetleri kesinlikle 
belirtilmiş görmedim. Bu daha ziyade eskinin 
bir dereceye kadar ıslahından ibarettir. 

Benden evvel konuşan bâzı arkadaşlar gerçi 
Amerikan sisteminden ve bir nevi adaptasyo
nundan bahsettilerse de, verdikleri izahat konu
ya aydınlık' getirmiş değildir. Bu münasebetle 
ve evvelâ burada ordu ve gençleştirme mevzuu 
üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

İkinci Dünya Savaşından ovvelidi, în/giltere 
ordusunda umumi bir gençleştirme hareketine 
geçti. O zaman bu harekete hazırlık olarak ya
pılmış olan araştırmalardan birisi meslekim ba
kımından beni ilgilendirdiğinden, o zaman üze
rinde dikkatle durmuştum. Üzerinde durduğum 
bir cetveldi. Bu cetvel dünya tarihinde son bin 
yıl içinde yapılmış olan . muharebelerin başku
mandanlarının ve başlıca kumandanlarının mu
harebe anındaki yaşlarını gösteriyordu. Bu cet
velden çeşitli şekilde mânalar çıkarılmaya çalı
şılıyordu. Bunlar arasında benim mühim bul
duğum, 1 000 yıllık muharebelerde zafer kazan
mış olan kumandandlarm yaş vasatisi idi. Bu 
vasati rakam, 40 yaş, 6 ay ve şu kadar gün ola
rak çıkıyordu. Yani kırk buçuk... Bu neticenin 
doğruluğunu bizim İstiklâl Harbimiz, başta 
merhum Atatürk olmak üzere, isbat etmiştir. 

Meşhur sözdür, «Oeııçlik bilseydi, ihtiyarlık 
muktedir olabilseydi.» Hayatın bir noktası var
dır ki, âdeta nokta denecek kadar kısa ve dar
dır maalesef. Orda hem bilinebilmektedir, hem 
muktedir olunabilmektedir. Ben yıllık tarih bize 
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göstermiştir ki, bu nokta insan ömründe 40,5 
olarak tecelli etmiştir. Şu halde ordular için 
böyle bin senelik fizikî takatleri de ölçtükten 
sonra, barem kanunlarından, personel kanunla
rının diğer kanatlarından ilham almak suretiy
le değil, işte bu gibi cetvellerden ilham almak 
suretiyle sırayı oturtmak, esas kaideyi yapmak 
icabederdi ki, elimizde bulunan kanun bunu ge
tirmemekte ve gerekçesinde bize bu şekilde, yani 
İkinci Dünya Harbinden evvel İngiltere'nin gi
rişmiş olduğu gençleştirme hareketi için yaptığı 
hazırlıklar ölçüsündeki bir hazırlığı getirilme
mektedir. Sözlerimin başında söylediğim gibi 
eskinin bir ıslahından ibaret kalmıştır. Buna çok 
ihtiyaç vardır. Binaenaleyh Ordu devamlı vu
rucu kuvvet olması dolayısiyle, zinde kuvvet 
olarak Ikalmak mecburiyetindedir. Bu itibarla 
en mühim problemlerden biri ve dünya ordula
rında da en mühim bir problem olmuştur ki, or
du mensubîni ister istemez diğer meslekler men-
subîninden evvel ordu saflarından ayrılmak 
mecburiyetindedir. Çünkü en yüksek kumanda
nının, en kuvvetli yaş noktası neresiym%? 40,5.. 
Yaşlandıkça yaşlı şarap gibi kıymeti yok bu 
işin. Bin yıllık tetkikat ve İstiklâl Harbi de 
bunu gösteriyor. 

Diğer bâzı mühim tatbikatla da bilhassa ke
mal noktası olarak peygamberlerde de aynı nok
tayı görürüz. Yani hangi yaş noktası? 40,5. Şu 
halde ordu ister istemez büyük çoğunluğu ile 
bilhassa bu zirvelere de erişemiyeceği için ve 
zinde kalmak mecburiyetinde olduğundan - re 
olacaktır? - diğer meslek erbabından evvel ordu
dan ayrılmak mevkiinde bulunacaktır ki, ordu 
için bu tamamen bir büyük hususiyet arz etti
ğinden, ordu mensubîninin ikinci hayatları, or
dudan sonraki hayatlarını, cemiyetin faydası 
bakımından bilhassa plânlamaya ihtiyaç vardır, 
cemiyetimizin mahzuru bakımından buna ihti
yaç vardır, bunu tanzim etmek gereklidir. Bu 
kanun yapılırken, o büyük camianın zinde kuv
vetlerin ötesinde devam edecek olan hayatları
nın da emeklilik şekline değil, bir başka suretle 
cemiyete faydalı olacak şekilde tanziminin der
piş edilmesi icabederdi ki, buna asla yer veril
memiştir. Böyle bir görüş mevcut değildir. 
Alelade, diğer personel tekaüdiyesi gibi görül
müştür. Bu bakımdan bu kanun oldukça modern 
değildir. 
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Bir noktaya daha işaret edeceğim : Vurucu 

kuvvetler arasında, 2 nci büyük kuvvet arasında 
jandarma konulmuştur. Bu da oldukça eski bir 
görüştür. Esasen büyük bir problem, Personel 
Kanununda da fırsat bulamadığımız için soyli-
yemedik, başka bir vesile ile kısaca söylemek 
mecburiyetinde kaldık. 

Jandarma nedir? Vurucu kuvvet midir, za-
bıtai mâni midir, yoksa fiilen polis vazifesi gö
ren bir kuvvet midir? Bir ucu orduya bağlı, bir 
ucu Dahiliye Vekâletine bağlı, bir ucu adliyeye 
bağlı, Türkiye'de böyle çok çetrefil bir varlık 
haline gelmiştir. Bilhassa Türkiye'de bir kısım 
vatandaşa jandarma, bir kısım vatandaşa polis 
hasrü tahsis edilmesi, içine girdiğimiz hukuk 
devleti bakımından asla tasvibe imkân yoktur. 
Hal böyle iken jandarmayı şimdi burada vuru
cu kuvvet arasında görmek beni dehşete düşür
müştür. 

Bunu da kaydettikten sonra Muhterem Ka-
dircan Kaflı arkadaşımızın burada uzun uzun 
izah ettiği; orduda moral, orduda din bakımın
dan esasen bugünkü kadrolarda yeri olan, fa
kat kadroları münhal bulunan bu sınıfın per
sonel kanununda yerinin unutulmuş olmasıdır 
ki, arkadaşımız bu büyük zühulü telâfi edici 
takriri vermiş ve gerekli sözleri ifade etmiş ol
maları dolayısiyle ona benim ilâve edeceğim 
başka bir şey kalmıyor. Yalnız ben de aynı şeye 
iltihak ediyorum. Hürmetlerimi de takdim edi
yorum. 

BAŞKAN — Açık oylama için oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarımız varsa lütfen kullan
sınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun tümü üzerinde şim
diye kadar 8 arkadaşımız konuşmuş bulunmak
tadır. Bu arada yeterlik önergesi gelmiştir; an
cak, henüz komisyona ve Hükümet de söz ister
se Hükümete söz vereceğim. Bir milletvekiline 
de söz verdikten sonra önergeyi oylıyacağım. 

Şimdi Hükümet mi söz istiyor, Komisyon mu 
efendim ? 

Buyurun Komisyon. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ ISMAÎL SARIGÖZ (Amasya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu üzerindeki konuşmalardan arkadaşla-
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fimizin temas ettikleri bâzı hususlara dair Ko
misyonumuzun görüşünü arz edeceğim. 

Sayın Ali Dizman, «Hizmet, emireri ve tayın 
bedelleri hakkında bu kanunda bir hüküm yok
tur» dediler. Bunlar özel kanunlarla tanzim 
edilmiştir ve kanunda özel hüküm vardır, 184 
neü madde bu hususları tanzim etmektedir. 
Hizmet emireri meselesi özel kanunla tedvir 
edilmekte ve kullanılmıyan yerlerde özel kanu
nu ile tesbit edilen tazminatı alınmaktadır. 

Yarsubay mevzuuna temas ettiler. Yarsubay 
müessesesi Silâhlı Kuvvetler Personel Kanu
nundan tamamen çıkarılmıştır. Yalnız 134 ncü 
maddede zühul en unutulmuştur, bu maddeden 
bu terimin de çıkarılması için Başkanlığa bir 
takrir takdim edilmiştir. 

Ayrıca bir de kanunun sonundaki cetveller
de yarsubay terimi geçmektedir. Bu cetveller 
baskı esnasında yanlış bir tertibe tabi tutulduk
ları için yer almıştır. Bu hususun da düzeltil
mesi için Yüksek Başkanlığa bir takrir takdim 
edilmiştir. 

Sayın Fahrettin Kerim Gökay, levazım sını
fının takviyesi için bâzı hususlara işaret buyur
dular. Bugün levazım sınıfının takviyesi için 
Siyasal Bilgiler ve iktisat Fakültelerinden me
zun olanlar Bakanlığın kontrolörlük hizmetle
rinde ve levazım sınıfında kullanılmaktadırlar. 
Diğer teknik sınıflar ise asrımızın icaplarına 
uygun olarak ihtiyaç nisbetinde yetiştirilmek
tedir. Mühendis ve sair teknik sınıflar ordu 
kadroları ve durumları itibariyle cümlenizin I 
malûmudur. 

Sayın Faruk Küreli ve Sayın Mehmet Ali 
Aytaş, Genelkurmay Başkanlığı yapmış mare
şal ve orgenerallere 68 nci madde ahkâmına 
göre verilmekte bulunan bâzı haklara temas et
tiler. Bendeniz bu hususlar hakkında komisyon
da cereyan eden müzakereler esnasında derme-
yan edilen hususları ve hassaten bendenizin 
dermeyan ettiğim bâzı hususları arz etmekle 
maddenin kabulü hususunu yüksek takdirleri
nize terk edeceğim. 

Bu madde ile mareşal, büyük amirallerle 
asaleten Genelkurmay Başkanlığı yapmış orge
neral ve oramirallere, emekliye ayrıldıkları ta
rihten kaydı hayat şartiyle : 

1. Resmî kurum ve özel sektörde hizmet al
madıkları, 
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2. Siyasetle iştigal etmedikleri müddetçe bir 

emir subayı tahsis edileceği, ikametgâh tahsi
satı olarak ayda bin lira ödeneceği, 237 sayılı 
Taşıt Kanunundan faydalanacakları, diğer or
general ve oramirallerin de (B) fıkrası hük
münden faydalanacakları ve talepleri halinde 
refakatlerine bir er verileceği hususları tesbit 
edilmiştir. Bendeniz komisyon müzakereleri es
nasında şahsi kanaatim olarak bu maddenin 
evvelemirde Anayasaya aykırılığını iddia et
tim. Komisyonda bu mevzuda yapılan müzake
reler esnasında benim iddiam kabul edilmedi. 

Bendeniz şu hususu ifade ettim : Anayasa
nın 12 nci maddesi hiçbir kimseye farklı haklar 
temin edilmiyeceği hususunu tesbit etmiştir. 
Burada asaleten Genelkurmay Başkanlığı yap
mış orgenerallerle mareşallara, emeklilik statü
süne nakledildikleri zaman dahi fiilî hizmet 
görmekte bulundukları zamanda ki, haklar ve 
imkânlar tanınmaktadır. 

Diğer bir husus; mer'i mevzuatımızda, husu
siyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda hiçbir memurun fiilen me
muriyet yaptığı zamandaki haklarını emekliye 
ayrıldığı zaman da muhafaza ettiğine dair en 
ufak bir esasa raslamak mümkün değildir. 

Bir başka hususu, maddenin tesbit ettiği 
imkânlardan istifade etmek hususu, şarta mu
allâk kılmıştır. Yani resmî ve özel sektörde va
zife almamak ve politika ile uğraşmamak şart
ları vardır. Bu ise kendilerinden istifadenin 
mümkün olduğu bu güzide zevatın maddedeki 
imkâna tamaen emekliye ayrıldıktan sonra hiz
met görme azim ve niyetlerine set çeker mahi
yette görülmüştür. 

Dördüncü bir husus ise, hizmet eri ve bu hu
sustaki er istihdam müessesesi kaldırıldığı hal
de refakat eri müessesesi ihdas edilmek sure
tiyle uzun yıllar Silâhlı Kuvvetlere zarar ve
ren bir müessese âdeta yeniden ihdas edilmek
tedir ve son olarak da eğer generallere böyle 
bir imkân bahşedilmek isteniyorsa, bunun bütün 
generallere tanınmasının daha muvafık olacağı 
kanaatimi izhar ettim : Bir korgeneral düşünü
nüz dedim, seferde kolorduya kumanda etmiş
tir ve malûl kalmıştır. Bu korgeneral hazarda 
orgenerallik rütbesini ihraz etmiş bir zattan 
daha mı az imkânlara lâyıktır? Fakat komis
yon, Genelkurmay Başkanlığı yapmış ve ordu 
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komutanlığı rütbesini ihraz etmiş bir kuman
dana, bu hizmet yeri nadir olduğu cihetle bu 
imkânların' tanınmasının, uygun olacağı husu
sunu kabul etmiştir. 

Sayın Tahsin Demiray komutanların yaşları
nı kıyasladılar ve bin yıllık devrede yüksek ko
mutanlık yapmış olanların 40,5 yaş civarında ol
duklarını ifade ettiler. Bu tarihî devirlerde 
21 - 28 yaşlar arasında yetişmiş dehaların yaş 
hadlerini düşürmekteki rollerinin büyüklüğün
den ileri gelmektedir. Eğer İkinci Dünya Harbi
ni nazarı itibara alırlarsa, generallerin hemen he
men büyük kısmı muayyen yaşların üstündeki 
zevatı teşkil etmektedir. Ayrıca silâhlı kuvvetler 
mensuplarının erken emekli olmalarını önlemek 
ve uzun müddet orduda hizmetlerini sağlamak 
için komisyonumuz kıdem müessesesini kanundan 
tamamen çıkarmıştır. Esasen Hükümet tasarı
sında da bu havacılara ve denizcilere mahdut 
miktarda olmak üzere getirilmişti. Biz mahzur
larına binaen tamamen çıkardık. 

Yine Sayın Tahsin Demiray jandarmaya te
mas ettiler ve bir ucu Dahiliye Vekâletine, bir 
ucu vurucu kuvvetlere yani, silâhlı kuvvetlere 
bağlıdır diyerek ayrılmasının gerektiğini ifade 
ettiler veyahut ben böyle anladım. Jandarmanın 
cidden nevi şahsına münhasır bir durumu var
dır. İçtinabı mümkün olmıyan bir durum bu. 
Çünkü hem emniyet vazifesini ifa etmektedir hem 
de bugün kıyılarımızın, hudutlarımızın hemen he
men büyük bir kısmının emniyetini jandarma te
min etmekte, korumaktadır. Bu itibarla esasen 
idari yönden İçişleri Bakanlığına, askerî eğitim 
ve icaplar bakımından da Millî Savunma Bakan
lığına bağlı durumdadır. Bunu ayırmak mümkün 
değildir. 

Bendeniz muhterem arkadaşlarımızın tenkid-
lere taallûk eden hususlarını bu noktalarda tesbit 
ettim. Diğer hususlara sayın arkadaşım llyas 
Kılıç cevap verecekler. Beni dinlemek lûtfun
da bulunduğunuz için teşekkür eder, hürmetleri
mi sunarım. 

BAKSAN — Bir dakika Sayın Sarıgöz. Sayın 
özoğul sual mi soracaksınız? Yalnız kısa olsun 
lütfen. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Komisyon 
sözcüsü konuştular, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti ve orgenerallikler hakkındaki fikri, şah
si fikirleridir. Bunun zapta geçmesi için söz al
dım. 
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BAŞKAN — Efendim zaten Komisyon Baş-

kanş Sayın İsmail Sarıgöz arkadaşımız bunu bu 
şekilde belirttiler. Komisyonda geçen müzakere 
safahatını anlattılar. Benim fikrim şu olmasına 
rağmen komisyondan bu şekilde karar çıkmıştır, 
dediler. Zapta geçti. 

Sayın Kemal Okyay, buyurunuz. 
KEMAL OKYAY (Kars) — Sorum aynı ko

nuda olacaktı. Sayın sözcü aleyhteki fikirleri 
serd ettiler, birer birer anlattıar. Bütün bu fi
kirlere rağmen hangi gerekçelerle madde komis
yonda kabul edilmiştir? Komisyonun görüşü ne
dir, izah etmediler. Mümkünse bunu izah etsin
ler.... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Efendim, bu hususta 
yabancı devletlerden emsal verildi. Fakat yaban
cı devletlerden verilen emsaller 68 nci maddede 
tâyin edilen şümulde değildir. Amerika Birleşik 
Devletlerinde bugün bizde mareşallik rütbesinin 
karşılığı olan 5 yıldızlı generallere bir emir su
bayı verilmekte, Pentagon'da bir oda tahsis edil
mekte, bir taşıt da tahsis edilmektedir. Fakat 
maddede tasrih edildiği veçhile bir refakat eri ve
rilmemekte, ayrıca lojman veya lojman bedeli 
olarak 1 000 lira gibi bir meblâğ verilmemekte
dir. Yalnız şu hususu arkadaşlarımın dikkatine 
arz etmek isterim: 5 yıldızlı general olabilmek için 
bizdeki mareşal olmak için lüzumlu seviyeyi ih
raz etmek gerekir, yani savaşta üstün başarı gös
termek gerekir. Malûmuâliniz bizde mareşal
lik... 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöz komisyon adına 
beyanda bulunduğunuza göre komisyonda bu 
maddenin kabulü sırasında ne şekilde fikir teati
sinde bulunuldu, arkadaşımız bunu'öğrenmek is
tiyor. 

İSMAİL SARIGÖZ (Devamla) — Bizde Ge
nelkurmay Başkanlığı yapmış olan zevatın duru
mu yabancı memleketlerde az evvel arz ettiğim 
eşhas gibi kabul edilmiştir. Ayrıca Genelkurmay 
Başkanlığı ve ordu komutanlıkları müstesna hiz
met makamları olduğu cihetle bu zevata bu mad
dede tadadedilen imkânların bahşedilmesinin uy
gun olacağı mülâhazasiyle madde kabul edilmiş
tir. 

Ayrıca, emekliye ayrılmış olan bu zevatın, bâ
zı hâdiseler, vakalar zikretmek suretiyle, ileri yaş
larda oldukları cihetle müşkül duruma düşebi-
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lecekleri ve düştüklerini ifade ettiler. Bu sebep
lerle kabul edildi. 

BALKAN — Sayın Kılıç siz Komisyon adı
na tamamlıyaeak mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA tLYAS KI
LIÇ (Samsun) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. («Han
gisi Komisyon Sözcüsüdür?» sesleri) Efendim, 
Komisyon dilediği arkadaşı sözcü olarak tâyin 
edebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS 
KILIÇ (Samsun) — Muhterem arkadaşlarım, 
kanunun tümü üzerinde konuşan Sayın Ali Diz-
rnıan arkadaşımız, rütlbe enflâsyonundan bah-
setti ve bu rütbe enflâsyonunun önlenmesi için 
de hazar ve sefer rütbesi diye iki tane rütbenin 
ihdas edilmesini istedi. Takdir edersiniz ki, bir 
hazar ve bir de sefer rütbesi diye bir şey yok
tur. Zannederim ki, arkadaşımız bir yanlışlık 
içindedirler. Olsa olsa zühul eseri olarak hazer 

ve sefer kadroları demek istemişlerdir. Esasen 
hazar ve sefer kadrosu olarak mevcuttur ve var
dır. 

Rütbe enflâsyonuna gelence, bu kanun rüt
be enflâsyonunu önliyebilmek için ufkî terfi sis
temini İka/bul etmiştir. Ufkî terfi sistemine gö
re, rütbe enflâsyonu önlenmektedir. Rütbe ka
zanmak için lâzımgelen imtihanları ve devreleri 
kazanmamış olan arkadaşların ufkî bir şekilde 
terfi etmek suretiyle maaş bakımından mağdu
riyeti önlenmiş, fakat rütbe bakımından ileri 
gitmesi de önlenmiştir. Böylece kabiliyet esası
na göre hazırlanmış olan bu kanunda kabiliye
tini ispat eden ve denemelerde kazananlar bir 
rütbece ileri gidecektir, diğerleri ise terfi edemi-
yecek, fakat maaş bakımından ufkî bir şekilde 
terfi edeceklerdir ve geçmiş devirdeki rütbe en
flâsyonunu icabettirecek bir hali bu kanun' der
piş etmemektedir. Arkadaşım müsterih olabilir
ler. 

Ayrıca bir de kademe esası ihdas edilmiştir. 
Bu kademe esası da yine rütbe enflâsyonunu 
önlemek için kanuna konulmuş yeni bir husus
tur. 

S ay m Kadircan Kaflı arkadaşımız eski is
miyle tabur imamlarının ihdas edilmesini tek
lif etmişlerdir. Müsterih olmaları lâzımdır ki, 
bu kanunun 22 nci maddesinde bu husus naza
rı İtibara alınmıştır ve halen eğitim merkezle-
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I rinde ilahiyat Fakültesinden mezun olmuş ve öğ

retmen sıfatiyle eğitim merkezlerinde dinî tedri
sat yapan ve Genelkurmayım Harekât Başkanlığı 
eğitim şulbelerinde karşılıklı çalışmak suretiyle ça
lışmakta ve din eğitimi ve programları tesbit 
edilmekte ve bunlar öğretilmektedir. Ayrıca 
imanı - hatip okullarından mezun olup da ye
dek subay olma hakkını kazanamamış olan din 
mensupları da bu öğretmenlerin yardımcısı 
şeklinde çalışmakta ve ordunun dinî eğitimi bu 

I şekilde tamamlanmaktadır. 
21 nci madde de bu din eğitimi mensupları 

öğretmenler arasında mütalâa edilmiş, ayrıca 
din eğitimi denilmemiş, fakat İlahiyat Fakültesi 
mezunları öğretmen olarak mütalâa edilmiştir 

I ve yardımcı sınıfların arasındadırlar. Kendisiy
le görüştüğümüz zaman da bunu bu şekilde ka
bul etmiş, ancak bunların protokol bakımından 
yerlerinin değiştirilmesini tavsiye etmiştir. 

22 nci maddede şöyle bir husus var. Bu sı
nıfın ihdası meselesinde Genelkurmay Başkanlı
ğının teklifi, Bakanlığın inhası ve Bakanlar Ku
rulunun tasdikiyle sınıflar ihdas edilecektir. 
Gerektiği zaman da bu sınıf da diğer sınıflar gi
bi ihdas edilecek. Fakat bugün için ve Hüküme
tin tasarısında, ne daha evvelki hazırlanış şek
linde ve ne de Komisyonda bu şekilde ayrıca bir 
fikir beyan edilmemiştir. Çünkü 22 nci madde
nin kapsamı içerisinde bu mevcuttur ve halen 
de tatbikatı bu şekilde cereyan etmektedir ve 
orada da müsterih olsun arkadaşlarımız, ordu
da da dinî eğitim diğer din müesseselerine mu
vazi ve uygun bir şekilde yürütülmektedir tâ 
Genelkurmayından, eğitim merkezindeki takıma 
kadar. 

Benim de bu husustaki mâruzâtım bundan 
ibarettir. Arkadaşların bir suali varsa cevaplan
dırmaya hazırım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — (Sayın Nazmi özoğul, buyurun, 
sualinizi sorunuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Bu Komisyo
nun üyesi olarak sizden bir sual soracağım. Bu 
mevzu Komisyonda görüşülmüş müdür, görüşül
memiş midir? Yani din işleri subayı hakkındaki 
konuşma benim kanaatime göre olmamıştır. Bi
naenaleyh, zapta geçmesini istiyorum. 

KOMİSYON ADINA İLYAS SEÇKİN (De
vamla) — 22 nci maddenin görüşülmesi sıra : 

sında ve bu eğitim programlarının tertip ve tan-
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ziminde, Genelkurmaydan gelen arkadaşlar din 
•eğitiminin de ordu içimde naısıl yürütüldüğü 
hakkında bilgi vermişlerdir. Belki siz o günkü 
toplantıda bulunmamış olabilirsiniz. Hükümet 
sözcüsü de buradadır. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir, 
hükmüne göre sıradan bir-arkadaşa söz verece
ğim, ondan sonra da yeterlik önergesini oya 
koyacağım. Buyurun Sayın Kırca. Sözünüz on 
dakika ile kayıtlıdır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanun vesilesiyle Anayasa ile 
ilgili bir iki hususa temas etmeden geçmenin 
mümkün olmadığına kaaniim. 

Evvelâ 50 nci madde : 

50 nci madde, Silâhlı Kuvvetler kadroların
da yapılacak değişikliklerin Yüksek Askerî 
Şûra'nın mütalâası da alınmak suretiyle Genel
kurmay Başkanlığınca, jandarmalar için ise İç
işleri Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle 
sonuçlandırılacağını söylüyor. 

Kadrolar evvelemirde malî hususata da taal
lûk eden esasları getirir. Bu itibarla doğrudan 
doğruya komuta salâhiyeti içinde ve münhası
ran komuta salâhiyeti içinde mütalâa olabilecek 
hususlardan değildir. Bu bakımdan Silâhlı 
Kuvvetlerin bütün faaliyetlerinden Yasama Or
ganına karşı mesul olan Millî Savunma Baka
nının, pek tabiî olarak Genelkurmay Başkanı
nın göstereceği lüzum üzerine, bu işi yapması 
lâzımdır. 

Bundan sonra önemli olarak bir 125 nci 
madde vardır. Bu maddede, (general ve amiral
lerin atanmaları Genelkurmay Başkanı ve Mil
lî Savunma Bakanının müşterek teklifleri üze
rine Başbakanca yapılır) denmektedir. Ne ka
dar yüksek ve muteber ve saygıdeğer bir ma
kam işgal ederse etsin siyasi mesuliyete sahibol-
mıyan ve yasama organına karşı mesul bulun-
mıyan bir makam sahibinin yasama organına 
karşı siyasi mesuliyet taşıyan bir bakanla aynı 
seviyede ve bir arada Başbakana müşterek tek
lifte bulunması demokratik prensiplerle kabili 
izah değildir. Burada da Genelkurmay Başkanı 
bir teklifte bulunmalı ve Millî Savunma Baka
nı bir inha yapmalıdır. Başbakanca bu atanma
nın yapılması da uygun değildir. Bir amiral ve 
bir generalin atanması, pek çok yerlerde kay
makamlar ve üçüncü kâtipler dahi hariciyede 
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Cumhurbaşkanının imzaladığı müşterek karar
namelerle. tâyin edildiğine göre, bu konuda en 
aşağısından Cumhurbaşkanı mu. müşterek karar
namesine ihtiyaçolduğu kanaatindeyim, 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kırca. Muh
terem arkadaşlar, saat 17 ye gelmiştir. Daha 
önce Meclisimizce verilmiş karar gereğince, saat 
.17 den sonra sözlü soruların konuşulması ge
rekir. Ancak, bir arkadaşımız tarafından veril
miş bir önerge vardır. Önerge kabul edilirse 
konuşma hakkı devam edecektir, önergeyi 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sözlü soruların gelecek birleşime bırakılma

sını arz ve teklif ederim. 
Komisyon Sözcüsü 

Amasya 
İsmail Sarrgöz •. 

BAŞKAN' — Bu önergeyi oyunuza sunuyor 

ruitı. Kabul edenler... Btmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bunun gibi, 
yurt dışı izinleri esas itibariyle Genelkurmay 
Başkanlığınca, jandarmalar için de İçişleri Ba
kanlığınca verileceği 1 '31 nci maddede yazılı
dır. Bir subayın yurt. dışına çılanı ası aynı za
manda bâzı siyasi hususları istilzam edebilir. 
Binaenaleyh, başka bakanlıklarda olduğu veçr 
hile yurt dışı izinlerin münhasıran teknik ve 
idari mahiyette telâkki edilmemesi ve binaen
aleyh, Genelkurmay Başkanının da -muvafaka
tiyle bizzat Millî Savunma Bakanınca verilmesi 
iktiza eder. Bu da siyasi sorumluluk -kaideleri
nin uygun hal şeklidir. Bugün de böyle, yapıl
maktadır. Aynı husus U37 nci maddede yer alan 
ve yabancı memleket ordularında hizmet için 
gönderilenler için de varittir. Bu da münhası
ran Anayasanın Genelkurmay .Başkanına ver
miş olduğu komuta salâhiyetinin içinde bir hu
sus değildir. Siyasi ve hattâ diplomatik bir ko
nudur. Ancak yasama organına karşı siyasi 
mesuliyeti haiz bakanın onayı ile böyle bir mua
mele yapılabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız, Ge
nelkurmay Başkanlığı bakımından bugün .mo
dern memleketlerde yer alan bir statü kurmuş
tur. Bu statü gereğince Genelkurmay Başkanı 
silâhlı kuvvetlerin komutanıdır ve -Genelkur-
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may Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Baş- I 
bakana karşı sorumludurlar. Bu maddenin, Ana
yasamız yapılırken getirdiği sarahat dikkatle 
tetkik edilecek olursa görülür ki, bu maddeden 
çıkması icabeden netice, Barbakanının vazifele
rini tanzim eden Anayasanın' 105 nci maddesi
nin birinci fıkrasında Başbakana verilmiş ko
ordinasyon salâhiyeti dışında doğrudan doğ
ruya bâzı askerî devairin ve bu arada Genel
kurmay Başkanlığının Başbakanlığa bağlanma
sını istilzam etmez. Bunun istilzam ettiği husus, 
İngiltere'de de ve bugünkü statü içinde Fran
sa'da da ve nihayet Cumhurbaşkanı doğrudan 
doğruya icra kuvvetini icra etmemek ve Başba
kan olmamakla beraber bu farklılıkla mütalâa 
edildiği zaman Amerika'da da mevcut olan esas 
şudur : Genelkurmay Başkanlığı bilcümle faa
liyetlerini yapabilmesi için kendisine idari ve1 

malî bütün imkânları sağlıyan ve faaliyetlerinin 
siyasi sorumluluğunu yasama organına karşı 
yüklenen Millî Savunma Bakanlığına bağlı teş
kilâttır. Ancak yine meselâ İngiltere'de diğer 
misal verdiğim memleketlerde olduğu gibi, Ge
nelkurmay Başkanına diğer idari şeflerden 
farklı olarak bir yetki verilmiştir. O da kendi 
salâhiyetine yani münhasıran komuta salâhiye
tine giren konularda Millî Savunma Bakaniyle 
arasında ihtilâf çıksın veya çıkmasın kendi gö
rüşlerini doğrudan doğruya Başbakana sunabi
lir ve Başbakandan doğraıdan doğruya emir ve 
direktif alabilir. Tabiatiyle bu hususlardan, 
müşterek siyasi sorumluluğun esası dairesinde 
Millî Savunma Bakanının da tam olarak zama
nında haberdar olması lâzımdır. Bu esas daire
sinde mütalâa olunduğu vakit tâyinlerde de şa
yet Millî Savunma Bakanı gereken inha işle
mini Genelkurmay Balkanının lüzum gösterme
sine rağmen yapmıyorsa bu esasa binaen Genel
kurmay Başkanının, Millî Savunma Bakanını1 

da haberdar ederek Başbakana başvurmak 
hakkı bulunmak iktiza eder. Anayasamız bunu 
gerektirir. Başbakanın kararının nihai olacağı 
şüphesizdir. 

Bunun dışında Genelkurmay Başkanını san
ki siyasi sorumluluğu yasama organına karşı 
taşımakta imiş gibi bir statü içerisine ve Millî 
Savunma Bakam ile aynı paralelde böyle bir 
statü içine sokmak demokratik ve parlömanter I 
prensiplerle kabili telif olamaz. Bu hususları j 
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temin sadedinde bâzı önergeler vermiş bulunu
yorum. Muhterem Komisyonun bu önergelere 
iltifat edeceğini ümidederim. 

BAŞKAN — Türk Silâhlı Kuvveleri Perso
nel kanun tasarısının tümü üzerindeki görüş
melerin kifayetine ait gelmiş bulunan önerge
yi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Durum anlaşılmıştır. Kifayetin kabulünü 

arz ederim. 
Edirne 

Nazmi özoğul 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. İvedilikle gö
rüşülme teklifi vardır. İvedilikle görüşme tek
lifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. Muhterem arkadaşlarım, maddelere ge
çilmiş bulunduğuna göre, şu ana kadar veril
miş bulunan değişiklik önergeleri dışında yeni 
önerge kabul etmemiz mümkün değildir. Bu 
sebeple şu ana kadar verilmiş olan değişiklik öner

geleri maddelere taallûku itibariyle okunacak
tır ve buna göre önerge sahipleri tarafından 
mücmelen beyan edilebilecektir. 

Maddelerin ayrı ayrı müzakeresine geçme
den evvel Komisyon Sözcüsü tarafından öngö
rülmüş bulunan bâzı hususların düzeltilmesine 
mütedair bir önergesi mevcuttur. Okutuyorum. 

Komisyonca Genel Kurula isal edilecek 
hususlar 

1. Komisyonca kabul edilen 55 nci mad
denin a ve b fıkraları dizgi hatası olarak 
59 ncu maddenin altına basılmıştır. Komisyon
ca bu iki maddenin doğru şekilleri Riyasete ve
rilmiş olduğundan, bu iki maddenin doğru şe
killeriyle okunarak oya sunulmasını arz ede
rim. 

2. Tasarı ciltlenirken Hükümet tasarısına 
bağh 3 ve 4 numaralı cetveller komisyonun ka
bul ettiği 3 ve 4 numaralı cetvellerle karıştırıl
mış bulunmaktadır. Cetvellerin doğru şekilde 
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tertibi Riyasete verilmiştir. Cetvellerin buna 
göre oylanmasını arz ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. önerge muhtevasına göre gerekli 
işlem yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanun tasarısının maddele
rimi ayrı ayrı okutacağım ve oyunuza suna'ca-
ğım. Bu maddeler için de şimdiye kadar önerge 
gelmemiş olanların müzakeresi mümkün olmı-
yacaktır. Bu bakımdan birinci maddeden itiba
ren başlatıyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 

Birinci Kısım 
Genel esaslar 
Birinci Bölüm 

Genel hükümler 

I - Kapsam 
MADDE 1. — Bu kanun, Türk Silâhlı Kuv

vetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile Harb 
okulları, fakülteler ve yüksek okullar ile astsu
bay sınıf okullarında okuyan askerî öğrencilere 
uygulanır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer as
kerî ve sivil şahıslar kendi özel kanunlarına 
tabidirler. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci 
madde ayn^n kabul edilmiştir. 

II - Amaç 
MADDE 2. — Bu kanun subayların, astsu

bayların ve askerî öğrencilerin; sınıflandırıl
malarını yetiştirilmelerini, atanmalarım, terfî-
lerini, görev ve yükümlülüklerini, taltiflerini, 
maaşlarını, tazminat ve ödenekleri ile diğer öz
lük haklarını düzenler. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi oyunuza' sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Tarifler 
MADDE 3. — Bu kanunda yer alan bâzı 

kavramların anlamları aşağıda gösterildiği şe
kildedir : 
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a) Rütbeler : Subayların ve astsubayların 

ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve 
bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince 
kazanarak taşıyacakları rütbelerdir. 

b) Nasıp : ilk subaylığa, astsubaylığa ve 
bir rütbeden mütaakıp rütbeye terfide yeni rüt
benin normal bekleme süresinin başlama tari
hidir. 

c) Kıdem : Muayyen bir rütbeye nasıp ta
rihinden itibaren o rütbede hizmet sürekri ve
ya aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında yeter
lik bakımından üstünlük sırasıdır. 

d) Normal bekleme süreleri : Subaylarım' 
ve astsubayların rütbe terfilerine hak kazana
bilmeleri için her rütbede bekliyecekleri nor
mal sürelerdir. 

e) En az bekleme süreleri : Subayların ve 
astsubayların normal bekleme sürelerinden nok
san bekliyeceği sürelerdir. 

f) En çok bekleme süreleri : Subayların ve 
astsubayların bulunduğu rütbede kalabilecek
leri âzami süreyi gösterir. 

g) Terfi yılı : Her yılın 30 Ağustos tari
hinde başlayıp ertesi yılın 30 Ağustosuna ka
dar geçen süredir. 

h) Kademe bekleme süreleri : Subayların 
ve astsubayların kademe terfii edebilmeleri için 
her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yı
lıdır. 

i) Kademe terfii : Kademe terfii süresi so
nundaki maaş artışıdır. 

j) Yeterlik : Ahlâki, askerî, meslekî, zihnî 
kifayet ve üst rütbeye liyakattir. 

k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalama
larına ve değerlendirme kurullarının kıymetlen
dirmesine göre aynı sınıf ve rütbede terfi sıra
sında olan subayların ve astsubayların kendi 
aralarındaki derecelenmeleridir. 

1) Yeterlik grupları : Yeterlik dereceleri
ne ve yeterlik grupları yüzdelerine göre aym 
sınıf ve rütbede terfi sırasında bulunan subay
ların ve astsubayların ayırdedildikleri gruplar
dır. 

m) Sicil notu : Sicil raporlarında 1 nci ve 
2 nci sicil üstlerince verilen notların toplamı
dır. 

n) Sicil notu ortalaması1 : Subayların ve 
astsubayların bekleme sürelerine ait muteber 
sicil notlarının ortalamasıdır. 
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o) Değerlendirme ıiotu : Değerlendirme 

kurulu üyelerinin verdiği değerlendirme notu
nun ortalamasıdılr. 

p) Yeterlik notu : Sicil notu ortalaması ile 
değerlendirme notu toplamıdır. 

BAŞKAN — o ncu maddeyi yazılan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Sayın Başkan, usul 
hakkında bir hususu müsaade ederseniz arz et
mek istiyorum 

Kanunun görüşülmesi için verdiğimiz tak
rirde son kısmında Meclislerin çok yakında ta
tile gireceği göz önünde bulundurularak tasa
rının madde madde görüşülmeyip tümünün bir
den görüşülnıesini ve maddelere geçilmesi ka
bul edilinceye kadar değişiklik önergelerinin 
komisyona verilmesini ve ancak değişiklik 
önergeleri üzerinde müzakere icrasını arz ve 
teklif ederiz, demiştik. Bu itibarla takrir kabul 
edildi, fakat şimdi Muhterem Riyaset madde
leri teker teker okutup oya sunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöz, biz burada 
maddelerin üzerinde müzakere edilemiyeeeğini 
kararlaştırdık. Değişiklik önergeleri verilmiyen 
maddeler üzerinde müzakere icra edilemiyece
ğini kabul'ettik. Maddeler Yüksek Meclisin ira
desi ile onaylanmadan nasıl kanun halini alır? 
Buna imkân yok. Bu bakımdan maddeleri ayrı 
ayrı okutup, oylıyacağım. Yalnız arkadaşlar 
söz isterlerse söz vermiyeceğiz, müzakere ettir-
miyeceğiz. Ama gayet tabiî Meclisin onayına 
mutlak surette sunacağız maddeleri. Buna mec
buruz. Diğer Personel Kanununu da aynı nizam 
içinde yaptık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Meclisimizin bu hu
susta bir teamülü vardır. Askerî Muhakemeler 
Kuruluş ve Yargılama Usullerine mütedair Ka
nun görüşülürken yalnız değişiklik teklif edi
len maddeler üzerinde müzakere yapılmış ve ne
ticede tümü oylanmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Bu sebeple,.., 

BAŞKAN — Efendim Devlet Personeli ka
nun tasarısının 1 önceki birleşimde yaptığımız 
müzakeresinde bütün maddeleri ayrı ayrı oya 
koymuştum. Bu nihayet zabıtlara geçmesi bakı
mından bir formalite meselesidir. Okutuyorum. 
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İkinci1 Bölüm 

Görev ve sorumluluklar 
I - Görev ve sorumluluk 

MADDE 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup su
bayların ve astsubayların görev ve sorumluluk
ları 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanun ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tü
zük, yönetmelik, talimat ve talimnamelerinde 
gösterilir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

II - Mal. bil dirimi 
MADDE 5. — Subay ve astsubaylar, kendi

leriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuk
larına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve 
borçları hakkında, özel kanunda yazılı hüküm
ler uyarınca mal bildirimi verirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Genel haklar 

I - Uygulama isteme hakkı 
MADDE 6, — Subaylar, astsubaylar ve as

kerî öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna daya
nılarak. çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendi
leri hakkında aynen uygulanmasını istemek 
hakkına sahiptirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Güvenlik 
MADDE 7. — Kanunlarda ve kanunlara da

yanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde 
yazılı haller dışında, subaylığa, astsubaylığa ve 
askerî öğrenciliğe son. verilemez; aylık ve diğer 
hakları elinden alınamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

III --Emeklilik 
MADDE 8. — Subayların, astsubayların ve 

askerî öğrencilerin özel kanununda yazılı belli 
şartlar içinde emeklilik haklan vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Çekilme 
MADDE 9. — Subaylar ve astsubaylar bu 
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kanunda belirtilen esa'slara göre subaylıktan 
veya astsubaylıktan çekilebilirler. 

BAŞKAN — 9 neu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
9 neu madde aynen kabu ledilmiştir. 

V - îzin 
MADDE 10. — Subayların ve astsubayların 

sıhhi izinleri ve diğer izinleri hakkında bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — lö neu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
10 ncu madde" kabul edilmiştir. 

İkinci Kısım 
Subaylar 

, Birinci Bölüm 
Kaynak ve yetiştirme 

1•••- K a y n a k 
MADDE 11. '— Muvazzaf subay kaynakları : 
a) Harb okulları, 
b) Fakülte ve yüksek okullardır. 
BAŞKAN — 11 nci maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

a) Harb okulları 
MADDE 12. — Harb okullarının kuruluşu, 

işleyişi ve bu okullara giriş şartları, yetiştiril
me usulleri ve diğer . hususlar özel. kanununa 
göre yürütülür. 

BAŞKAN—- 12 nıci maddeyi oyunuza sunu
yorum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
12 nci madde kabul edilmiştir. 

b). Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 
-• MADDE 13. Silâhlı Kuvvetlerin Harb okul
larında yetiştiremediği diğer sınıf subayları, 
fakülte ve- yüksek okullarda yetiştirilir. Anr 

cak yurt içinde fakülte veya yüksek okulu mev-
cudolmıyan branşlar için yurt dışına öğrenci 
gönderilir. Yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve 
yüksek okullarda : 

a) Liseleri bitirerek üniversite ve yüksek 
okullara devam hakkım kazanmış- olanlardan, 

b) Lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda; fa
külte ve yüksek okullarda'okudukları sınıfı ba
şarı ile geçen ve Silâhlı Kuvvetler namına oku
mak istiyen öğrencilerden, seçilenler askerî öğ
renci olarak öğrenim yaparlar. 

BAŞKAN— 13 neü maddeyi oyunuza sunu
yorum.-' Kabul edenler... Etmiyenler.:. 13 •neü 
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madde aynen kabul edilmiştir. 

II - Fakülte ve yüksek okulu bitirenlerden 
muvazzaf subay olma 

MADDE 14. — Üniversitenin çeşitli fakül
telerinden veya yüksek okulları : bitirenlerden, 
bitirmelerini mütaakıp ara vermeden, müracaat 
edenler 27 yaşından büyük olmamaları:ve diğer 
nitelikleri de haiz olmaları şartiyle,. ihtiyaç da 
varsa; Silâhlı Kuvvetlerin Harb okullarında 
yetiştiremediği sınıflar için muvazzaf subay
lığa nakledilebiliıier. 357 sayılı Kanun hüküm
leri saklıdır. 

Bu kişiler, muharip sınıf subaylığa nakledi-
lemezler. ' , 

BAŞKAN — 34 neü madde üzerinde 35 im
zalı bir değişiklik önergesi vardır, önergeyi 
okutuyorum, . . - . • • ' 

Yüksek Başkanlığa . 
Askerî Personel Kanununun 14 neü madde

sine aşağıdaki fıkranın ilâvesi : . . . 
Orduda astsubay olup da, astsubaylığı esna

sında fakülte ve yüksek okullardan mezun olan 
astsubayların yaşı 30 dan büyük olmıyanlar 
istekleri halinde teğmen rütbesiyle muvazzaf 
subay sınıfına nakledilirler. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

Eskişehir 
Ertuğrul Sakarya 

Kars 
Hasan Erdoğan 

' Bursa 
Mustafa Tayyar 

Manisa 
Yakup Karaosmanoğlu 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Adana 
Yusuf Ak ti mu r 

Kars 
Necmeddin Akan 

Samsun 
Fevzi Geveci 

Maraş 
Adnan Karaküçük 

Antalya 
' Nihat Su •'•' 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

Konya 
Selçuk Aytan ' 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Samsun 
Bahri Cömert ; 

Kars 
Bahtiyar Vural 

Artvin 
S. Osman Ayci 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Samsun 
Mehmet Başaran 

Diyarbakır 
Vefik Pirinççioğlu 

Samsun •" 
A. Fuat Alişâıi 

Maraş 
Ali Hüdayioğlu 



Balıkesir 
Süreyya Koç 

Çorum 
Muzaffer Dündar 

Zonguldak 
M. Ali Pestilci 

Maraş 
Enver Kaplan 

Kırşehir 
Halil özmen 
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Denizli 

Remzi Şenel 
Siirt 

Cevdet Aydın 
Aydın 

Reşat özarda 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
Ankara 

İbrahim Imirzalioğlu 
Erzurum 

Cevat Dursunoğlu 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar burada ufak bir teklifte bulunuyoruz. 
Eğer ordu bakımından büyük bir mahzur yarat
madığı takdirde bu önergeye iltifat etmenizi istir
ham edeceğim. 

Bununla şu durumu karşılamak istiyoruz: 
Bugün orduda kumandanlarının müsaadesiyle 
yüksek tahsile giden astsubaylar var. Şimdi bu
rada 14 ncü maddede kaynak olarak «fakülte ve 
yüksek okulu bitirenlerden muvazzaf subay ol
ma» deniyor. Şimdi bu astsubaylar, üniversiteyi 
bitirmiş ve büyük bir gayret içerisinde olan in
sanlar, demektir. Ayrıca da yapısı askerî disip
line, askerlik ruhuna tamamen intibak et
miş insanlardır, bunlar. Bunların bu mad
de içerisine sokulmasında, biraz evvel de ifa
de ettiğim gibi, büyük bir sakınca görülmediği 
takdirde iltifatınızı rica edeceğim. Yalnız, burada 
«27 yaş» kaydı vardır. Biz «30 yaş diyoruz. Çün
kü onların durumlarını ancak böyle temin etmek 
mümkün oluyor. Şimdi önergemizde bunu temin 
etmek istiyoruz. Yani çalışarak bulunduğu nok
tadan daha ileriye gitmek insanları - ki; bugün 
Beş Yıllık Plân da bunu kabul etmiştir. - Üniver
siteye, liseye, her tarafa eleman alırken bu pren
sibi kabul etmişiz, üstün insanlar, çalışan insan
lar daha ileriye gitmek istiyen insanlara bu im
kânı lütfedin, bahşedin. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu; buyurunuz. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; beni usulün hilâfına 
kürsüye çıkartan bir konu biraz duyduğum endi
şedir. Söylenilen sözleri umumiyetle tekrar et
memek gibi bir âdet içinde bulunmaktayım. An
cak kanunun tümü oylansın şeklinde bir zihniyet
le demin karşılaştığım için önerge sahiplerinden 
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gayrı kimseye de söz verdirmemek zihniyeti tecel
li eder endişesine kapıldım. 

BAŞKAN —Yok öyle şey. 
FAHİR G1R1TL10ĞLU (Devamla) — Bu 

ananeyi yıkmak maksadiyle söz aldım. 
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, öyle bir zih

niyet tecelli etmez. Merak buyurmayınız. 
FAHİR G1RİTLİOLĞU (Devamla) — Teşek

kür ederim. Bu maksatla Reşit Ülker arkadaşım
dan sonra söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkatimden kaçtığı
nı itirafa mecbur olduğum, bu konu dolayısiyle 
önergeyi veren arkadaşlarımın kâffesini tebrik 
etmek mecburiyetindeyim. Filhakika, ordunun 
bir unsuru, bir cüzü olan astsubaylar içerisinde 
fakülte mezunu olmak, sair surette fakülteyi bi
tirenlere nazaran nazarımda çok daha önemli bir 
olay teşkil eder. Evvelemirde astsubayların tah
sili bir fakülteye gitmek için kâfi gelmediği için 
bunların lise muadelet imtihanını vermesi gibi 
mecburiyetleri vardır ve ondan sonra da fakülte
yi okumak gibi güçlükleri vardır. Bu güçlükleri 
yenebilecek üstün kabiliyetler çıktığı takdirde 
bunları hattâ ve hattâ tercihan almak zarureti 
vardır. Belki cevaben denilecektir ki; «fakülte ve 
yüksek okulu bitirenler için kabul edilmiş bulu
nan 14 ncü madde astsubaylara da otomatikman 
işler. Binaenaleyh; böyle bir önergeye lüzum 
yok.» Fakat asttsubayların bağlı olduğu ve ken
di statüsünden dışarıya çıkmasını meneden diğer 
maddeler vardır. Bu maddeler yürürlükte bulun
duğu müddetçe astsubay olarak vazife görmek ve 
devam etmek zorundadırlar. Bu itibarla önerge 
ile bunlara bu hakkın tanınması zarureti duyul
muş bulunmaktadır, önerge verenlerin önerge
lerini bu yönden lüzumlu görüyorum. 27 yaşı da 
bu önerge sahipleri 30 yaş olarak çıkartmışlardır. 
Astsubayların zor şartlarını nazara alan arkadaş
larımız onlara bir nevi rüçhaniyet vermek İçin 
ve hakikaten kademe imtihanları için geçecek za

manı da hesaba katmak suretiyle 30 yaşı uygun 
bir seviye olarak bulmuşlardır. Ben de, 30 yaş 
esasına iştirak ediyorum ve hattâ astsubay olduk
ları halde fakülte bitirenlerin bu 14 ncü madde
den tercihan istifade ettirilmeleri lüzumuna inanç 
duyuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ozoğul, (buyurun. 

NAZMİ ÖZOĞDL (Edirne) — Efendim, bu 
madde tecflvin edilirken 27 yaşı teoyınafctain mak-
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sat teknik bir durumdur. Tetkik edilirse diğer 
maddeler, subayların terfileri astsubaylığa geç
tiği tarihle kıymetlendirilirse aynı tarihe uyma
maktadır. Binaenaleyh; 27 yaş kabul edilirken 
bir teknik hesap üzerine yapılmıştır. Eğer aynı 
rütbedeki subayların yaşları uymuş olsaydı za
ten Komisyonda da bunlar münakaşa edilirken 
30 yaş üzerinden yani bu Personel Kanunu, bü
tün personele lüzumlu olan bütün hakları tanı
mayı hedef gütmüştür. Hiçbir suretle onların 
aleyhinde bir madde çıkartılmaması için âzami 
dikkat gösterilmiş ve âzami hesaplar yapılmış
tır. Binaenaleyh, kanun maddesindeki, «27 yıl» 
yerindedir. 

Bir de yüksek tahsil mevzuu var. Astsubay
lar yüksek tahsil yaptığı zaman muharip sınıfa 
nakil edilemezler mevzuunun konulmasından ga
ye, muharip subaylar, ilgili Harb okullarında 
kendi meslekleriyle ilgili ilmî formasyonları al
maktadırlar. Yani, ordunun lüzumlu olan ilmî 
formasyonlarını harbiyede ve ilgili sınıf okul
larında almaktadırlar. Bu bakımdan, «muharip 
sınıf subaylığına nakledilmezler.» hükmü konul
muş bulunuyor. Bu bakımdan önergenin kanaa
time göre reddedilmesini ve maddenin aynen 
kabul edilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aytaş. 
MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar; sayın arkadaşlarımızın astsu
baylara tanımış bulundukları hakka ben de iş
tirak ediyorum. Teklif ettikleri otuz yaş da mü
nasiptir. Diğer hiç askerlik hizmetinde bulunmı-
yan ve yüksek tahsil yapan sivillerden Silâhlı 
Kuvvetlere subay olarak girmek istiyenler için 
27 yaş uygundur. Burada her halde düşünülen 
sebep şu olmak lâzımgelir: 27 yaş genç bir yaş
tır. İlerde ordu için, intibak için bir fırsat var
dır. Bunlardan daha hiç askerlik ocağında bu
lunmamış sivil kimseler Silâhlı Kuvvetlere ilti
hak ederlerse bunların 27 yaştan sonra orduya 
intibakında bir zorluk olabilir. Fakat, astsubay
lar için mesele böyle değil. Aassubaylar esasın
da ordu konseptlerine alışmışlardır. Bunlar bir 
yüksek tahsil yapıp da subay olmak için, subay 
olmak heves ve liyakatini gösteriyorlarsa 30 yaş 
kendileri için gecikmiş yaş sayılmaz. Binaena
leyh, arkadaşlarımızın yaptığı teklif astsubay
lıktan subay olmak için gösterilen otuz yaş uy
gunudur. Bu arkadaşlarımızın teklifi istikametin
de oy verilmesi münasiptir. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Komisyon. Kısaca ise yeriniz

den izah edebilirsiniz. Bu 14 ncü madde üze
rinde verilmiş bulunan değişiklik önergesi üze
rinde mütalâanız; buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Muhterem arkadaşlar; 
14 ncü madde fakülte ve yüksek okulu bitiren
lerin muvazzaf subay olma durumunu tanzim et
mektedir. Bu madde dikkat buyurulursa ihtiya
ridir. Silâhlı Kuvvetlerde muharip sınıflar dı
şındaki diğer sınıflarda ihtiyaç hâsıl olduğu 
takdirde personel plânlamasına uygun olarak 
fakülte tahsili, yüksek tahsil yapanlardan mad
dede tadadedilen şartlara uyanlar alınabilecek
lerdir. Halbuki arkadaşımızın verdiği önergede
ki husus bir mecburiyet yüklemektedir. Bu iti
barla katılmıyoruz. 

İkincisi, maaş bakımından bu personel aley
hine bir durum hâsıl olmaktadır. Bunlar takrir 
kabul edildiği takdirde teğmen olarak nasbedi-
leceklerdir. Halbuki baremleri bunun çok üze
rindedir. Mağdur duruma düşeceklerdir. 

Üçüncüsü, Silâhlı Kuvvetlerin bir personel 
plânlaması vardır. Bunların miktarları evvel
den bilinmediği ve tâyininin de, tesbitinin de 
mümkün olmadığı cihetle personel plânlaması
nı aksatacaktır. 

Dördüncü bir husus da; 114 ncü maddede 
astsubaylıktan subaylığa geçme şartları tâyin ve 
tesbit edilmiştir. Münhasıran yüksek tahsil yap
ma şartım subaylığa nakil için bir sebebolarak ka
bul etmek mümkün değildir. 114 ncü maddedeki-
şartları haiz olmıyan bir astsubayın, yüksek tah
sil yapmıştır diye subaylığa nasbim kabul etmek 
mümkün değildir. Bu itibarla komisyonumuz tak
rire katılmıyor. 

Kaldı ki, bu madde ahkâmına göre, Silâhlı 
Kuvvetlere intisabedecek olan subayların terfileri 
için bir tahdit konmamıştır. Halbuki ileride ge
leceğimiz veçhile, 114 ncü maddedeki astsubaylık
tan subaylığa geçmede subaylar için tahdit kon
muştur. Bunlar âzami yüzbaşılığa kadar yükse
lebilirler. Bu itibarla komisyonunuz katılmamak
tadır takrire. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
önergeye komisyon katılmamaktadır. 

önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Komisyon f ilhal katılmıyor. Bu önerge dik

kat nazarına alınmak kaydı ile kabul edildiği için 
Meclisin vukubulan temayülü muvacehesinde bu 
önergeyi ve maddeyi komisyona gönderiyorum, 
lütfen bu madde bu şekilde redakte edilecektir. 
Ve bu şekilde bu önerge ile beraber madde hak
kında nihai karar alacağız efendim. 

a) Askerî eğitim 
MADDE 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi 

hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirenler muvazzaf subay nasbe-
dilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulurlar. 
Başarı gösteremiyenler mütaakıp döneni eğitime 
katılırlar. 

BAŞKAN — .1.5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 15 nci mad
de kabul edilmiştir. 

b) Askerî öğrencilerin özlük ihtiyaçları 
-. MADDE 16. — Fakülteler veya yüksek okul
larda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askerî 
öğrencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşı
lanır. 

BAŞKAN — 16 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 16 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

c) Askerî öğrencilikten çıkarılma 
MADDE 17. — Fakültelerde veya yüksek 

okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan öğ
renciler aşağıdaki hallerde askerî öğrencilik nite
liğini kaybederler: 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak 
.yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notunu kaybe
denler, 

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâhilin
de, askerî öğrenci niteliğini kaybedenlerine dair 
disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler, 

c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamamlı-
yamıy anlar, 

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara 
istinaden, sağlık durumları sebebiyle askerî öğ
renci olarak öğrenimine devam imkânı kalmayan
lar, 

e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu 
kaybedenler, 

f) Fakülte • ve yüksek okullarca öğrencilik 
hakkı sone erdirilenler. 
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BAŞKAN — 17 nci maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem 
MADDE 18. — "1.7 nci madde gereğince aske

rî öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişkileri kesi
lir : 

a) Sağlık sebepleri dışında 17 nci maddenin 
a, b, c, e ve f fıkraları gereğince ilişkileri kesilen
lere Devlet tarafından yapılan masraf faizi ile 
birlikte Ödettirilir. 

b) Fakülte veya yüksek okul öğrencilerin
den 17 nci maddenin a, b, c, e ve f fıkraları se
bebiyle askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler 
muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler 
hizmetine alınmazlar. 

c) Bu maddenin a fıkrası gereğince askerî 
öğrencilik niteliğini kaybederek ilişkileri kesilen 
öğrencilerin, Devlete olan borçları askerlik hiz
metleri süresince tehir edilir. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 18 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

111 - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa 
geçine 

MADDE 19. — Fakülteleri veya yüksek okul
ları bitirerek ara vermeden Silâhlı Kuvvetlerde 
askerlik hizmetine başlıyan ve Yedek Subay Oku
luna girişlerinde 27 j^aşmdan büyük olmıyan ye
dek subaylardan muvazzaf subaylığa geçmek isti-
yenler 14 ncü maddede yazılı diğer şartları da 
haiz oldukları takdirde bu maddeye göre muvaz
zaf subaylığa nakledilebilirler. 

Ancak, bunların Yedek Subay okullarına gi
rişlerinden itibaren geçen yedek subay askerlik 
hizmeti muvazzaf subaylık hizmetlerinden sayı
lır. 

Terhislerini mütaakıp müracaat edenlerin mu
vazzaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... ka
bul edilmiştir. 

IV - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 
MADDE 20. — Fakültelerde veya yüksek 

okullarda askerî öğrenci olarak okutulacakların 
giriş şartları, görev ve sorumlulukları, alınacak 
tazminat, fakülte veya yüksek okullarda'en çok 
öğrenim süreleri, askerî eğitime ait hususlarla 
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fakülte veya yüksek okul mezunları ile yedek su
baylık hizmetini yapmakta olanlardan istekli 
olanların muvazzaf subaylığa nakillerinde arana
cak nitelikler ve diğer hususlar bir yönetmelikle 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... ka
bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Subayların sınıflandırılması 

I - Subay sınıfları 
MADDE 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 

mensup Kara (Jandarma dâhil) Deniz ve Hava 
subaylarının sınıfları ve bu sınıflardan hangile
rinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara 
dâhil bulunduğu aşağıda gösterilmiştir: 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar: Piyade, süvari, zırhlı 

süvari, topçu, tank, istihkâm, muhabere, jandar
ma. 

2. Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, tabip, ecza
cı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, hari
ta, yüksek mühendis, mühendis, ordudonatım, 
personel, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknis
yen, sağlık, sıhhiye teknisyeni. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar: Güverte, makina, layn, 

deniz piyade, deniz istihkâm. 
2. Yardımcı sınıflar: Tabip, eczacı, diş tabi

bi, kimyager, ikmal, hidrografi, yüksek mühendis, 
mühendis, ordudonatım, askerî hâkim, öğretmen, 
bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni. 

e) Hava Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar: Pilot, seyrüsefer, hava 

yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, tabip, ecza

cı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, yük
sek mühendis, mühendis, ordudonatım, personel, 
askerî hâkim, öğretmen, bando, teknisyen, sağ
lık, sıhhiye teknisyeni. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin yardımcı sınıflar içerisinde 

(din adamı) snıfınm ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Aydın 
Hilmi Aydmçer 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

21 nci maddenin 2 nci maddesinde yazılı yar
dımcı sınıflar bahsine (din personeli) tâbirinin 
de eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Sayın Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ta

sarısının subay sınıflarını belirten 21 nci mad
desinin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri sınıfla
rını sıralıyan a, b ve c bendlerinin 2 numaralı 
yardımcı sınıflara mahsus fıkralarının başlarına 
ayrı bir yardımcı sınıf olarak «Din İşleri Subayı» 
sınıfının ilâvesini teklif ve rica ederim. 

Konya 
Kadircan Kaflı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim 
önergeye? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 
(Amasya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yalnız arkadaşlar; her üç öner
gede bu din subaylığı ayrı ayrı şekilde ifade edil
miştir. Bu sebeple bir özellik arz edecek bir sıfat 
izafe etmek gerekir. Birisinde din subaylığı, di
ğerinde din personeli denmiştir; Kaflı arkadaşı
mız, «din işleri subayı» tâbirini kullanmış, Ay
dmçer arkadaşımız «din adamı» tâbirini kullanı
yor, Giritlioğlu arkadaşımız ise «din personeli» 
tâbirini kullanıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Din işleri subayı tâbiri 
en uygundur. 

BAŞKAN — Bunun aksine bir mütalâa var 
mı efendini. Din işleri subaylığı kabule şayan 
görülüyor. 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz bunun 
üzerinde; Komisyon kabul ediyor önergeyi. 
Bununla beraber söz istiyorsanız buyurunuz. 
Söz hakkınız her zaman için bakidir. 

Şimdi Din işleri subaylığı olarak telâkki 
ediyoruz. 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım, bunun akademik mânası Ame
rikan ordusunda «Din adamı (rahip)», ve biz
de «Din adamı (İmam)» sınıfı şeklinde olması 
uygundur. Mütalâası, esbabı mueibesi arkadaş-
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larım tarafından uzun uzun arz edildi, izah 
edildi. Ben bunun üzerinde durmıyacağım. «Din 
adamı (imam)», şeklinde. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özoğul. 
Esası kabul edilmiştir. Lütfen bu tabirler 

üzerinde duralım, münhasıran. Çünkü komis
yon katıldığını beyan etmiştir. Bu din işlerine 
ait bir yardımcı subay sınıfının mevcut subay
lar sınıfına ithalini komisyon kabul etmiştir. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, Amerikan ordusunda «Chaplain» 
ifade edilmekte. Alman ordusunda, İngiliz or
dusunda, yani NATO'ya bağlı bütün dünya 
ordularında bu din işleri subayı mevcut. Hali
hazırda bizim Türk Ordusunun gizli kadrola
rında var. Biraz evvel kıymetli arkadaşım ifa
de ettiler, var. Ben Kore'ye giden eski bir ar
kadaşınız olarak, elimizdeki bulunan kadroda 
din işleri subayı mevcut idi. Yani birinci kafi
le ile gitmiştim. Bir binbaşı muadili olan din 
adamları taburlarda, alaylarda mevcuttu. Bina
enaleyh din işleri subayı bu terimin karşılığını 
kapsar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 

Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Sayın Başkan ve arkadaşlar, bu mevzuda 
din işleri subayı ifadesi yerine, din işleri eğitim 
subayı demek daha doğru olur; ben bu tâbiri 
rica edeceğim. İmkân varsa, arkadaşlarımız 
da tensip buyururlarsa, din işleri eğitim su
bayı tâbirini kullanırsak daha yerinde bir ifa
de olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, kısa ise 
yerinizden de söyleseniz olur. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Efen
dim, bir kaç sayfa sonra rütbelere göre subay 
sınıfları gelecek. Şimdi subay sıfatını vermez
sek bu rütbeleri de tevcih etmek imkânı olmı-
yacaktır. 
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sıra geliyor. Şimdi eğer din personeli denirse, 
0 zaman subay rütbeleri içine giremiyecektir. 
Binaenaleyh, rütbe verileceği için terim olarak-
ta subaylıklarını kabul zaruridir. Her halde 
komisyon bunu nazarı itibara alacaktır. Böy
le olması uygundur, teşekkür ederim. 

. BAŞKAN Komisyon beyanda bulunacak 
mı efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) —Hayır. 

BAŞKAN — O halde önergeleri ayrı ayrı 
oya koyacağım. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

(Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili K. Kafh'nırı önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Buna dair olan komisyon öner

gesini okutuyorum.. 

Başkanlığa 
21 nci madde hakkında verilen önergede 

zikredilen «Din işleri subayı» tâbirinin madde
nin a, b, c, fıkraları 2 nci bendleri sonuna ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

ismail Sarıgöz 

BAŞKAN — Komisyon da bir önerge ile 
buna katılmaktadır, önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir 

Nereye koyacağız? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 
(Amasya) — A,B,C, fıkralarında ikinci bendle-
rinin sonuna, 

BAŞKAN — Meselâ A - Kara Kuvvetlerinde 
1 - Muharip sınıflar, 2 - Yardımcı sınıflar. 

KOMİSYON ADINA İSMAİL SARIGÖZ 
(Amasya) — Yardımcı sınıfların sonuna, de
nizde sonuna, havada sonuna.. 

CEVAD DURSUNOĞLU (Erzurum) — 
Kürsüye lütfen, duymuyoruz. 

BAŞKAN — Din işleri subaylığı tâbirinin 
kullanılmasını istiyorsunuz. 

Kürsüye lütfen, Sayın Dursunoğlu sözlerini
zi anlıyamamış. 

MEHMET ALI AYTAŞ (İzmir) — Efen
dim, kanunun bir kaç sayfa ötesinde rütbelere 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, (Din iş

leri subayı) tâbiri olarak Kara Kuvvetlerinde 
yardımcı sınıfların sonuna ilâve edilecek; Hava 
ve Deniz Kuvvetlerinde yardımcı sınıfların so
nuna ilâve edilecek. Maddeyi bu şekilde oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KADIRGAN KAFLI (Konya) — Din ada
mı en sonra bırakılıyor. Bando subayından da 
mı sonraya bırakılacak? Protokolde sıhhiye su
bayından sonra gelecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS 
KILIÇ (Samsun) — Hayır öyle değil. Sayın 
Başkanım, müsaade buyurursanız Kadircan 
Kaflı arkadaşımıza cevap vermek için konuşa
yım. 

BAŞKAN — Geçti efendim. 
a) Sınıfların kurulması ve kaldırılması 
MADDE 22. — Silâhlı Kuvvetlerin gelişme 

ve ihtiyacına göre mevcut subay sınıflarının kal
dırılmasına veya yeni sınıfların kurulmasına 
ve bu sınıfların muharip veya yardımcı olarak 
tesbitine Genelkurmay Başkanının göstereceği 
lüzum ve Millî Savunma Bakanının teklifi ile 
Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 22 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

II - Sınıflandırma 
MADDE 23. — Silâhlı Kuvvetlere mensup 

subayların ve askerî öğrencilerin sınıflandırıl
maları, ilk sınıflandırma ve yeniden sınıflan
dırma olmak üzere iki şekilde test ve mülakat 
neticelerine, beden kabiliyetlerine, isteklerine 
ve kadro ihtiyaçlarına göre yapılır. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 23 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

a) ilk sınıflandırma 
MADDE 24. — Harb okulları öğrencilerinin 

sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına 
göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır. 

BAŞKAN — 24 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

b) Yeniden sınıflandırma 
MADDE 25. — Bulunduğu sınıfın bedenî 

veya fizikî kabiliyetini kaybeden veya sınıfı 
kaldırılan veya yeni bir ihtisas kazanan subay-
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lar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandı
rılırlar : 

a) Sıhhi sebepler : 
Sağlık durumları mensuboldukları sınıfın 

hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne 
göre sağlık kurulu raporu alanlar kendileri de 
istekli oldukları takdirde sınıflandırma kurul
larınca beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönet
meliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıf
lara geçirilirler. 

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandır
ma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hiz
met etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihti
yacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. 

b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak 

istemiyen hava subayları yeniden smıflanlırı-
lırlar, 

c) Özel hizmet niteliğini kaybedenler. 
Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, sualtı ko

mando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı 
maddeleri zararsız hale getiren personelden 
özel hizmet niteliklerini kaybeden subaylar, ye
niden sınıflandırılırlar. 

d) İkinci bir tahsil yapanlar : 
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına Üni

versite veya yüksek okullardan birini bitiren
ler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. 

e) İdarece görülecek lüzum üzerine : 
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik 

düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurulları
nın tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler, 

2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiy
le idarece görülecek lüzum üzerine sınıflarının 
değişmesi icabeden subaylar, 

3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı 
teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için 
idarece lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki su
baylar, yeniden sınıflandırılırlar. 

f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine : 

Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuru
luş değişikliklerinde birliğin personeli aynen 
o kuvvete nakledilir. Personelin eski kuvvet ve 
sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar ka
bul edilmez. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

293 — 



M. Meclisi B : 143 
III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandır- I 

ma yönetmeliği 

MADDE 26. — İlk sınıflandırma ve yeni
den sınıflandırma, sınıflandırma kurulları ta
rafından yapılır. 

Sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapı
lacağı, sınıflandırma kurullarının kuruluşu, 
çalışma usulleri ve kararlarını nasıl alacağı, f-v 
nıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — 26 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meslek programlan 

I - Meslek programları 
MADDE 27. — Subayların yetiştirilmeleri, 

her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin 
geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta 
ve diğer görevlerde kullanma süre ve sırası 
yeterlik gruplarına göre meslek programları 
yönetmeliği ile tanzim ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — 27 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... 27 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

II - Teğmen - yüzbaşıların kıta hizmeti 
MADDE 28. — Teğmen - yüzbaşı dâhil rüt

bede rindeki subayların bu rütbelere!eki kıta hiz
meti toplamı 8 yıldan az olamaz. 

BAŞKAN — 28 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 28 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Subay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel hükümler 

T - Kapsam 
MADDE 29. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 

mensup subayların; rütbeleri bekleme süre
leri. nasıpları, rütbe terfii ve kademe terfii 
şartları bu kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 29 ncıı maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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II - Rütbeler 

MADDE 30. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde
ki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir : 

.Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral. - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 
Man yal - Biiyükamiral 
Mareşallik ve Büyükamirallik rütbesi, harb-

de fevkalâde hizmetleri görülen Orgeneral ve 
Oramirallcre kanunla verilir. 

BAŞKAN — 30 ncıı madde üzerinde bir de
ğişiklik var. Onu okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncıı maddeye son fıkra olarak aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
«Mareşal ve Büyükamirallik rütbesi, öl

müş orgeneral ve oramirallcre de, aynı şartlar
la bir kanunla verilebilir.» 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu ?. 

KOMİSYON ADINA İSMAİL SARIGÖZ 
(Amasya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik öner
gesine katılmaktadır. Söz istiyen yok. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.. Anlaşılmadı. 

Önergeyi yeni baştan oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor muf? 
KOMİSYON ADINA İSMAİL SARIGÖZ 

(Amasya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Gerekli değişikliği rica edip 

okunacak hale getirin efendim. Komisyon fil
imi katıldığım beyan ettiği cihetle değişiklik 
şeklini madde olarak kabul edeceğiz. Eilhal iş
tirak etmese idi bu takdirde değiştirgeyi ve 
maddeyi komisyona vermeye mecbur olurduk. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — 30 ncıı maddenin sonu
na alıyoruz. Müstakil bir fıkra halinde. 
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Başkanlığa 

30 ncıı maddenin sonuna aşağıdaki hükmün 
müstakil fıkra olarak ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

Fıkra : Mareşal ve Büyük Amirallik rütbesi 
ölmüş Orgeneral ve Oramhallcre de aynı şart
larla bir kanunla verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu yapılan değişikli
ği ile birlikte, değişik şekliyk oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

III - Bekleme süreleri 
MADDE 31. — Subayların normal bekleme 

süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Normal bekleme süreleri 

Rütbeler 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral • Tuğamiral 

Normal bekle
me süresi 

1 yıl 
3 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
4 yü 
4 yıl 
3 yıl 

Tümgeneral - Tümamiral 3 yıl 
Korgeneral Koramiral 3 yıl 
Orgeneral - Oramiral 3 yıl 
BAŞKAN — 31 nci maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

b) En az bekleme süreleri 

MADDE 32. — Subayların en az bekleme sü
releri aşağıda gösterilmiştir : 

a) Tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla olan 
fakülte ve yüksek okulu bitirenler teğmen nas-
bedilirler. Bunların harb okulları mezunu em
sallerine; yetişinceyc kadar teğmenlik hariç, her 
rütbede bekleme süreleri birer yıl eksiktir. 

b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler 
icabı, savaşlara katılanlar için Genelkurmay 
Başkanınm göstereceği lüzum üzerine Millî Sa
vunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
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kararı ile normal bekleme süreleri 1/2 nisbetine 
kadar indirilebilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci maddenin Hükümet tasarısındaki 

gibi kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Hilmi Aydmçer 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
CEÇICt KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

32 nci maddeyi okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

c) En çok bekleme süreleri 
MADDE 33. — Subayların en çok bekleme 

süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tahsil süresi iki yıl olan yüksçk okul

ları bitirenler asteğmen nasbedilirlcr. Bunların 
her rütbede normal bekleme süresi harb okulla
rı mezunu emsalerine yetişinceyc kadar bir yıl 
fazladır. 

b) Subayların 31 nci maddede gösterilen 
normal bekleme sürelerinin dışında her rütbe
de kalabilecekleri en çok bekleme süreleri o 
rütbenin yaş haddine kadar olan müddettir. 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

IV - Terfi zamanı 
MADDE 34. — Muvazaf subayların terfileri 

her yıl mutlak olarak 30 Ağustos Zafer Bay
ramı günü yapılır. 

BAŞKAN — 34 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Nasıp 

I - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 
MADDE 35. — Subaylığa nasıp ve rütbe 

terfileri Millî Savunma Bakanı (Jandarma su
bayları için içişleri Bakanı) ve Başbakanın 
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müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının I 
onayı ile yapılır. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde bir de
ğişiklik önerges verilmiştir, değişiklik öner
gesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 35 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«1. Subaylığa nasıp ve terfi onayı. 
MADDE 35. — Subaylığa nasıp ve rütbe 

terfileri, Millî Savunma Bakanı (Jandarma su
bayları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın 
imzalıyacakları Cumhurbaşkanının ortak ka
rarnamesiyle yapılır.» 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Değişiklik 

önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 35 nci 
maddeyi bu değişiklik şekilde oyunuza sun
uyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... madde 
bu değişiklik şekilde kabul edilmiştir. 

I I — ISıuibaylığa (nasıp 

MADDE 36. — Muhtelif okulları başarı 
ile bitirenlerin nasıpları : 

a) Harb okullarını başarı ile bitirenler 
o yılın 30 Ağustos'unda teğmen nasbedilirler 

b) Yedek subay okullarını başarı ile bit
irenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen 
nasbedilirler. 

c) Silâhlı Kuvvtler hesabına fakülte ve 
yüksek okulları başarı ile bitirenler, askerlik 
eğitimini de başarı ile bitirdikleri takdirde 
bunlardan, tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla 
olanlar teğmenliğe, tahsil süresi 4 yıldan az 
olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okul
ları bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak 
nasbedilirler. 

d) Fakülte ve yüksek okulları kendi 
IhesaJbına (bitirip ara tvertmieden [branşları ile 
ilgili muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler, 
şartları haiz oldukları ve askerlik eğitimini 
de başarı ile bitirdikleri takdirde (c) fıkra
sına göre subaylığa nasbedilirler. j 
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e) Yedek subaylıktan muvazzaf subay

lığa geçmek istiyenler şartları haiz iseler muv
azzaf subaylığa geçirilirler. Bunların yedek 
subaylık hizmetleri bekleme sürelerinden sayı
lır. Asteğmenlik nasıpları yedeik suibay okuluma 
katıldıkları ayın son gününe götürülür. Bu 
nasıplarma göre mütaakıp terfileri yürütülür. 

BAŞKAN — 36 nci maddeyi oyunuza sun
uyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 36 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

I I I Nasıp düzeltilmesi 
MADDE 37. — Kazai ve idari kararlar 

neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara 
göre yapılır. 

a) Subayların mahkûm edildikleri şahsi 
hürriyeti bağlayıcı cezaları, para cezasından 
muhavvel olanları, dâhil, kısa hapis ve tecil 
edilen cezaları Ih&niç malhkumiyet l e meticde-
ınen açıkta geçen müddetleri, dürar /ve ıızin 
tecavüzünde bulundukları mahkeme kararı 
ile sabit olanların bu müddetleri bekleme sü
relerinden düşülür. Şu kadar ki açığı gerek
tirmeyen bir suçtan mahkûm olanların, açıkta 
geçen müddetleri bundan hariçtir. 

b) Silâhlı Kuvvetler veya izinli olarak 
kendi hesabına yurt içi veya yurt dışında tah
sil ve staja gönderilen subaylardan öğrenim
leri, bu kanun hükümlerine göre hazırlanacak 
yönetmelikte gösterilen süre ve şartlar içinde 
bitiremiyen veya başarısızlık veya diğer sebep
lerle yönetmelikte gösterilen sürelerden fazla, 
sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bitirme
lerine imkân olmıyan veyahut üniversiteler yö
netmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesi
len veya uygunsuz hallerinden dolayı eğitim
lerine son verilenlerin, tahsil ve stajda kaldık
ları müddetler kadar bekleme süreleri uzatılır. 
Bu fıkra gereğince uzatılacak süre, tahsil ve
ya staj maksadiyle yurt dışına çıkış ve dönüş 
tarihleri arasındaki müddettir. 

c) Muhtelif sınıf okullarında, temel kurs
larında veya bunların benzeri tahsil ve eğitim
de bulunan subaylardan, tahsil ve eğitime de
vamsızlık, (sıhhi hesapler hariç) başarısızlık 
veya uygunsuz (hallerinden devre'Tkayfbedenierıa 
terfileri, emsallerine nazaran kaybettikleri yıl 
kadar geciktirilir. 

6 ay (dâhili) ve daha aız ısüreli kurallar için l>u 
fıkra hükümleri uygulanmaz. 
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id)1 Haiti) akademileri talhsiM fve sahihi selbep- I 

ler dolayısiyle kecikmeler için yukardaki fıkra
lar hükümleri uygulanmaz. 

e) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak ter-
filer 34 ncü madde hükmüne tabidir. 

BAŞKAN — 37 nci maddeyi okunan şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler... 37 nei madde aynen kabul edilmiş
tir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 
I - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 38. — Kıdem ve kıdem sırası aşa
ğıdaki esaslara göre düzenlenir : I 

a) Rürbelerde kıdemler, terfi kararname
sinin metninde yazılı tarihten başlar. 

Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin ara
sındaki kıdem sırası : 

Harb okulları, fakülte ve yüksek okulları 
bitirenlerin kıdemleri harb okullarında fakülte 
veya yüksek okullarda kazanılan not ortalama
larına göredir. I 

Bunlar kendi aralarında sıralanırlar : 
b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında I 

kıdem sırası * 

1. Her rütbeye yükselirken almış olduk
ları yeterlik derecelerine göre yapılır. 

2. Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik 
kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi 
kıyasla namıyan subaylar arasında kıdem sıvası 
aşağıdaki önceliğe göredir : 

aa) Harb okullarından mezun olan subay
lar. 

bb) Fakülte veya yüksek okullardan me
zun olan subaylar. 

cc) Yedek subaylar. 
dd) Astsubaylıktan subaylığa geçenler. 
3. Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve 

aynı nasıplı subaylar arasındaki kıdem sırası : 
Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların 

dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 
grupları aynı olanlar içinde yeterlik derecele
rine göre tesbit edilir. Yeterlik dereceleri aynı 
olanların bir evvelki rütbel erindeki yeterlik 
grup ve dereceleri esastır. 

c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı de
ğiştirilenlerin kıdem sırası : 

Yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tes-
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bit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıp-
lılarınm sonunda sıralanırlar. 

BAŞKAN — 38 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

I - Terfi esasları 

MADDE 39. — Subayların terfileri aşağı
daki esaslara göre düzenlenir : 

a) Çeşitli sınıflara mensup subayların de
ğişik rütbe ve görevlerindeki yeterlikleri, sicil 
raporlarının not ortalamaları ve değerlendirme 
kurullarınca verilen değerlendirme notları top
lamı neticesi elde edilecek yeterlik notuna gö
re tesbit edilir. 

Sicil raporlarının şekli ve muhtevası, ne su
retle ve kimler tarafından ve hangi zamanlar
da doldurulacağı subay sicil yönetmeliğinde 
gösterilir. 

b) Üsteğmen - albay (dâhil) rütbelerdeki 
subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin 
son yıllarında o rütbede haklarında her yıl dü
zenlenen sicil raporlarını not ortalamasına ve 
değerlendirme kurullarınca verilen değerlen
dirme notuna göre sıralanır ve 5 yeterlik 
grubuna ayrılırlar. 

c) Subayların rütbe terfi edebilmeleri 
için : 

1. Üsteğmenlerin en az 4 ncü yeterlik gru-
puna, 

2. Yüzbaşı - yarbayların en az 3 ncü yeter
lik grupuna, 

3. Albayların en az 2 nci yeterlik grupu
na girmiş olmaları gerekir. 

d) Asteğmenler ve teğmenler yeterlik 
grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri Subay 
Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel sebepler 
bulunmadıkça normal bekleme sürelerinin so
nunda yapılır. 

e) Normal bekleme süreleri sonunda ya
pılan değerlendirmede terfi için gerekli yeter
lik gruplarına giremiyen üsteğmen ve yüzbaşı
lar mütaakıp iki yıl, binbaşı, yarbay ve albay
lar bir yıl daha değerlendirmeye tabi tutulur
lar. Bunlardan yeterlik notları normal bekleme 
süresi sonunda değerlendirmeye giren ve terfi 
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eden subaylai'in aldığı yeterlik notlanna eşit 
veya daha yukarı olanlar bu grupa girmiş ad
dolunur ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az 
mevcutlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bu
lunan subayların, yeterlik derecelerini tâyin 
eden not, kendi kuvvetinde o yıl terfi sırasına 
giren ve yeterlik gruplarına ayrılabilen diğer 
sınıflarda aynı yeterlik grupları arasında ye
terlik derecesi notu en düşük olan sınıfın en 
düşük ehliyet derecesi notuna eşit veya daha 
yukarı ise o yeterlik grupuna girmiş addedilir. 
Ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — 39 nen maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
39 ucu madde kabul edilmiştir. 

II - Yeterlik grupları 
MADDE 40. — Yeterlik grupları ile bunla

rın yüzde oranları aşağıda gösterilmiştir : 
1 nci grup % 5 
.2 nci » % 20 
3 ncü » % 50 
4 ncü » % 20 
5 nci » % 5 

BAŞKAN — 40 neı maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
40 neı madde aynen kabul edilmiştir. 

III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 
MADDE 41. — Yeterlik gruplarına girecek

lerin sayıları her sınıf ve rütbe için ayrı ayrı 
olmak üzere normal bekleme süreleri sonunda 
terfi sırasına giren subay mevcudunun yeterlik 
grupu yüzdeleri ile çarpılması suretiyle elde 
edilir-. Yeterlik gruplarının hesaplanması sıra
sında 0,5 ten (Dâhil) daha yukarı kesirlerin 
noksanı bir alt gruptan alınarak tama çıkarılır. 
0,5 ton. aşağı kesirler bir alt grupa ekle
nir. Bu hesaplama birinci yeterlik grupundan 
başlanarak elde edilen neticelere göre yapılır. 

BAŞKAN — 41 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4.1 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

IV - Kadroların bildirilmesi 
MADDE 42. — Kara, Deniz ve Hava Kuv

vetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 
kadrolar her yılın Mayıs ayında sınıf ve rütbe 
belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca Kuv
vet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komıı-
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tanlığı vasıtasiyle değerlendirme kurullarına 
bildirilir. 

BAŞKAN — 42 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 42 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

V - Çok sınıflı kadrolar 
MADDU 43. — Çeşitli sınıflarca yürütüle

bilen (çok sınıflı) kadrolar, bu kadrolarda gös
terilen sınıflara; sınıfların kadro mevcutları 
oranında dağıtılır. 

BAŞKAN — 43 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 43 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

VI - Rütbe terfii şartları 
MADDE 44. — Rütbe terfiinin esas ve şart

ları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme müddeti

ni tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme sü

resinin 2/3 ü yarbay ve albay için 1/2 si kadar 
yıllık sicili bulunmak, 

c) Teğmen - yüzbaşılar için her rütbede 
meslek programları yönetmeliğinde gösterilen 
kıta hizmetlerini yapmış olmak, 

d) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeter
lik grupuna dâhil bulunmak, 

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

lar için üst rütbe kadrosunda ve 50 nci madde
deki oranlar içinde açık bulunmak. 

Yukardaki a, b, c, d, e ve f fıkralarındaki 
şartları taşıyan subaylar, kadro münhali nisbe-
tinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu ter
fi] er yeterlik gruplarına ve yeterlik grupları 
içerisindeki yeterlik derecelerine göre bu ka
nundaki esaslar dâhilinde değerlendirme kurul
larınca yapılır. 

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

VLl - Kadrosuzluktan terfi edememe 
MADDE 45. — Rütbe terfii için gerekli ye

terlik grupuna girip de, kadroda açık bulun
madığında terfi edemiyen üsteğmen - yarbay
lar, mütaakıp yıllarda yeniden değerlendirilir
ler. 

Rütbe terfi için gerekli yeterlik grupuna 
girip de açık kadro bulunmadığından terfi ede
miyen albaylar, mütaakıp iki yıl için yeniden 
değerlendirilirler. 
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Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerinde-

ki bekleme sürelerinin başlangıcı, rütbeye na
sıp tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rüt
belerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

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

VIII - Kademe terfii şartları 
MADDE 46. — Kademe terfii esas ve şart

ları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını 

doldurmuş olmak, 
b) Sicil notu müsait bulunmak. (Normal • 

bekleme süreleri sonunda rütbe terfii için her 
yıl yapılan ehliyet gruplamasmda, kendi kuv
vetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekli
ye ayrılacak yeterlik gruplarının üstündeki 
gruplarının üstündeki grupların en düşük sicil 
notu ortalamasına eşit veya daha yukarı sicil 
notu almış olmak.) 

Teğmenlerin kademe terfileri «a» fıkrasında
ki esaslara göre yapılır. 

Bekleme süreleri sonunda rütbe terfi eden 
subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine 
de terfi etmiş sayılır. 

Normal bekleme süreleri dışında rütbe ter
fi eden subaylar, eski rütbesinde bulunduğu ka
demenin yeni rütbesinde bir ileri maaşa teka
bül eden maaş kademesine de terfi etmiş sa
yılır. 

Kademe terfii suretiyle üst rütbe maaşını 
almış olmak rütbe terfini gerektirmez. 

Rütbelere ait kademeler ek 1 çizelgede gös
terilmiştir. 

5 nci ehliyet grupuna girdiğinden 25 fiilî 
hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecek 
olan üsteğmenler, kademe terfi şartlarını haiz 
oldukları müddetçe, üsteğmenliğin ancak 10 
(dâhil) kademesine kadar terfi ederler. 

39 ncu maddenin «e» fıkrası gereğince rütbe 
terfi edemeyip kademe terfiine sapan yüzbaşı, 
binbaşı, yarbay ve albaylar, mütaakıp seneler
de kademe terfi edemediklerinden emekliye 
sevk edilirler. 

BAŞKAN — 46 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
46 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

IX - Askerî hâkim ve yardımcıları 
MADDE 47. — Askerî hâkim ve yardımcı

ları, askerî savcı ve yardımcıları, adlî muşa-
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vifler. Askerî Adalet İşleri Başkanlığı, Aske
rî Adalet Teftiş Kurulu kadrolarında ve aske
rî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan, as
kerî hâkim subayların sicil işleri ve yükselme
leri aşağıdaki istisnalar dışında bu kanun hü
kümlerine göre yapılır : 

a) Askerî hâkim ve yardımcılarının, aske
rî savcı ve yardımcılarının, adlî müşavirlerin, 
askerî niteliklerine ait sicil notları idari üstle-
ı-ince verilir. 

b) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıların meslekî 

sicil notları, Askerî Yargıtay dairelerince ve 
daireler kurulunca, 

2. Askerî savcı ve yardımcılarının meslekî 
sicil notları, Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve 
Askerî Adalet müfettişlerince verilir ve bu iki 
notun ortalaması meslekî sicil notu olur. 

3. Adlî müşavirlik görevinde bulunanların 
meslekî sicil notlan. Askerî Adalet müfettişle
rince verilir. 

e) Askerî niteliklere ait sicil notları ile 
meslekî sicil notları eşittir. Bu iki not toplamı 
diğer subayların sicil notuna eşittir. 

d) Askerî Adalet İşleri Başkanlığı ile As
kerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrola
rında ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde 
bulunanların sicilleri, diğer subaylar gibi idari 
üstlerince düzenlenir. 

e) Meslekî sicil notlarının nasıl ve hangi 
esaslara göre verileceği, kuvvet personel baş
kanlıklarında ne zaman buundurulacağı, as
kerî niteliklerin neler olduğu, idari sicil üstle
rinin kimler olacağı ve sicille ilgili diğer hu
suslar Subay SİMİ Yönetmeliğinde gösterilir. 

f) Askerî Yargıtay Başkanı, II nci Baş
kan, daire başkanları ve üyeleri ile Başsavcısı
nın yüksek mahkeme hâkimleri olarak Anaya
sa ile belirtilen hakları saklıdır. Ancak, bunlar
dan yükselme sırasına gelenlerin general ve 
amiralliğe yükselmeleri bu kanun hükümleri
ne tabidir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde bir deği
şiklik önergesi verilmiştir. Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
47 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi

ni arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
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Ek fıkra: Askerî Yargıtay Başkanı, 2 nci Baş

kanı, daire başkanları ve üyeleri ile Başsavcısı. 
Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Baş

savcısına verilen ödenekler verilir. 
Askerî hâkim ve yardımcıları ile askerî savcı 

ve yardımcıları, kadro maaşlarının muadili hâ
kimler ve savcıların aldıkları tazminata muadil 
tazminat alırlar. 

FAHİR G1R1TLİOĞLU (Edirne) — Müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, peşinen bir hususu iti
raf etmek zorundayım ki, günlerden bu yana bu
gün şu salonda bulunan arkadaşlarımızın mikta
rındaki bir kadro ile çalışmaktayız. Mahmul va
ziyette olduğumuz için ertesi günkü kanunların 
konuşulmasına hazırlanmamız ekseriya kabil ola-
mamakttadır. Büyük üzüntü ile ifade ediyorum, 
Askerî Personel Kanununa bu mahmul çalışma
mız sebebiyle şahsan (ben) hazırlanamadım; iyi
ce tetkik edemedim. Gözümden kaçan pekçok 
hususlar var. Bu itibarla verdiğim önerge bir 
noktayı telâfi ederken, diğer bir noktayı aksat
maktadır. Peşinen özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; 142 nci madde ile 
askerî personel ve sivil personel arasında bir mu
adelet sağlanmıştır. Yani maaşlar ister asker
de, ister sivil personelde aynı olacaktır. Sivil Per
sonel Kanununda olduğu gibi kat hesabı vardır 
ve bu kat hesabını askerler ayrıca yapmıyacaktır.' 
Sivil Personel Kanunu hükümlerine göre olacak
tır. Demek ki; prensip itibariyle bir muadeleti
miz vardır. 

Muadelet prensip itibariyle konulmakla bera
ber bir noktada muadeletten ayrılıyoruz. 156 nci 
maddede de maalesef 156 nci madde için önerge 
vermediğimden dolayı üzgünüm. 156 nci madde 
temsil ödeneğini getiriyor. Personel Kanununu 
yaparken de reform yaptık diyorduk, temsil öde
neğini kaldırdık diye. Ve filhakika Personel Ka
nununun getirdiği en mükemmel işlerden birisi 
temsil ödeneğini kaldırmasmdır. Biz bunu re
form kelimesiyle ifade ettik. Ama muadeletini 
prensip itibariyle kabul eden Askerî Personel Ka
nunu 156 nci maddesiyle temsil ödeneğini getir
miş ve öyle fena bir formülle getirmiş ki, temsil 
ödeneğinin miktarını Millî Savunma Bakanlığı 
bir yönetmelikle tâyin edecek. Kanunla da de-
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ğil. Bunun ne derece hüsnü istimal edileceğini, ne 
derece suiistimal edileceğini ilerideki yıllar gös
terecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, muadelette 
titizlik göstermek zorundayım. Bu titizliğin eseri 
olarak 156 nci maddeye değinmeden geçemiyo
rum. Ve maalesef orada önergem olmadığı için 
de etraflıca reddi hususunda konuşamıyacağım. 
2 nci muadeleti bertaraf ettiğimiz nokta 47 nci 
maddede... Burada önergem var. 

47 nci madde, askerî hâkimlerden bahseder. 
Yargıtay organını şahsan ben bir bütün olarak 
kabul ediyorum. Asker veya sivil bu sınıfa dâhil 
olanı biribirinden ayrı mütalâa etmiye imkân 
yoktur. Ordu içerisinde bulunanlar, emir ve ko
muta mevkiinde olanlar bâzı bakımlardan şikâ
yettedirler. Bunu biliyorum ve şikâyetlerine de 
itiraz etmiyorum, haklıdırlar. Meselâ, bir kıta 
kumandanı kıtası içerisinde vazifeli askerî hâki
me eskisi gibi müessir olamıyor, eskisi gibi ceza 
da tâyin edemiyor ve münasebetlerin hüsnüniyet
le devam ettirilmek istendiği faraziyesi üzerinde 
konuşuyorum. Kıta subayı diyor ki; ben benim 
kıtamda rütbe bakımından dûn rütbede, küçük 
rütbede bulunan bir askerî hâkime müessir ola
madığıma ve ona gereken disiplin cezalarını ve
remediğime göre kıtamdaki disiplini bozmaktadır 
bu durum. Diyor. İstihbar ettiğime göre buna 
dair pek çok şikâyetler Millî Savunmaya kadar 
intikal etmiş. Bu böyle olmakla beraber şikâyet 
eden komutanların şikâyetlerini yerden göğe ka
dar haklı bulmama rağmen, gül ve diken mesele
si, hâkimlik sıfatının özelliği icabı hâkimin ku
mandanlık otoritesinin dışında müstakil varlığı
nı muhafaza ettirmek zarureti de vardır. Bunu 
da kabule mecburuz. Şimdi nasıl ki, disiplin mü-
lâhazasiyle hâkimler hakkında yönetilen tenkid-
]er vardır ve bâzı şirketler vardır. Yine disip
lin mülâhazasiyle orduda ahengi bozma mülâha
za siyle öyle tahmin ediyorum ki, hâkimlere veri
lecek fazla ödenek şikâyetleri doğuracaktır, Ve 
şikâyet edenler de diyecek ki, askerî hâkimin rüt
besine göre aldığı aylık diyelim ki, bir askerî 
yüzbaşı hâkimin almış olduğu aylık bir yarba
yın, bir binbaşının aylığına tekabül edecektir. 
Bu orduda bir ahenksizlik ve şikâyeti doğuruyor, 
diyeceklerdir. Bunu da kabul ediyorum ve bu 
şikâyetler şekil bakımından yerden göğe kadar 
haklıdırlar peşinen kabul ediyorum. Bütün bun-
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lara rağmen müessese olarak ya askerî hâkimlik 
müessesesini kaldıralım, hâkimlik müessesesini 
tevhid edelim, yahut bunun mahzurları varsa ya
ni bir hâkimi mutlaka bulundurmak mecburiye
tinde isek ve o hâkime de mutlaka rütbe giydir
mek mecburiyetinde isek bu hâkimi şartlara göre 
ayrı kılığa sokmıyalım. Hâkim sivilken ne ise as
kerken başka olmamalıdır. 

Bu muadeleti diğer kanunlarda yaptık ve bü
yük ölçüde yaptık. Askerî Temyiz Mahkemesi 
Kanunu bunun bir delilidir. Ama, bu muadeleti 
Personel Kanununun 47 nci maddesinde de yap
mak zorundayız. 

Biraz amelî misaller vermeme müsaadenizi 
istirham ederim. 

47 nci madde bugünkü keşmekeşliğin dahi 
içinden çıkacak şekilde vaz'edilmemiştir. Tâbiri 
bilhassa kullandım. Bu tâbiri fikrimi noktai na
zarımı kuvvetlendirmek için bilhassa kullandım. 
Malî yönden bir keşmekeşlik vaziyeti maalesef 
var. 

Muhterem arkadaşlarım, bu devre çıkarttığı
mız kanunlardan bir tanesi Askerî Temyiz Mah
kemesi Kanunudur. Askerî Temyiz Mahkemesi 
Kanununu Büyük Meclis olarak biz çıkarttığımız 
vakit ödenekleri bakımından Askerî Temyiz Mah
kemesi Birinci Başkanı, İkinci Başkanı, üyeleri 
ve Başsavcısının alacağı ödeneği için bir kanuna 
atıf yaptık. Hangi kanun? Yargıtay Kanunu. 
Yargıtay Kanununda tasrih edilmiş kimselerin 
alacağı ödenek kadar ödenek alacaklarını Askerî 
Temyiz Mahkemesi Kanununa koyduk. Şimdi as
lında Yargıtay Kanunu ödenekten bahsetmez. 
Özel bir kanun bahseder. Geçenlerde ödenekler
le ilgili bir kanun çıkarttık. Bu ödeneklerle ilgi
li kanun Meclisten çıktı; henüz Senatodan çıkmadı. 
Meclisten çıkan kanun Cumhuriyet Senatosunca 
da kabul edildiği takdirde hâkimlere ve bu arada 
Yargıtay üyelerine vereceğimiz ödeneklerin sis
temi değişiyor ve meriyette bulunan kanunu kal
dırıyoruz. Buna rağmen Askerî Temyiz Mahke
mesi Kanununun atıf yapan maddesi halen yü
rürlükte... Biz kanunu kaldırıyoruz, atıf yapan 
madde yürürlükte... Kalkmış bir kanuna göre 
Askerî Temyiz Mahkemesi üyeleri ne suretle öde
nek alacaktır? Bu, hakikaten enteresan bir konu
dur. Diyelim ki, Askerî Temyiz Mahkemesi üye
lerine göre bu eski hükümler meridir diye kabul 
edelim. Şimdi arkadaşlar, yüksek mahkeme ola-
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rak Anayasamızda vasıflandırılmıştır, Askerî 
Temyiz Mahkemesi. Danıştaydan farkı yoktur, 
Yargıtaydan farkı yoktur, rica ederim o yüksek 
mahkemenin hâkimlerine diğer yüksek mahkeme
lerin hâkimlerinden ayrı bir ödenek vermiş olaca
ğız. Eğer yürürlükteki kanunun Askerî Temyiz 
Mahkemesi hâkimleri için kalkmadığı farz edilse 
dahi. Biran için böyle kabul ettiğimiz takdirde 
dahi Danıştaydaki hâkimlere verdiğimizden, Yar-
gıtaydaki hâkimlere verdiğimizden daha az nis-
bette Askerî Temyiz Mahkemesi hâkimlerine ver
miş olacağız. 

Yüksek mahkemeye münhasıran yaptığım 
bu mukayese gösteriyor ki, adalet organları 
arasında bir muadeletsizlik bir dengesizlik var. 
Şu mahkeme daha ehemmiyetlidir, öbür mah
keme daha ehemmiyetsizdir tarzındaki tefriki 
hukukçular kabul etmezler, adliyeciler kabul 
etmezler. Hukukçular nazarında sulh mahkeme
si veya ağır ceza mahkemesi nihayet adalet da
ğıtan bir organdır. Hukukçular nazarında ve 
nihayet hukukçular dışında herkesin uyabilece
ği bir hüküm, Anayasayla konmuştur ki, yük
sek mahkeme vasfında olan mahkemeler sıra-
siyle sayılmış bulunmaktadır. Demek ki adalet 
teşkilâtında yüksek mahkemesi ne ise askerî 
teşkilâtın yüksek mahkemesi de aynı vasıfta 
olarak Anaysamızda kabul edilmiştir. Biz bun
ları denksizliğe getirmemek zorundayız. Kaldı 
ki, eğer hukuk dışı konuşmamız icabederse 
Devlet aleyhinde işlenilen mühim cürümler; 
komünistlikle ilgili, vatana ihanetle ilgili yani 
Türk Ceza Kanunun birinci babında yazılı en 
mühim cürümler de askerî mahkemelerde gö
rülmektedir. Yani askerî mahkemelerin faaliyeti 
yalnız dar bir askerî personeli ilgilendirme
mektedir, tüm olarak bütün vatandaşlarımızı 
da ilgilendirmektedir ve en mühim dâvalarıda, 
sırasında en hayatî dâvalarda bu askerî mahke-
ler bizim için en büyük teminat unsuru olarak 
karşımızda bulunacaktır. 

Biz şimdi, kanun yapıcı olarak her şeyden 
evvel bu tezadı hal etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu kanaat ile etraflı mukayeseye girişmiş 
bulunmaktayım. 

47 nci maddeyi olduğu hali ile kabul ede
cek olursak - misâli yine Askerî Temyiz Mah
kemesinden alayım - Askerî Temyiz Mahkeme
si Kanununda kabul ettiğimiz son fıkranın hü-
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kümsüz olması lâzım. Aslında benim noktai na
zarıma göre yine hükümsüz, Çünkü yapmış 
olduğu atıf Yargıtay Kanunudur ki ; Yargıtay 
Kanununun ödeneklerle ilgili kanununu Mec
lis olarak kaldırmış bulunmaktayız. Tekrar edi
yorum ; özür dilerim, bu kanunu Cumhuriyet 
Senatosu da kaldırdığı takdirde esasen Askerî 
Temyiz Mahkemesindeki atıf muallâkta kalmış 
olacaktır. Şimdi işi biraz daha umumileştiriyo-
rum. 

Askerî hâkimlere geçiyorum, bidayet hâkim
lerine. 

Ankaradaki bidayet mahkemesi hâkimi ile 
filan tümendeki askerî hâkim arasında gördü
ğü hizmet bakımından bir fark yapmak hak
sızlık olur, daha ileri gideyim, hata olur. Hâ
kimleri biribirinden ayırmamak mecburiyetin
deyiz. T (ikrar başladığım noktaya geliyorum, 
velevki ordu disiplini buna müsaade etmese da
hi velevki orduda ahenksizlik olsa dahi. Ne
den «dahi» diyorum? Çünkü, rütbe esasına gö
re kurulmuş olan ordu münesebetinde hâkimle
ri ayırdık, bir kumandanın disiplin cezası ver
mesini mümkün görmedik. Özelliği dolayisiyle 
mümkün görmedik. Haklı şikâyetler olmuyor 
mu? Oluyor. Ahenksizlik yaratıyor mu? Yara-
yor. Temenni edilirki, bu ahenksizlikler azal-
sııı. Temenni edilir ki, hâkimlik mesleğinde 
olan rütbe sahipleri kumandanlara hürmette 
emsali arkadaşları gibi davransınlar, hareket 
etsinler. Temenni edilir. Ama mutlak mânada 
biz onu kumandanların emri altına sokmadık. 
Bunda mahzurlar olduğunu bile bile sokmadık, 
faydasının daha ağır bastığını gördüğümüz 
için. 

Şimdi ödenek bahsinde de aynı noktai nazarı 
ileri sürüyorum ve diyorum ki, gerek bidayet 
mahkemeleri ve gerek askerî hâkimler, emsali 
hâkimler nekadar alırsa o kadar ödenek almalı
dırlar. Muadelet sivil ve personel rejimleri böy
le sağlanır. 

Askerî hâkimler ne kadar alacak?... Dondu
rulmuş kalıptan onun çıkartmaya mecburuz. Ye
ni yargıtay mensupları, Cumhuriyet Sena
tosundan çıkan şekle göre, ne kadar alacaklar 
ise, otomatikman benim verdiğim önergedeki 
formüle göre, Askerî Temyiz mahkemesi hâkim
leri ele o kadar almalıdır. Bidayet mahkemeleri 
ne kadar almalıdır?... Rütbe ve kadrosunun kar-
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şılığmcla, diğer umumi mahkemelerdeki hâkim
ler ne kadar ödenek alıyorlar ise ki - Meclisten-
çıkarttık, Senatonun tetkikine arz edilmiş du
rumdadır. - o hâkimlerin muadeli derecesinde 
ödenek alınmalıdır. 47 nci maddeye bir son fık
ranın eklenmesi sureti ile bu muadeletin sağ
lanacağı kanısındayım. Belki denilebilir ki temsil 
ödenekleri ile ilgili özel bir 152 nci maddemiz 
vardır. Bidayette söylediğim gibi, temsil öde
nekleri maddesinidc bu kanunda tamamiyle 
yersiz görmekteyim. Temsil ödenekleri askerî 
hâkimlere de verilebilir, hazırlanacak yönetme
liğine göre, alay kumandanmada verilir, or
du kumandanına da verilir. Miktarları devam
lı değişecektir, kanun yapanın iradesi dışında 
icra organları tarafından hazırlanacak yönet
meliklerle temsil ödenekleri müessesesi maale
sef askerî personel arasında ihdas edilmiş ola
caktır. Bu müessesenin sakatlığına mutlak 
inandığım içindir ki, bunu bir kanuni hükme 
raptetmökte fayda görüyorum. Hâikimleri mutlaik 
kanuni bir hükme bağlıyalım ve onlara 47 nci mad
deye ilâve edeceğimiz ek bir fıkra ile sivil per
sonel hukukuna talbi hâkimler deröcedinde haklim. 
ödeneğini verelim. Bu suretle askerî mahkeme 
ve diğer umumi mahkemeler arasındaki mali 
yönden fark kalmamış olacaktır ve biribirile-
rine aktarma durumu da kalmamış olacaktır 
ve biribiril erini daha yüksek görme, daha ca
zip görme veya daha geri görme gibi bölücü, 
kırıcı haller de ortadan kalkmış olacaktır. 

Önergeme bu bakımdan iltifat buyurmanızı 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nazıni Özoğul, buyurun. 
NAZİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, kıymetli arkadaşımız bu madde hak
kında bir kelime sarf etti; «keşmekeş» kelime
sini sarfetti. Tabiî kendileri de şunu ifade etti
ler, «Ben bütün Personel Kanununu tetkik et
mediğim için belki bir yanılmaya da gidebili
rim» dediler. 

Muhterem arkadaşım, eğer Askerî Personel 
Kanununu okumuş olsa idi, 39 ncu madde ile 
58 nci madde, ordu mensuplarının yalnız terfi 
esasları ve şartları ile ilgili maddelerin alındı
ğını tesbit edecektir. Terfih, yani maaşla ilgili 
hiçbir maddede ve her hangi bir rakam tesbit 
edilemez. Yalnız terfi şartları nelerdir, esasları 
nelerdir, ihtisas grupları nasıl olur, nasıl terfi 
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edilir, bu maddeler iyinde zikredilmiştir. Maaşa 
ait kısımlar, geniş bir bölüm halinde son taraf
ta ayrı ayrı ele alınmak suretiyle rakamlaştırıl-
mış ve diğer Personel Kanunu ile eşit şartları 
göz önünde bulundurulmuştur. 

Yine bir noktaya daha temas etmek iste
rim. 

156 ncı maddeden bahsettiler muhterem ar
kadaşımız. Her halde yanlış okusalar gerek, 
temsil ödeneği değildir o madde, temsil gideri
dir. Yani Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine 
Amerikalılar veya diğer milletler misafir ola
rak gelmektedirler, her halde Erkânı Harbiyei 
Umumiye Eeisi bir birliği temsil ettiği için, bir 
memleketin ordusunu temsil ettiği için orada 
diğer milletlerden gelen bu ziyaretçilere ikram 
yapılacaktır, binaenaleyh eğer Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi kendi cebinden bütün masrafı 
yaparsa bu külfetin altından çıkması imkânı 
yoktur. Nitekim diğer vekâletlerde de, dikkat 
ederseniz üst tarafında aynen şöyle yazar; 
«Temsil giderleri» diye yazar. Yani, Kara, Hava 
ve Deniz Kuvvetleri içinde, Başbakanlık ve di
ğer bakanlıklarda olduğu gibi temsil giderleri 
vardır. Bu temsil giderlerini biz ayrıca burada 
kuvvet kumandanlıkları içine koymıyalım, 
temsil giderleri bütçeden tahsis edilen miktar, 
ilgili makamlara göre, yapacakları görevlere 
göre tahsis edilsin, diye buraya bir madde kon
muştur. Binaenaleyh, bu önergenin yeri kanaa
time göre 47 nci madde değildir. Çünkü bu ta
sarı hazırlanırken hakikaten bölümlere ayrıl
mak suretiyle ve gayet teknik esaslar üzerinde 
çalışılarak hazırlanmıştır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 

(Amasya) — Muhterem arkadaşlar; 47 nci mad
de askerî hâkimler ve yardımcılarının, terfi 
şartlarını tanzim etmektedir. Askerî hâkimler 
ve savcılara ve savcı yardımcılarına kimlerin 
ne suretle sicil vereceği hususu etraflıca tesbit 
edilmektedir. Arkadaşımızın takririnde belirt
tiği hususların bu madde ile uzaktan ve yakın
dan hiçbir ilgisi yoktur. 

Bu hususu kısaca tesbit ettikten sonra şu 
hususları arz etmek istiyorum : 

Askerî hâkimlerin ödenekleri sivil hâkimler 
gibi 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Savcılar Ka-
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nununun 18 nci maddesi gereğince verilmekte
dir, bundan sonra da sivil hâkimler gibi verile
cektir. 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 
18 nci maddesiyle bu husus teminat altına alın
mıştır. Bunda hiç endişeleri olmasın. 

Temsil giderlerinden bahsettiler. Buradaki 
temsil giderleri Devlet Personel Kanunundaki 
maddesinden aynen alınmıştır. Devlet Personel 
Kanunundaki muadeleti muhafaza edilmiştir. 
Az evvel sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
buradaki temsil giderleri bizatihi şahsa verilen 
paralar değil, şahsın işgal ettiği makam itiba
riyle yaptığı masrafları karşılıyacak bir para
dır. Bu hususun böylece anlaşılmasını istirham 
ederim. 

önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, 357 sayılı Kanun gere
ğince askerî hâkimlerin ödeneklerinin tesbit 
edildiği ifade edilmiştir ve denmiştir ki, «mua
delet sağlanmıştır.» ben tekrar ediyorum, As
kerî Temyiz Mahkemesi hâkimleri özel kanun
ları gereğince atfedildikleri kanuna göre, yani 
Yargıtay Kanununda vazife gören yargıçlar 
derecesinde maaş almaktadırlar. Son tadilde as
kerî hâkimleri sokmak istedik ve muvaffak ola
madık. Bugün askerî hâkimler eski rejime tabi 
olarak aylık almaktadırlar. Halbuki Yargıtay 
hâkimleri daha yüksek ödenek alacaklardır. Ve 
şimdi diğer hâkimlerin ödenekleri artmaktadır, 
357 sayıâı Kanun bu elastikiyeti vermenıelkte-
dir. Misali Askerî Temyiz Mahkemesidir. Bu 
hususu bugün 47 nci maddeye önergenin ek
lenmesiyle sağlıyabilirz ve aksi takdirde askerî 
hâkimlerin hukukunu lâyıkiyle temin edemiye-
ceğimizi ve ilerde bunların hukukunu telâfi et
mek için bir ek kanunu getirmek zorunda ka
lacağımızı şahsi kanaatim olarak ikinci defa 
beyan mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu tarafından 
bu rimelde üzerinde verilmiş olan önergeye ko
misyon katılmamaktadır, önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul eednler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

4 
— 303 — 



M. Meclisi B : 143 
Beşinci Bölüm 

General ve amiral terfileri 

I - Rütbe terfii 

MADDE 48. — Rütbe terfi* şartları şunlar
dır : 

a) Rütbeye mahsus normal bekleme süre
sini tamamlamış olmak, 

b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresi
nin 2/3 si kadar yıllık sicili bulunmak 

e) Yüksek Değerlendirme Kurulunca 55 
nci made esaslarına göre terfi için seçilmiş ol
mak, 

d) Üst rütbe kadrosunda ve 50 nci madde
deki oranlar içinde açık bulunmak, 

e) Normal bekleme süresinin üçte biri ka
dar kıta hizmetini yapmış olmak, a, b, c, d, e 
fıkralarındaki şartları taşıyan general - amiral
ler üst rütbeye terfi ettirilir. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde bir de
ğişiklik önergesi var-, Komisyon tarafından ve
rilmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzca 48 nci madde olarak ka
bul edilen metnin aşağıdaki şekilde düzeltilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

I - Rütbe terfii 

MADDE 48. — Rütbe terfii şartları şunlar
dır : 

a) Rütbeye mahsus normal bekleme süre
sini tamamlamış olmak, 

b) Rütbeye mahsus normal bekleme süre
sinin 2/3 si kadar yıllık sicili bulunmak, 

c) Yüksek Değerlendirme Kurulunca 55 
nci madde esaslarına göre terfii için seçilmiş 
olmak, 

d) Üst rütbe kadrosunda ve 50 nci mad
dedeki oranlar içinde açık bulunmak, 
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e) Normal bekleme süresinin üçte biri ka

dar kıta hizmeti yapmış olmak, 

a, b, c, d ve e fıkralarındaki şartları taşı
yan general ve amiraller üst rütbeye terfi etti
rilirler. 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş bulunan de
ğişiklik önergesi komisyon tarafından verilmiş 
olduğuna göre filhal kabulü mutazammmdır. 

önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oya sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Kademe terfii 

MADDE 49. — Bulunduğu bir kademede bir 
terfi yılını doldurmuş ve o kademe maaşını fi
ilen almış olan general ve amirallerin kademe 
terfileri yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

III - General ve amiral miktarları 

MADDE 50. — General ve amiral miktar
ları aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur : 

a) Silâhlı Kuvvetlerde general ve amiral 
kadroları, barış ve sefer için ayrı ayrı olmak 
üzere, Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ihtiyacına gö
re Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. 
Ancak, her iki kadro ile tesbit edilecek general 
ve amiral toplamı muvazzaf subay mevcudunun 
% 1,5 nu geçemez. Jandarma sınıfına ait kad
rolar aynı esaslar dâhilinde İçişleri Bakanlığın
ca tesbit olunur. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve mik
tarlar aşılamaz. 

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

Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın müta
lâası da alınmak suretiyle Genelkurmay Baş
kanlığınca ve İçişleri Bakanlığınca sonuçlandı
rılır. 
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b) a fıkrasına göre tesbit edilen general ve 

amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış 
oranları üç kuvvet (Jandarma dâhil) için aşa
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Kara K. 

Rütbeler (J. dâhil) Deniz K. Hava K. 

Orgeneral 
Oramiral % 5 % 5 % 5 

Korgeneral 
Koramiral 

Tümgeneral 
Tümamiral 

Tuğgeneral 
Tuğamiral 

% 1.3 % 12 % 12 

% 32 % 26 % 26 

% 50 % 57 % 57 

c) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi 
edecekleri rütbenin birinci yılma ait kontenjan
lar tahsis edilmek suretiyle bir üst rütbeye ter
fileri sağlanı<r. Bu şekilde yapılan terfilerde o 
rütbeye ait kontenjanın tamamlanamadığı hal
lerde, birinci yıl kontenjanı artırılabilir. 

Ancak, kontenjanı artırılan grup en geç 
ikinci sene sonunda kendi mevcutlarına indiri
lir. Bu indirme işlemi, Yüksek Değerlendirme 
Kurulunca, iki sene içinde alman sicil ve değer
lendirme notlarına göre yeterlik derecesi düşük 
olanların emekliye sevk edilmeleri suretiyle ya
pılır. 

d) Yardımcı sınıfı general ve amiral mik 
tarları (b) fıkrası gereğince her üç kuvvet için 
(Jandarma dâhil) düzenlenecek kadrolardaki 
general ve amiral toplamının 1/6 smı geçemez. 

e) (d) fıkrası gereğince tesbit edilen yar
dımcı sınıf general ve amiral miktarı, mevcut
ları 50 den aşağı olan yardımcı sınıflar hariç 
tutularak, hizmetin gerektirdiği ihtiyaca göre 
kuvvetler ve sınıflar arasında dağıtılır. 

f) Normal bekleme süreleri sonunda terfi 
edemiyen general ve amiraller hakkında emek
lilik işlemi yapılır. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

50 nci maddenin (a) fıkrasına aşağıdaki hu
susun eklenmesini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Her hizmet ile ilgili general kadroları, bu 
hizmet ile ilgili sınıf generallerine tahsis edilir. 

Her sınıf mensuplarına, en üst kademeye 
terfi etme imkânı sağlamalıdır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
50 nci maddenin (d) fıkrasına aşağıdaki hu

susun eklenmesini _arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Yardımcı sınıf amiral ve general miktarla
rı (b) fıkrası gereğince her üç kuvvet için dü
zenlenecek kadrolardaki general ve amiral top
lamının 1/4 ü aşamaz. 

Sayın Başkanlığa 
Yüksek Meclise şifahen arz ettiğim sebepler 

dolayısiyle 50 nci maddedeH general mevcudun 
% 1 olarak tebdilini arz ve rica ederim. 

îzmir 
Mehmet Ali Aytaş 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 50 nci maddesinin (a) bendinin 

son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

«Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın müta
lâası da alınmak suretiyle Genelkurmay Baş
kanlığının teklifi üzerine Millî Savunma Ba
kanlığınca ve jandarma mensupları için de 
Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine 
İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Giritli
oğlu, buyurunuz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız varsa lütfen kullansınlar. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım, meslekimin dışında bir konu 
olduğu için'ihtiyatlı olarak konuşacağım. 

öğrenebildiğime göre, yardımcı sınıf ordu
nun 1/3 ünü teşkil edermiş. Bunu pek çok yer
den işittim. Şayet yardımcı sınıf 1/3 ünü teş-
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İvil ediyorsa, 1/6 nisbetinde bu bakımdan itiraz 
etmek zorunda kalıyorum. 

Ve gene askerlerden işitebildiğimc göre, bil
hassa İkinci Cihan Hadbinden sonra yardımcı 
sınıf, muharip sınıf derecesinde önem kazan
mıştır. Eğer bu işittiğim doğru ise, muharip sı
nıfın başarıya ulaşması, yardımcı sınıfın varlı
ğına ve başarısına bağlı ise, şu halde yardımcı 
sınıfa gereken değeri vermemiz ve yardımcı 
sınıf personelini de en üst dereceye kadar terfi 
ettirmemiz gerekir. Önergem, bu iki noktaya ma
tuf olarak verilmiştir. Birincisi, yardımcı sını
fın terfi imkânlarını daraltan 1/6 nisbetini de
ğiştirmek, onu 1/4 olarak tashih etmek mahiye
tindedir. 

İkincisi, yardımcı sınıf personelin orgeneral 
rütbesine kadar çıkmasını önliyen bugünkü sis
temi, bugünkü tasarıda olan prensibi değiştirip 
yardımcı sınıfı da en son rütbeye ulaştırmaktır. 

Bu yardımcı sınıflar içerisinde bilhassa son 
günlerde tekrar kendilerine güvenle sarıldığımız 
yüksek mühendisleri de önemle işaret etmek iste
rim. Bu gibi kimseler memlekette miktarda re
vaç gördüğüne göre, dışarıda yüksek mühendisle
re pek çok iş imkânları bulunduğuna göre, bir 
yüksek mühendisin orduya bağlılığını ve ordu 
sevgisini muhafaza edip de sonuna kadar kala-
bildiyse bilâkis onu da takdir etmemiz gerekir. 
Yani yaş haddine kadar kalabilen bu yüksek mü
hendisi oraya daha çok bağlıyan nokta, maaş un
suru veyahut rütbe unsuru değil, orduya sevgi 
unsuru olsa gerektir. Böyle bir kimseyi bilhassa 
misal olarak aldım. Nihayet dışardaki büyük 
imkânlar ve cazip teklifler ordudan bu güzide 
elemanların ayrılmasını davet edecektir. Mukad
derdir, bu güzide elemanlar, kalanlarını kasdetmi-
yorum, bir de göreceklerdir ki, muayyen rütbeden 
sonra terfileri de mümkün değil... Bu bir hayal 
kırıklığı yaratacaktır. Adedleri de zaten azal
mıştır, yeni girecek olanlara, hayır girmeyin di
yeceklerdir. Görüyoruz ki, muhterem arkadaşla
rım; personel politikamızda bâzı zikzaklar içeri
sinde bulunmaktayız. 1941 yılının, 1942 yılmm 
o günkü şartlarını, bilhassa tahsil şartlarını söy
lüyorum; 25 sene evvelisinin tahsil şartlarını söy
lüyorum, 1941 in şartlarına göre, maalesef 1941 
tarihinde ordudaki yüksek mühendis sayısı 1965 
ten fazla. Bugün Kara, Deniz, Hava Ordusun
da heyeti umıımiyesi itibariyle 200 kişi. Ve sonra 
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diyoruz ki, efendim, - Kıbrıs buhranı çıktığı za
man - bizim, atölyelerimiz var, tersanelerimiz var 
şu harekette bulunalım, şu işleri yapalım... Yapa
mayız, personelimiz yoktur. Bunu itirafa mecbu
ruz. Bütçe mülâhazasiyle söyledim, fırsatını bul
dum burada da söylüyorum: Personelimiz yoktur. 
Bu ithal suretiyle olmaz, sac ithaline, demir it
haline de benzemez bu iş. Bunlar yıllarca yetişti
rilme işidir. Bugün orduda kademeler vardır. 
Birinci, ikinci, üçüncü ve bilhassa dördüncü ka
deme, ağır sanayie muadil işler yapan kademedir. 
Hepsini 200 mühendisle idare ediyoruz, tamamı
nı! Aslında birçok sanayi müesseselerimizi dağıt
tık. Şimdi iftihar ettiğimiz bir konu var, çıkart
ma gemisi yaptık diyoruz, iftihar ediyoruz. Kıb
rıs buhranı bizi bu yerli ameliyeye sevk etti, bu
nun için fahir duyuyoruz. 1955 yılında o tarihte 
Millî Savunma Bakanı olan Sayın E tem Mende
res'in, Deniz Kuvvetleri Harb Sanayii Müdürü 
şahsi dostu olmamış olsaydı bugün Gölcük'ü de 
ortadan kaldırıyorduk, Kırıkkale'yi ortadan kal
dırdığımız gibi... Ama 1965 senesinde lâzım ol
du işte. Tesisler ne kadar lazımsa, personel de o 
kadar lâzımdır muhterem arkadaşlarım. Bu mi
sallerimi bilhassa takviye etsin diye söyledim. Mü
hendislere münhasır da konuşmak niyetinde de
ğilim. Bütün yardımcı personel şayet muharip 
personel derecesinde ordunun başarıya ulaşma
sında fayda sağlıyorsa bunların miktarını nisbet 
itibariyle muhafaza edelim, bunu 1/6 nisbetinde 
değil, fakat 1/4 nisbetinde hiç değilse son rütbe
ye kadar muharip personelin erişebildiği son rüt
beye kadar eriştirelim. Aksi takdirde muharip 
personelden yardımcı personellerin başına ku
mandan götürmek gibi bir mecburiyetle de kar
şılaşılmış olacaktır. Aynı zamanda muharip perso
nele nazaran yardımcı personeli ikinci plâna it
mek gibi bir tatbikatın içine girmiş olacaktır. 
Önergemin bu yönden kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aytaş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşı
mızın mütalâaları çok yerinde. Bugün çıkardı
ğımız Subay Personel Kanun unda yardımcı ve 
muharip subay diye bir tefrik yapılmıştır. 

Bu tefrik ileride behemehal düzeltilecektir ve 
düzeltilmesi lâzımdır. Bugünkü konseptlerde 
yardımcı sınıf, muharip sınıf diye bir şey yoktur. 
Bir ordudonatım tabur kumandanı, bir levazım 
tabur kumandanı, bir sıhhiye tabur kumandanı 
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aynen bir piyade tabur kumandanı gibi, aynen 
bir topçu tabur kumandanı gibi muharebeye iş
tirak etmektedir. Tümen karargâhı, alay karar
gâhı, kolordu karargâhı, ordu karargâhı bunların 
hepsi aynı şekilde muharebeye tabi birliklerdir. 
ileride înşaallah bunlar daha müsait bir zaman
da bu kanun değiştirilir. Birincisi bu. 

İkincisi, komisyonun tasarısında general mev
cudu muvazzaf subay mevcudunun % 1,5 u ola
rak hesabedilmektedir. Benim % 1 olarak değiş
tirilsin diye bir takririm var. Hükümet tasarı
sı da benim teklifim gibidir, yani % 1 olarak 
Hükümet tasarısında geçmiştir ve doğrusu da bu
dur. Bu muhakkak Âli Şûrada tezekkür edilmiş 
ve general mevcutlarının muvazzaf subay mevcu
dunun yüzde bir olarak tesbit edilmesini Âli Şû
ra ve bu husustaki uzmanlar, kadroya sahibolan-
lar böylece tesbit etmişlerdir. Bundan evvelki ko- • 
nuşmamda da arz ettiğim gibi, esasen evvelce de 
böyle bir kanun mevcut idi. 

Sonra başka bir şey daha ar£ edeceğim. Terfi
lerde kanun gereğince yardımcı olmalıdır. Yani 
tasrihen arz edeyim; eğer yüz tane levazım suba
yı varsa bir tanesi general olacaktır, yüz tane mu
vazzaf ordu donatım subayı varsa bir tanesi ge
neral olacaktır, yüz tane sıhhiye subayı varsa bir 
tanesi general olacaktır. İşte sayalım. Yüz tane 
hâkim varsa, bir tane general olacaktır. Diğer sı
nıfları saymıyalım, böyle olacaktır. Generaller 
için de terfiler nasıl ki, kara ordusunda cetvelde 
meselâ, yüzde beş, yüzde beş orgeneral olacak 
diyor, yüz levazımda bir general ola
caktır. Bu generaller yüz tane ise bunların bir 
tanesi orgeneral olacaktır. Kanun böyle tedvin 
edilmek lâzımgelir. Ben hukukçu değilim ama 
adalet de budur, hukuk da budur. Böyle yapmak 
lâzımdır. Benim teklifime iltifat edilmesini arz 
ve rica ederim. Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın 
teklifinin de desteklenmesini yine arz ve rica 
ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, buyurun. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım Fahir Giritlioğlu ve Mehmet Ali Pa
şanın tekliflerine ancak şu şartlarla iştirak etmek 
mümkündür: Eğer Türk Milletinin mevcudu 30 
milyon olmayıp da, 60 milyon, 100 milyon gibi 
daha büyük rakamları gösteren mevcudumuz ol
sa idi ve ordularımızın genişliği de daha geniş tu
tulma imkânı olsa idi, o zaman bir levazım ve 
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ordonatçı orgenerale ihtiyaç çıkacaktı. Yani Türk 
ordusundaki kadrolar ihtiyaca göre tesbit edilir.. 
Meselâ üç tane kuvvetimiz vardır, Kara, Hava, 
Deniz kuvvetimiz vardır, bunun makamı orge
neralliktir. Üç tane de orgeneralimiz vardır. Fa
kat üç tane Kara Kuvvetleri Kumandanlığı veya 
ordu teşkilâtı büyüklüğünde bir levazım teşkilâ
tımız yoktur. 

Şimdi biz bu şeyi kabul edersek ne olacak? O 
zaman şu olacak: O zaman levazım sınıfından or
general rütbesine çıkacak. Diğer geri hizmetlerde 
aynı rütbeler, makam bulunmıyacak. Yani bir or
generali icabında küçük bir makama komuta et
tirmiş olacağız. 

Binaenaleyh Hükümetin getirdiği ve Askerî 
Şûrada teker teker teknik olarak Türk ordusu
nun kudret ve kuvveti, mevcudu, teşkilâtı nazarı 
dikkate alınarak bu hesaplar yapılmıştır. Gönül 
ister ki, levazımcı arkadaşlarımız orgeneral rüt
besine çıksın o kadar büyük teşiklâtımız yoktur. 

Binaenaleyh önergelerin aleyhindeyim, aynen 
tasarının kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Önergeleri teker teker okutup 
oyunuza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 

(Amasya) — Bu önergeye katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, önergeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Değişiklik önergesi nazarı dikkate alınma kay-
dıyle kalbul edilmiştir. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlü'nfun 
(a) fıkrasiyle ilgili önergesi tekrar okundu.) 

' BAŞKAN — Komisyon?. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAÎL SARIGÖZ 

(Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Edirne Mileteekili Fahir Giritlioğlu'nun 
(d) fıkrasiyle ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÎSMAlL SARIGÖZ 

(Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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(izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 

(Amasya) — Katılmıyoruz. Mevcut kadrolara 
'göre tavan tesbit edilmiştir. Hiç bir zaman ha
rardaki tatbikatta % l,i5 nisbetinde general ter
fi etmiyecektir. Bu münhasıran sefer halinde 
kuruluşların genişlemesi takdirinde (bir nisbet 
olarak muhafaza1 edilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyoruım. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi göndereyim, Kırca'nın vermiş ol
duğu önergedeki hususlar muvacehesinde yeni-
baştan düzenleyiniz. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 

Altıncı Bölüm 
Rütbe terfii için ıgerekli yeterlik ıgrupuna 

.giremiyenler hakkımda yapılacak işlem 
I - Bütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna 

giremiyenler 
MADDE 51. — Rütbe terfii için -gerekli ye

terlik grupuna ıgiremiyenler hakkında aşağıdaki 
esaslara göre işlem yapılır : 

a) Üsteğmen - yüzbaşı rütbesindeki «subay
lardan yapılan son değerlendirme neticesinde 
5 nei yeterlik ıgrupuna giren ve fiilî hizmet top
lamı 25 yıl ve daha fazla olanlar hakkında T. C. 
Emekli IS andığı Kanununum emekliye sevk ile 
illgili hükümleri uygulanır. 

b) Binbaşı - yarbay rütbesindeki subaylar
dan yapılan son değerlendirme neticesinde de 
5 inci, albay rütbesindeki subaylardan dördüncü 
ve beşinci yeterlik grupuna ıgirenler hakkında 
ı (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durumlar se
bebiyle 'Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun gö 
rülmi'yen subayların hizmet sürelerine ve sicil 
tanzim zamanlarına bakılmaksızın haklarında 
emeklilik işlemi yapılır, bu gibiler hakkında lü
zumlu sicillerin ne suretle tanzim edileceği Su
bay Sicil Yönetmeliğinde (gösterilir. 

d) Beşinci ehliyet grupuna girip de terfi 
hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet yılma kadar 
hizmete devam edecek subaylardan Subay Sicil 
Yönetmeliğinde 'gösterilen esaslara göre, kendi
sinden istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hak
kında hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik 

. işlemi yapılır. 
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BAŞKAN — '51 nei madde üzerinde verilmiş 

bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
51 nei maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini rica ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Ek fıkra: Mühendis, doktor' 've leczacılar dile
dikleri kadar yaş haddine kadar kalabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon?. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 

(Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul 'edilmiştir. 

Yedinci Bölüm 
Değerlendirme kurulları 

I - Değerlendirme kurullarımın teşkili 
MADDE 52. — Değerlendirme kurullarının 

teşkili J 
a) Yüksek Değerlendirme Kurulu, Yüksek 

Askerî Şûra üyelerinden (Jandarma subayları
nın değerlendirilmelerinde Jandarma Genel Ko
mutanı bu kurula katılır); 

ıb) Değerlendirme kurulları Subay Sicil Yö
netmeliğinde belirtilen üyelerden, Kuvvet komu
tanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında 
yeteri kadar kurulur. 

BAŞKAN — 52 nıci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 52 nei 
madde aynen kabul edilmiştir. 

II - 'Terfi işlemi 
MADDE 53. — Terfi edecek üsteğmen - yar

bay rütbesindekıi subayların terfi işlemleri de
ğerlendirme kurullarınca, ıgeneral ve amiral ola
cak albaylar ile general ve amirallerin terfi iş
lemleri Yüksek Değerlendirme Kurulunca bu ka
nunda yazılı esaslara göre yapılır. 

BAKSAN — 53 ncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Değerlendirme kurulları üyelerinin 
nitelikleri 

MADDE 54. — Yüksek değerlendirme ve 
değerlendirme kurulları üyelerinin, terfi edecek 
subaylardan en aız bir üst ırütbede bulunmaları 
şarttır. 
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(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
IV - Subayların terfi işlemleri 

MADDE 55. — Yüksek Değerlendirme Ku
rulu ve değerlendirme kurulları terfi edecek SU' 
baklanın terfi işlemlerini aşağıdaki esaslara gö
re yapar : 

a)1 Rütbe ıterfi sırasındaki subayların sicil 
notu ortalamasını tesbit eder, bu işlemi yapar
ken sicillerden birisinin tarafsız verilmediğini 
tesbit ederse bu sicili iptal eder. 

Sicillerin hangi (hallerde tarafsız verilmemiş 
sayılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösteri
lir. 

b) Kurul üyeleri, ıterfi edecek subaylarin 
şahsi dosyalarını ve o rütibedeki sicil raporları
nı incelemek suretiyle Subay Sicil Yönetmeliğin
de 'gösterilecek âzami ve asgari Ihadler arasında 
bir değerlendirme notu verilir. 

Kurulca verilecek değerlendirme notu sicil 
tam notlarının 1/6 ısını aşamaz. Bu miktar Yük
sek Değerlendirme Kurulu için bir misli artırı
lır. 

'Bütün üyelerin verdiği notların ortalaması 
değerlendirme notunu teşkil eder. Değerlendir
me notunun tesbitinde şu 'esaslar ıgöz önünde 
tutulur : 

1. önceki rütbelerde normal terfi edip et
mediği. 

2. Sağlık durumu, 
3. Oördüğü kurslar, ek öğrenimler ve bun

lardaki başarı dereceleri, 
4. Kıta veya meslekî tecrübesi, 
5. Atanma sınırlamaları, 
6. Aldığı mükâfatlar, 
7. Aldığı cezalar, 
8. Muharebe tecrübesi, 
9. Meslekine ait eserleri, 
10. Yabancı dil durumu, 
11. Verdiği sicillerin isabet derecesi 
12. Akademik [sicil ve mektup sicil rapoı-

ları. 

c) Sicil notu ortalaması ile değerlendirme 
notunun toplamından neticeye 'göre subayların 
yeterlik dereceleri tesbit edilir. Yeterlik derece
lerinin tesbitinde toplam kıymetin eşitliği lıalin-
de subayların bulundukları rütbedeki kıdem sı
raları esas alınır. 

d) Yeterlik derecelerinin tesbitinden sonra 
hiçbir subayın sırası değiştirilemez ve bunlar 

41 nci madde esaslarına göre yeterlik grupları
na ayrılır. 

BAŞKAN — '55 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul;edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan üye var 
mı?.. Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

V - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 
MADDE 156. — Değerlendirme kurullarının 

çalışmaları gMi yürütülür. Kanunen yetkili mer
ciler dışında hiçbir makam ve şahsa biligi veril
mez. 

BAŞKAN — 56 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 56 
nci madde aynen kabul -edilmiştir. 

VI - Değerlendirme kurul üyelerinin 
bağımsızlığı 

MADDE 57. — Değerlendirme kurul üyeleri 
kararlarında bağımsızdırlar. 

BAŞKAN — 57 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

VII - Yönetmelik 
MADDE '58. — Değerlendirme kurullarının 

çalışma usulleri, 95 nci maddenin (b) fıkrasın
daki esasları ne şekilde değerlendireceği, karar
larını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 

(BAŞKAN — 58 nci maddeyi Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 58 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Sekizinci Bölüm 

Özel hükümler 
I - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 59. — Savaş takdirnamesi alan su
baylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl 
kıdem verilir. Savaş takdirnamesine hak kaza
nanlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu ka
nunda aranan kademe ve rütbe terfii şartlarına 
bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma 
ıgöre dul ve yetimlerine 'emekli maaşı bağla
nır. . 

BAŞKAN — 69 ncu maddeyi okunan şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Alt tarafı iptal edilmiştir. :Şimdi bu okunan 
şekli ile oya koydum. Bu şekilde kabul edilmiş-
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tir. Diğer fıkraları matlbu 'hatası olarak gelmiş
tir. 

II - Esir su/baylar 
MADDE 60. — Esir düşen subayların esir 

düştüklerine dair kıta ve !kurum amirlerince ve
ya bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve 
olay 'belirtilmek suretiyle tanzim edilecek rapor 
lara göre : 

a) Esarette bulundukları isüreee suç işledik
leri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli ve
ya kıdemli subayın yazılı bildirisi veya esarette 
bulunanlar taraflından imzalı olarak yapılan vo 
belgeye dayanan ühlbarlar üzerine Millî (Savun
ma 'Bakanlığınca teşkil edilecek kural raporuna 
göre suçlu görülenler askerî yargı organlarına 
sevk edilir. Yargılama sonucu mahkûm olanlar 
hakkında 37 inci madde hükümleri uygulanır. 

b) Esaretten dönen subaylardan terfie 'en
gel halleri olmadığı anlaşılanlarla, lisnadölunaa 
suçları sabit olmıyanlardan: 

1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını ka
zanmış olanlar derhal terfi ettirilerek ınasıp'ları 
emsal tarihine götürülür. 

2. Normal 'bekleme sürelerimi doldurmuş 
olanlar ıesir düşmeden evvel terfi şartlarını ka
zanmamış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya ka
dar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları 
ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki 
diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplama-
sına girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. 'Ter
fie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır 
ve nasıpları emsal tarihine götürülür. 

3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kal
mış olanlar, her rütbede 2 yıllık sicil sağlanın
caya kadar bekletildikten sonra sicil notu orta
lamalarıma ve değeırlemdirme notlarına göre aynı 
rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik 
gruplamasıma girer ve terfi işlemine tabi tutu
lurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri 
yapılır ve nasıplaırı emsal tarihine götürülür. 

c) Yukardaki esaslara göre yapılacak terfi
lerde kadro müntıali aranmaz. 

BAŞKAN — 60 neı maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay 
nen kabul 'edilmiştir. 

III - Harb gaibi subaylar 
MADDE 61. — Harb gaibi olup da sonra

dan dönen subaylar 60 nci maddenin (a) fık
rası uyarınca askerî yargı organlarına sevk edi« | 
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lirler. Neticede beraet edenlerin terfileri esir 
subaylar hakkımdaki esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — 61 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 61. 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

IV - Enterme edilen subaylar 
MADDE 62. — Yabancı devletler tarafın

dan enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit 
olan subaylar hakkında 60 inci madde hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — 62 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
62 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

V - (Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren 
subaylar 

MADDE 63. — Bulundukları rütibelerde terfi 
şartlarını tamamlamıiş ve terfi için gerekli ye 
terlik grupuna girmiş subayların sıhhi izin sü
relerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil 
etmez. 

Sıhhi izin süreleri bekleme (sürelerinden sa
yılır. 

BAŞKAN — 63 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
63 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

VI - Sınıfı değişen subaylar 
MADDE 64. — Çeşitli sebeplerle sınıf de

ğiştiren subaylarla fakülte ve yüksek okullarda 
okuyanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı 
Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — 64 ıncü maddeyi oyumuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
64 mcü madde aynen kabul edilmiştir. 

VII - Fakülte ye yüksek okullardan mezun 
olanların nasbi 

MADDE |05. — Fakülte veya yüksek okullar
dan mezun olup askerlik eğitimlerimi de başarı 
ile bitirerek subay nasbedilenlerin, subaylık na
sıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ve 
üst rütbeye yücelmelerinde esas olacak nasıp
ları fakülte ve yüksek okullardan mezun olduk
ları takvim yılının (30 Ağustosu) itibar olu
nur. 

BAŞKAN — 65 mei maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
65 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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VIII - Açıkta bulunan subayların terfileri I 

MADDE 66. — Açıkta bulundukları müddet 
zarfında terfi sırasına giren subayların yangı 
lammaları neticesine kadar terfileri yapılma?! 
Bunlardan yargılama neticesi ıberaet edenler 
•müteakip '30 Ağustosta terfi edecekler ile bir
likte değerleaıdirmeye tabi tutulur. Bunlardan 
terfi edenlerin nasıplan emsalleri tarihine götü
rülür. Kademe terfi şartlarını balız olanların ka
deme terfileri emsalleri tarihinden geçerli olmak 
üzere derhal yapılır. 

BAŞKAN — 66 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

II - Genelkurmay Başkanlarının görev süresi 

MADDE 67. — Genelkurmay Başkanlığına 
tâyin olunan orgeneral ve oramirallerin yaş 
haddi 68 dir. Bu makama atanan orgeneral v© 
oramiralleriın görevde kalış süresi normal olarak 
3 yıldır. 

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde veril
miş bulunan Ibir önerge var. önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

67 nci maddenin Hükümet tasarısında aldı
ğı haliyle muhafaza edilmesini arz ederim. 

Edime 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Sıöz mü istiyorsunuz, Sayın 
Mumcuoğlu. iSayın Giritlioğlu; esasen okumuş 
bulunduğumuz madde Hükümet tasarısında mev
cut bulunan maddedir. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Muh
terem .arkadaşlar; Hükümet tasarısındaki 67 nci 
maddenin Geçici Komisyondaki tayyı gayet isa
betli ve yerindedir. Tasarının 67 nci maddesinin 
nâçiz bir hukuk müntesilbi olarak izahına imkân 
bulamıyorum. Bir kişiye sulbay diyorsunuz ve 
onu yarbaylığa kadar yükseltiyorsunuz. Ondan 
sonra terfi imkânından, .ehliyetine ve siciline 
rağmen, mahrum ediyorsunuz. Yüksek tahsil 
yapmış subayları da yarbaylık derecesinde olan
lara kadar incitecek bir durum ihdas eder. 
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BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu bir dakika. 

Bu görüşmekte olduğumuz tasarı Geçici Komis
yonun tasarısı. Geçici Komisyonda zatıâlinizm 
buyurduğu madde tayyedilmiştir. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Devamla) — Efen
dim tayyedilmiştir. Sayın Giritlioğlu takririyle 
tasarının 67 nci maddesinin tekrar konulmasını 
istemektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu gayemiz bu 
mudur? Yoksa bir yanlış anlama mı vardır? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edime) — Yan 
lış bir anlama var efendim. 

BAŞKAN — Şimdi anladığımıza göre, Sa
yın Giritlioğlu'nun istihdaf ettiği gaye bu öner
ge ile Genelkurmay Başkanlığı aynı mı? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Değil 
efendim. Ben bu takriri vermekle burada hata
ya ıdüştüm. 67 nci madde tayyedilmiş bulunmak
tadır, efendim kalmadı. Bendeniz de, tayyedil
memiş diye endişe ediyordum. Bu itibarla geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — 67 nci madde ile ilgili öner
genizi geri alıyorsunuz. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Devamla) — Ama, 
benim .konuşmam tam takririn üzerindedir. Doğ
rudur. («Doğru, doğru» söslerd) 

BAŞKAN — Doğruluğu, Fahir Giritlioğlu 
tavzih edince meydana -çıktı. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, Hükümet tasa
rısında mevcut bulunan 67 nci madde Geçici 
Komisyon tarafından kaldırılmıştır. Kaldırılmış 
olduğuna göre bu maddenin yeniden ihyasını ta-
zammun eden bir talep mevcud'olmadığına göre 
67 nci madde olarak Genelkurmay Başkanları
nın görev süresi başlığını taşıyan Geçici Komis
yon maddesini müzakere etmekteyiz. Bu madde 
üzerinde verilmiş bulunan bir değişiklik öner
gesi de geri alınmıştır. O bakımdan 67 nci mad-
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de olarak Genelkurmay Başkanlarının görev sü
resi başlığını taşıyan maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Madde 
aynen kalbul edilmiştir. 

II - Mareşal büyüfcamiral ve orgeneral, 
oramirallere emekliliklerinde verilecek 

inaklar 
MADDE 68. — Mareşal, büyükamiraller ile 

asaleten Genelkurmay Başkanlığı yapan organe-
ral ve oramiraller, emekliye ayrıldıkları tarihten 
itibaren hayatta kaldıkları ve resmî kurum ve 
özel sektörde hizmet almadıkları veya siyasetle 
iştigal etmedikleri müddetçe kendilerine: 

a) Bir emir subayı tahsis edilir. 
b) ikametgâh tahsisatı olarak ayda 1 000 

lira ödenir. 
c) 237 sayılı 'Taşıt Kanunundan faydala

nırlar, 
d) Diğer orgeneral ve oramiraller de (b) 

fıkrası hükmünden faydalanırlar ve talepleri ha
linde ref aketlerine bir er verilir. 

BAŞKAN — Bu 68 nci madde üzerinde ve
rilmiş önerjgeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
68 nci maddenin 2 nci satırındaki, «oramiral

ler», ve «emekliye» kelimelerinin arasına, «düş
man karşısında cepthe komutanlığı yaparak savaş 
kazanımıış olan generali ve amirallere» ibareleri
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
68 nci maddenin Komisyona iadesini teklif 

ederim. 
Çorum 

Faruk Küreli 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Giritlioğlu. 
FAHÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; 68 nci madde kanun
laştığı takdirde cemiyetimiz çok orjinal bir hü
küm kazanmış olacaktır. Türk cemiyetinin bün
yesi içinde bir özellik taşıyan bu hükmün kabul 
edilmemesi kanunlarınız arasında yer almaması 
amacını ıgüderek huzurunuza çıktım. 

Filhakika yabancı devletlerin askerî personel 
hukukunu tetkik etmiş değilim. Emsal var mıdır, 
yok mudur? Hangi memleketlerde ne dereceye 
kadar benzeri vardır, bir miktar benzeri vardır? 
Bu hususta kesin bir bilgim yok. Biran için farz 
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ediyorum ki, Türkiye'nin dışındaki bütün Batı 
âleminde, - Doğu ülkelerini saymıyorum, Doğu 
ülkelerinde bunlardan çok daha fazla imtiyazla
rın olacağını peşinen kabul ettiğim için saymı
yorum - bütün Batı ülkelerinde 68 nci madde
nin getirmiş olduğu hususlara benzer imkânla
rın varlığını biran için farz ederek konuşuyo
rum. Buna rağmen biz de onlara intibak edelim 
diyemiyeceğim. Evvelemirde Türk cemiyeti ori
jinal bir cemiyettir. O derece orijinal bir cemi
yettir ki, sultanlıktan halifeliğe geçmiş bir ce
miyettir. Bu çok enteresandır. Dinî liderlikten, 
askerî komutanlık şeklinden, hükümdar komutan 
sisteminden tamamiyle cumhuriyet sınıfına, cum
huriyet sistemine geçmişiz, fakat diğer cumhu
riyetleri de aşarak geçmişiz, halkçılık esasına 
müstenit bir cumhuriyet sistemine geçmişiz, im
tiyazsız, sınıfsız bir millet olduğumuzun ilânı ve 
ifadesi bu sebepledir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, benim Ana
yasanın içinde dahi inkılâp kanunları arasında 
sayılan bir orijinal kanun vardır. Ona da oriji
nal diyorum. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde 
öyle kanun yoktur. Ağa, bey, paşa, efendi lâkap
larını kullanmak yasak. Bu lâkapların dahi kul
lanılmasını benim halkçılaşma sistemine aykırı 
gördüğüm için kabul etmediğime göre şimdi bir 
makamı işgal eden kimsenin hizmetinin mura
kabesi olmak üzere dahi kabul edilse onu imti
yazlı bir vatandaş mevkiine getirmeyi hoş gör
müyorum. 

Bu bir mâna ifade eğer : Burada sonrası ge
lir de onun için. işte misali, bundan sonrası 
bugün geldi. Sayın Coşkun Kırca arkadaşım 
düşman karşısında savaşan bir komutanın da dâ
hil edilmesini söylerken verdiği önerge ile inö
nü'yü kastetti, işte sübjektiflik! 

Muhterem arkadaşlarım; benim sevdiğim bir 
zattan misal veriyorum. Ama, iş bu yarışa dö
küldüğü takdirde hepimizin sevdiği kimseler var
dır. Bu ilerideki yıllarda sübjektif unsurlara gö
re kıymetlendirmelere tabi tutulacak, falan filân 
kimselere dahi imtiyazlı imkânlar sağlanacaktır. 
Baronlar tarihini tetkik edelim, lordlar tarihini 
tetkik edelim. Biz Garpte bu vardır derken unut-
mıyalım ki, Garpte kont da vardır, lord da var
dır, baron da vardır, asalet unvanı da vardır. 
Türkiye madalyaların dahi, hattâ kendi Devle
tinden verilmiş madalyaların dahi kullanılması-
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nı yasak etti. Osmanlı Devletinden kan pahası- I 
na alman madalyaların dahi kullanılması ya
sak idi. Kan pahasına, lütuf değil! Böyle bir ce
miyette bulunduğumuza göre 68 nci maddede 
bir ananeye adım atmış olmıyalım. Öyle bir ana
ne ki, imtiyazlı kimseleri yaratma ananesi.. Yer
den göğe kadar gerekçeyi haklı buluyorum ve 
yine ilâve ediyorum : Bütün dünyada da emsali 
var farz ediyorum. Ama, Türkiye İngiltere'den 
farklı, Amerika'dan farklı, Almanya'dan farklı. 
Nitekim işte ingiltere'deki Lordlar Kamarası 
Türkiye'de yok. Türkiye orijinal bir Devlet. Sul- | 
tanı bütün kudretine ve dinî nüfuzuna rağmen, 
reddetmiş bir cemiyetteyiz. Her türlü ağalığı, 
her türlü imtiyazı reddetmiş bir cemiyetiz. Şim
di bâzı ihtiyaçlar mülâhaza siyle, bâzı zaruretler 
mülâhazasiyle cemiyetimizin renginde değişiklik 
yapmıyalım. Bir ihtiyaç vardır, doğrudur; bu 

ihtiyaç şudur : Yüksek mevkie gelmiş bir kuman
dan tasavvur edelim : Alışkanlık içerisindedir. 
Bu bir insan za'fidir. Hoşa gider, yıllar boyu 
kendisine tabi olmuş bir etraf bulunursa, yıllar 
boyu o etraf kendisine mutlak itaat ederse bu 
kumandanın biran emekliye ayrıldığı zaman bi
zi şikâyet ve sıkıntıları olacaktır. Tasarruf et
mek kabildir. Bu psikolojik bir haldir. Birçok 
yakınlarımız bunu müşahede etmiştir. Hiç değil
se bir emireriyle tatmin edelim diyoruz. Bu bir. 

İkinci bir imtiyaz veriyoruz, garip bir im
tiyaz, biraz Şarkvâri oluyor. Benim Fransa İlim 
Akademisi gibi bir akademim var mı? Hayır yok. 
İmtiyazların en şereflisidir sırasında; böyle bir 
akademim yok. Nobel mükâfatı gibi bir mükâfat
landırma sistemim var mı? Hayır, bu da yok. 
Ben kime imtiyaz veriyorum Türk cemiyetinde? 
Yalnız bir kişiye, bir sınıfa. Nasıl bir sınıf?.. 
Kudret sahibi bir sınıf. İşte yine Şark damgası 
vurdum. Beni Batıdan ayıran ezelî derdim bu
dur. Daima kuvvet, kudret sahibi kimseleri söz 
sahibi yaptık. Fiilî kudreti, gücü sembolize et
tik. Ama, ilmi ikinci .plâna attık. Veriyor muyuz 
bir ordinaryüs profesöre bu imkânı?.. Hayır! Ve
riyor muyuz bizim rejimimizin cumhurbaşkanın
dan sonra gelen, protokolde yeri olan kimseye, 
meselâ Anayasa Mahkemesi Reisine bu imtiyazı?.. 
Hayır. Neden?.. Türkiye Şark ülkesidir de on
dan. Şark zihniyeti hâkim. Bunu bu bakımdan 
da reddediyorum. 
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Teknik bakımdan da mahzuru var. Ben emir-

erinin bedelini dahi vermiyeceğim, kendisini ve
receğim. Ama, kanunuma aykırı. Kanunum o su
retle çıktı ki, emirerini muayyen şartlar altında 
ancak tahsis edebilirken emekli olan kimseye 
başka türlü veriyor. Doğrudan doğruya emrin
de bir er olarak veriyor. 

Hulasa arkadaşlar, hangi halden bakılacak 
olursa olsun bugünkü haliyle 68 nci maddeyi 
Cumhuriyet mevzuatına yakıştıramıyorum. 

Burada rahmetli Mareşalden de bahsedildi. 
Unutmıyalım ki, rahmetli Mareşalin hâtırasına 
hürmetim noksan değil, tarih sahasında ifrata 
varan bir insanım, ama yine unutmıyalım ki, 
Anadolu ihtilâlini yapan insanlardan bir tanesi 
idi ve Türkiye'de kuvvetler 4 tane idi. Her ne 
kadar âmme kudretini, Montesquieu 3 kuvvete 
ayırırdı ise de, unutmıyalım ki, devrin Genel
kurmay Başkanının özel bir mevkii, kanun üstü 
bir mevkii vardı, 4 ncü kuvvet idi. O bir ihtilâl 
şartı icabı idi. O devir içerisinde mütalâa edip 
değerlendirmek gerekir. 

Şimdi ben 1965 senesinin mantığına göre ko
nuşuyorum. 1965 senesi içinde kendisine minnet 
duygusu ile bağlı olacağımız bir kimseyi kabul 
etmiyorum, kendi partimin lideri de dâhil ol
mak üzere. (Soldan «bravo» sesleri.) Bunu söy-
lemiye mecburum. Aksi takdirde 68 nci madde
nin kabulü halinde, neden derim, neden benim 
partimin lideri de dâhil olmasın?.. İşte Coşkun 
Kırca'nın takriri de oylansın, derim. Mevzu 
sübjektiflcşir ve mevzu bu nisbette de kötü isti
kamete doğru gelişir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin 
asaleti halkçılığından idi. Biz bu seviyeye eriş
tik, 45 senedir gölgelendirmedik. Bugünden 
sonra atacağımız bir adımla kötü istikametlere 
doğru gidebiliriz. Belli olmaz, bir Atatürk çıktı, 
millet duygusunu millete ifade ettik, vatanın 
kendisine minnettar olduğunu söyledik. Büyük 
bir Anıt - Kabirle eserini, maddi varlığını ebe
dîleştirmek istedik. Eserini de mânevi alanda 
yaşatıyoruz. İkinci minnettar olacağımız bir li
der, bir büyük Türk çıktığı vakit ilerideki ne
siller düşünsün. Fakat bugünden bir 68 nci 
maddeyi peşin hükümlerle kabul etmiyelim. Be
lirli kimselere bu meslekin dışında aynı vasıfta 
makbul ve aynı vasıfta en yüksek noktalara eriş
miş kimselerden farklı bir muamele yaptırmış ol-
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mıyalım. Bu itibarla önergemin kabul edilmesi- I 
ni istirham ederim. 

BAŞKAN - - Sayın Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben hislere hitabetmiyeceğim. 
67 nci maddenin kabulü hususunda komisyonda 
uzun uzun münakaşalar oldu ve Garp memle
ketlerinde, Amerika dâhil, diğer memleketlerin-
dekinden bütün esaslar getirtildi. Ben asla ve 
asla bir hizmet karşılığı olarak bunu kabul et
miyorum, hizmet karşılığı değildir. Eğer hizmet 
karşılığı olarak kabul edilirse Anayasanın eşit
lik prensibine aykırıdır. 

Nedir Erkânı Harbiye? Amerika'da nedir? 
İzah edeyim : 

Amerika'da Erkânı Harbiyei Umumiye reis
lerine o makamın üniformasını dahi siyasi haya
ta atıldığı halde, hayatının sonuna kadar, ölün
ceye kadar 5 yıldızlı general haline geldikten 
sonra bir daha çıkartmıyorlar. Yaveri de var, 
arabası da var. 

Şimdi komisyonca bunu nasıl telâkki ettik?.. 
Şöyle telâkki ettik : Erkânı Harbiyei Umumiye 
Başkanı mevkiine gelen bir zat; Türkiye'nin sa-
vunmasiyle ilgili bütün plânların hepsi o zatın 
kafasında bulunmaktadır, arşiv olarak bulun
maktadır. Psikolojik harbi unutmıyalım. Bugün 
karşımızda bulunan milletler, psikolojik harpte 
böyle memleketin hayati önemini haiz bilgileri 
taşıyan insanların en yakın her şeyi ile alâkadar 
olmaktadır. Bugün arşivlerimiz vardır ve bu ar-
şivlerdeki bilgileri saklamak için birçok memur
ları, birçok Devlet kasasından paralar sarf edil
mek suretiyle bu işleri saklamak bakımından 
kullanmaktayız. Binaenaleyh, Erkânı Harbiye 
Umumiye Eeisi, - Erkânı Harbiyeye arkadaşla
rım gittilerse bilirler - bir generalin başında bu
lunan bir dairedeki bilgiyi öbür daireye aktar-
mazlar ve ancak öyle bilgiler vardır ki, bu bil
giler muharebe zamanında ortaya çıkarılır. Er
kânı Harbiye Umumiye Reisi memleketin savun
ması ile ilgili olduğu için bütün Türkiye'deki 
bilgileri bilmektedir. Binaenaleyh bu tahsis işini 
yaparken Şark milletlerinden değil, Amerika ve 
diğer milletlerden esas olarak alınmıştır. 

Şunu belirtmek isterim ki, Yunanistan'da 
emekliye sevk edilen bir albay ve bütün subay
lara, emekliye sevk etmeden evvel, nerede ev is
tiyorsunuz diye sorarlar ve onların teşkilâtı böy-
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lcdir ve ondan sonra evlerini yaptırırlar, daha 
sonra da emekliye sevk ederler. Emekliye sevk 
edildiği zaman da; bizdeki sistemle değil, bir üst 
rütbe ve maaşla emekliye sevk ederler ve oraya 
oturturlar. Biz malî imkân bakımından bunu 
yapamıyoruz, yapamayız. Fakat Türk ordusunun 
bütün bilgilerini bir araya toplıyan ve asla ve 
asla, kıymetli arkadaşımın ifade ettiği gibi, her 
hangi bir tesir altında değiliz, olamayız; asla ve 
asla o hislerin tesiri altında bir şey konmamış
tır. Yalnız bugün Türk Ordusunda uygulanan 
bütün şevki idare esasları 1950 den sonra, ki 
1950 den evvel Alman katı sevkü idare esasları 
kullanılıyordu, bugün ise, 1950 den sonra uygu
lanan bütün sevkü idare esaslarından alınmış
tır ve bu Amerikan esasları Türk ordusunda 
millî kisveye bürünmek suretiyle tatbik olun
maktadır. Talimnameleri, kitapları, her şeyi 
Amerikan esaslarından alınmıştır. 

Binaenaleyh normal hislerle bu hususun ka
bul edilmesini arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Necmettin Akan. 
NECMETTİN AKAN (Kars) — Vazgeçtim. 
BAŞKx\N — Sayın Mehmet Ali Aytaş. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, hazarda Erkânı Harbiye Umu
miye Reisliği yapmış bir orgeneral veya Kara 
Kuvvetleri Kumandanlığı, Deniz Kuvvetleri Ku
mandanlığı, Hava Kuvvetleri Kumandanlığı 
yapmış bir orgenerale, işte sevk edilen kanunda 
derpiş edilen, ikramiye mi diyeyim, mükâfat mı 
diyeyim, bunlar veriliyor. Bir muharebede, Plev-
ne Muharebesi gibi bir zaferi kazanan müstak
bel bir Gazi Osman Paşa'ya ne vereceğiz?.. Bir 
Çanakkale kahramanı, bir Arıburnu kahramanı, 
bir Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Ata
türk'e ne vereceğiz? Veya Sakarya Muharebesi
ni başından sonuna kadar idare eden Gazi Mus
tafa Kemal ve bunun gibi bir zata ne vereceğiz? 

Muhterem arkadaşlar, bu gibi mükâfatları 
tevcihte daha temkinli olalım. Bunlar hazar me-
saisidir, şerefli mesaidir, doğrudur. Şerefli me
saidir fakat hazar mesaisidir. Milletin vereceği 
bu gibi taltif alâmetlerini daha imsakla, daha 
teenni ile kullanalım ve bize büyük zaferler ka
zandıracak, Türk tarihine şanlı sayfalar ilâve 
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edecek gelecekteki büyük kahramanlara bunu 
açık bırakalım. Teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu. 
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Muh

terem arkadaşlar; benden evvel konuşan ve fi
kirlerine çok değer verdiğim kıymetli arkadaş
larım 68 nci maddenin aleyhinde konuştular ve 
serd ettikleri gerekçe gerçekten bâzı hakikatleri 
de kapsamaktadır. Ancak, biz diğer sahalarda 
teferrüdeden kişilere böyle imtiyazlar tanımıyo
ruz diye Türkiye'de bir tane olan ve - orgene
raller de var ama, bunlar da gayet mahdut sa
yıda - mesleği içinde fevkalâde teferrüdetmiş bu 
insanlara - ki, bunlar ömürlerinin mühim bir 
kısmını bu hizmete tahsis etmişlerdir- verilen 
ve imtiyaz olarak vasıflandırılan şeyler de 68 nci 
maddede gayet mahdut, bunları esirgemememiz, 
bizim ilerde diğer sahalarda teferrüdedecek kıy
metlerimize de bir iyi örnek olması bakımından, 
çok yerindedir, çok isabetlidir. Vaktiyle yapıl
mış olup da, mevzuattan reddedilmiş olan hâdi
seyi misal olarak göstermek de yerinde değildir. 
Bu, kuvvet önünde serfüru etmek mânasına da 
alınmamalıdır. Bu meslekte bu mevkileri işgal 
için aynı zamanda büyük mânevi değeri olan bir 
teşvik unsuru da olacaktır. Kabulünüze mazhar 
olması yerinde olur. Bu Meclis cidden büyük 
hizmetler yapmıştır. Bu hizmetleri bu son za
manın kanunları ile tecviz ediyorum. Bu mad
denin çıkarılması naçiz görüşüme göre bu ka
nuna zarf getirecektir. Hürmetlerimle. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum efen
dim tekrar. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL SARIGÖZ 

(Amasya) — Takdiri Yüce Meclise bırakıyoruz . 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon takdiri Yüce Mecli
se bırakıyor. 

Önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Efendim madde, 
metinden çıkarılacaktır. Dikkat nazarına al
mak kaydiylc maddenin metinden çıkarılması
na katılıyor musunuz <• 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Madde metinden çıkarılmıştır. 

Madde numarasında şekle göre bir değişiklik ic
ra edilecektir. 

Metinde G8 numara olarak bulunan madde, 
67 numarayı taşıyan maddeden sonra gelen 
madde 68 numarayı alacak ve «Kaynak» başlığı
nı taşıyacaktır. 

ALTINCI KISIM 

Astsubaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

I - Kaynak 
MADDE 68. — Silâhlı Kuvvetler için mu

vazzaf astsubay kaynakları astsubay sınıf okul
larıdır. 

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

II - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 69. — Astsubay sınıf okullarına gi
rişte aranacak nitelikler, sınıf okullarının öğre
nim ve eğitim süreleri ve şekilleri, öğrencilerin 
âzami öğrenim süreleri, okuldan ilişiklerinin ke
silmesi halleri ve ilişikleri kesilenler hakkında 
yapılacak işlemler ile özlük hakları ve diğer hu
suslar yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 69 ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 69 ncu 
madde aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Astsubay sınıflandırması 

I - Sınıflar 
MADDE 70. — Silâhlı Kuvvetlerine mensup 

Kara, (Jandarma dâhil) Deniz, Hava astsubay
larının sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin 
muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil 
bulunduğu sınıflandırma yönetmeliğinde gösteri
lir. 

BAŞKAN — Şimdiki esasa göre 70 nci mad
de olan ve sınıflar başlığını taşıyan maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 
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I I - Sınıfların kurulması ve kaldırılması 
MADDE 71. — Astsubay sınıflarının kaldı

rılması ve yeni sınıfların kurulması hakkında 
22 nci madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

I I I - Sınıflandırma 
MADDE 72. — Astsubayların sınıflandırıl

ması hakkında 23 ncü madde esasları uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

a) İlk sınıflandırma 

MADDE 73. — Astsubay adayı öğrencilerin 
sınıflara ayrılması hakkında 24 ncü madde esas
ları uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 74. — Astsubayların yeniden sınıf
landırılması hakkında (d) fıkrası haricolmak 
üzere 25 nci madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — 74 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
IV - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma 

yönetmeliği 

MADDE 75. — Astsubay sınıflandırma ku
rulları ve sınıflandırma yönetmeliği hakkında 
26 nci madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — 75 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Astsubay meslek içi eğitimi 

I - Meslek içi eğitimi 
MADDE 76. — Astsubayların meslek içi eği

timleri hakkında 27 nci madde esasları uygula
nır. 

BAŞKAN — 76 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 
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I I - Muharip sınıf astsubayların karargâhta 

görevlendirilmesi 
MADDE 77. — Muharip sınıf astsubaylar 

başçavuş olmadan kurum ve karargâhlarda ida
ri işlerde görevlendirilemezler. 

BAŞKAN — 77 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 
Astsubay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 
I - Kapsam 

MADDE 78. — Silâhlı Kuvvetlerine mensup 
astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, na-
sıpları, rütbe ve kademe terfi şartları bu kanun 
hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 78 nci maddede bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca 79 ncu madde olarak kabul 

edilen Hükümet tasarısının 80 nci maddesindeki 
(Silâhlı Kuvvetlerine) kelimelerinin (Silâhlı 
Kuvvetlere) olarak düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — 78 nci maddede «Silâhlı Kuv
vetlerine» deyiminin, «Silâhlı Kuvvetlere» ola
rak değiştirilmesini öngören bu önergeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

78 nci maddeyi vâki bu düzeltme ile oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Madde bu düzeltme ile kabul edilmiştir. 

II - Rütbeler 
MADDE 79. — Silâhlı Kuvvetlerindeki ast

subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir : 

Astsubay çavuş 
» Kıdemli çavuş 
» Üstçavuş 
» Kıdemli üstçavuş 
» Başçavuş 
» Kıdemli Başçavuş 
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BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu sizin önerge

niz var amâ, bu madde ile mi ilgili yoksa altın
daki madde ile mi ilgili1? Bunu lütfen tetkik 
eder misiniz? 

Komisyonun bu hususta verilmiş olan bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca 79 neu madde olarak ka

bul edilen Hükümet tasarısının 81 nci madde
sindeki (Silâhlı Kuvvetlerindeki) kelimelerinin 
(Silâhlı Kuvvetlerdeki) olarak düzeltilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
79 ncu maddede elimizde bulunan metinde 
Hükümet teklifi, 84 ncü sayfada Hükümet tek
lifi olarak görülen 81 nci madde olarak mat-
buda bulunan ve fakat şimdiki numarataja 
göre 79 ncu maddeyi teşkil eden ve «Hutbeler» 
başlığını taşıyan maddede «Silâhlı Kuvvetle
rindeki» tâbirinin «Silâhlı Kuvvetlerdeki» şek
linde düzeltilmesini istiyen önergeyi bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Önerge kabul edilmiştir, madde böy
lece düzeltilecektir. 

Sayın Giritlioğlu, bir dakika lütfeder mi
siniz? 84 ncü sayfada, Hükümet teklifinde 
81 nci madde olarak düzenlenen ve «Rütbeler» 
başlığını taşıyan bir madde var. Ayrıca bunu 
takiben yine 84 neü sayfada Hükümet teklifi 
kısmında, 82 nci madde olarak yazılmış bulu
nan ve «Bekleme süreleri» başlığını taşıyan 
bir madde var bu önerge hangisi ile ilgilidir. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Rütbe
lerle ilgilidir. 

BAŞKAN — Rütbelerle ilgili olduğuna gö
re şimdi görüştüğümüz 79 neu madde ile ilgili
dir. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
80 nci maddenin aşağıdaki tarzda değiştiril

mesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
Kıdemli çavuş yerine 4 ncü sınıf Astsubay 
Üstçavuş yerine 3 ncü sınıf Astsubay 
Kıdemli üstçavuş yerine 2 nci sınıf Astsubay 
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Başçavuş yerine 1 nci sınıf Astsubay 
Kıdemli Başçavuş, yerine kıdemli Astsubay 
BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeye 

karıtılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Efendim, diğer mev
zuatımızda da metindeki tâbirler sıfatlar mu
hafaza edilmektedir. Karışıklığa meydan vere
ceği cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi komisyon tarafından verilen de
ğişiklik önergesi şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Bekleme süreleri 
a) Normal bekleme süreleri 

MADDE 80. — Astsubayların normal bekle
me süreleri aşağıda gösterilmiştir : 

Rütbeler Normal bekleme süreleri 

Astsubay çavuş 3 yıl 
» Kıdemli çavuş 3 yıl 
» Üstçavuş 3 yıl 
» Kıdemli üstçavuş 3 yıl 
» Başçavuş 6 yıl 
» Kıdemli başçavuş 6 yıl 

BAŞKAN — Üzerinde verilmiş değişiklik 
önergesi yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

b) En az bekleme süreleri 
MADDE 81 — Savaşta ve milletlerarası 

taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genel
kurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üze
rine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile normal bekleme süre
leri 1/2 nisbetine kadar indirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş deği
şiklik önergesi yok. Oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

c) En çok bekleme süreleri 
MADDE 82. — Astsubayların 81 nci mad

dede gösterilen normal bekleme süreleri dışın
da, her rütbede kalabilecekleri en çok bekleme 
süreleri hakkında 33 ncü maddenin (b) fıkrası 
esasları uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulu

nan bir önerge yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

IV - Terfi zamanı 
MADDE 83. — Astsubayların terfi zamanı 

hakkında 34 ncü madde hükmü uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler. Aynen kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Nasıp 

I - Astsubaylığa nasıp 
MADDE 84. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe 

terfileri bakanlık onayı ile yapılır. Nasıplar 
bakanlık onayı metninde yazılı tarihte başlar. 

Astsubay sınıf okullarını başarı ile bitiren
ler o yılın 30 Ağustosunda astsubay çavuş nas-
bedilirlcr. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

II - Nasıp düzeltilmesi 
MADDE 85. — Kazai ve idari kararlar ne

ticesi astsubayların nasıplarmm düzeltilmesi 
hakkında, 37 nci maddenin a, c, e fıkraları hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 
I - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 86. — Kıdem ve kıdem sırası aşa
ğıdaki esaslara göre düzenlenir : 

a) Eütbelerde kıdemler, Bakanlık onayı 
metninde yazılı tarihten başlar. 

b) Aynı günde astsubaylığa nasbcdilenle-
rin arasında kıdem sırası : 

Astsubay sınıf okularından mezun olanla
rın kıdemleri, okullarda kazanılan not ortala
malarına göre tesbit edilir ve bunlar kendi ara
larında sıralanırlar. 

c) Aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında 
kıdem sırası : 
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iler rütbeye yükselirken almış oldukları eh

liyet derecelerine göre yapılır. 
d) Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve 

nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası : 
Kadro sınıfları esas olmak üzere bunların 

dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 
grupları aynı olanlar için de yeterlik derecele
rine göre tesbit edilir. 

Yeterlik dereceleri aynı olanların bir evvel
ki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır. 

e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı de
ğiştirilenler, yeni smıflarındaki yeterlik dere
celeri tesbit olununcaya kadar, yeni sınıfının 
aynı nasıplarmm sonunda sıralanırlar. 

BAŞKAN — 86 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle «Ter
fi Esas ve Şartları» bölümüne kadar gelmiş bu
lunmaktayız. Dördüncü bölüm. Terfi Esas ve 
Şartları. Daha önce Yüce Meclisçe kararlaştı
rılmış mulunan saat 20 de birleşimi kapatmak 
mecburiyetindeyiz. Kapatmadan evvel açık oy
lama neticelerini Heyeti Umumiyeye intikal etti
receğim : 

Umumi hayata müessir âfetler hakkında ka
nun tasarısının açık oylamasına 203 arkadaşı
mız katılmıştır. 3 çekinser, 200 kabul oyu çık
mıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı cihetle 
oylama işlemi gelecek birleşimde tekrarlana
caktır. 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkın
daki kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştiri
len birinci maddesiyle ikinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanunun 
oylamasına 203 arkadaşımız katılmıştır. 199 ka
bul, 4 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk 
sağlanamadığı cihetle oylama işlemi gelecek 
birleşimde tekrarlanacaktır. 

GEÇİCİ. KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Efendim, müsaade 
ederseniz, bir maddi hatanın tashihini istirham 
edeceğim. 82 nci madde metninde 81 nci madde 
geçmektedir. Bunu çıkarılan madde nazarı iti
bara alınarak 80 nci madde olarak tashihi ge
rekmektedir. Bu maddi hatanın, düzeltilmesini 
istirham ediyorum. 82 nci olarak kabul edilen 
maddenin metninde 8.1 nci madde ibaresi geç-
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inektedir. Bunun 80 nci madde olarak tashihini 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN *— Evet o şekilde tashih edilecek. 
Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde daha 

önce Meclisimizce alman karar gereğince vakit 

9 . 7 . 1965 O : 1 
hulul ettiği münasebetiyle birleşimi 13 Tem
muz 1965 Salı günü saat 14,30 da toplanacak 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşimini 
takiben toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 

• « • » 
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Umumi hayata müessir âfetler hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörü^ 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminag'aoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 

Oye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
203 
200 

S 
0 

232 
15 

[Kabul edenler] 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kinini» 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 1 

Adnan Aral 1 
Vefik Pirinçcioğlu I 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 1 ++mJ*+MSm JİM 1 

I Nazmi özoğul 

ELÂZIÖ 
* j * m ıı*vr ı 

Naci Güray 
Chaer Faruk Sanaç 

| Kemal Satıı 

ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya | 
Aziz Zeyt.inoSln 1 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizam ettin Erkmen 
tbrahim Eteni Kıılıçoğ-lu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğiu 
Sekip înal 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan öna) 

İSPARTA 
Ali thsan Balıtm 
Lokman Bakaran 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
"•han Evübofflu 

^ahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Selim Sarper 
tsmail Hakkı Tekin el 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri A d al 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
^eref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
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Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdiilhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Ahdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Hâldan Kıs^yol 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
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Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Fi. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Flurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
A rinan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

9 . 7 . 1965 O : 1 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUff 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SttRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

Mahmut Vural 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizim an 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 

UŞAK 
Ali Rıxa Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Köserektoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebileritı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

[Çekinserler] 

I KONYA I 
I Ömer Kart | 

[Oya katthntyanlar] 

SİİRT 
Adil Yaşa 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu (t.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlvı 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut (B.) 
İevki Güler 
\sım Yılmaz 
^ükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Kerem Özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Kfr.tn 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Vihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (î) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim Imirzalıoğlu 
thsan Köknel 

Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı (I.Ü.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 

Etem Ağva (İ.) 
Vazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 

N'ihat Ata 
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AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat Uzarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Hali t Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 

Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refot Sezerin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
tsraail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Ora! 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 
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DİYARBAKIR 

Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Fiilini Güidoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 

Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
i İha m i Ertem 
Pah ir Gir iti i oğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrcm Müftigil (I.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İnccoğlu (i.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi> 
Ali Köymen 
Naim Tir ali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

9 . 7 . 1965 O M 
İSTANBUL 

tbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
i-ihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tabir Burak 
Saadet Evret 
Kil mi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öklem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Sabri Vardarlı 
A hd wrrahm >; ıı Va/.^a n 
Mâlik Yolaç 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Ziya Hanlı an 
Nihad Kürşad 
Şinasî Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 
^ırn öktem 
Bahtiyar Vural (t.) 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpal? 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzunu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi (İ.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (t.) 
ismet inönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Vakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (I.) 
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Âta Bodur 
Ata Topaloğlu 

BtZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
\\\ Fırat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
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Osman Şahinoğlu 

SÜET 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

9 . 7 . 1965 O 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahfcakııhç 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğîö 

Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
îzmir 

[Açık üyelikler] 
Kastamonu 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 15 
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Halk Bankası ve Halk sandıkları Hakkındaki Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Nisap yok.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Buzdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
VeM Başaran 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Muhlis Ete 
Nmail Hpncp 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

A v* i v m ^ ^ v 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoglu 

AYDIN 
Orhan Apaydın | 

Oye sayısı : 450 
Oy verenler : 203 

Kabul edenler : jgg 
Reddedenler o 
Çekimserler 4 

Oya katılmıyan 1ar : 232 
Açık üyelikler i 5 

/Kabul edenler] 
Hilmi Ay dinçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BlLEOtK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
fîdip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
öraer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündogdu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şe raf ettin Konu ray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğnıl Gazi Sakarye 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mızamettin Erkmen 
ibrahim Etera Kıhçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah CtilH 
Ahmet Sırrı Hoca oğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tabir Burak 
Tahsin Deımiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboglu 
Fehrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Selim Sarper 
fsrnail Hakkı TeHnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Baıkşık 
thsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip MirkelârnogVu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
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Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhaliaı Araş 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
İrfan Baran 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Geçioğlu (t.) 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Hasan Aksay 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAB 
Şevki Güler 
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MALATYA I 

H. Avni Akşit 
Mehmet Del ikaya 
nali t Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu I 
Süleyman Çağlar j 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat I 
Hilmi Okçu I 
Yakup Yakut 
Vahit Yenişehirli oğlu I 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t I 
Ali Hüdayioğlu I 
/Unver Kaplan I 
Adnan Karaküçük I 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan I 

MUOLA 
Adnan Akarca I 
Hilmi Baydur I 
Cevdet Osıkay I 
Turan Şahin I 

MUŞ 
Sami öztüfk I 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp I 

[Oya kati 
Asım Yılmaz 
Şüikrü Yüzbaşıoğlu 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erkovan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (I.) 

9 . 7 . 1965 O : 1 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehüvanoğlu | 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça] 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
NurMtin Ceritojr1 ıı 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci ! 
Hamit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Aitay 
Rahmi Çeltekli 
tbrahim Gök er 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

Bülent Ecevit 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
thsan KökneJ 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı (l.Ü.) 

ANTALYA 
Etem Ağva (t.) 
NUfcmî Kerknoğlu 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Fıroğan 

UŞAK 
Ali Rıza, Akbıyıkoğlıı 
tbrahim Bulanalp 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereiscğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizaanoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücsbilgin 

Nihat Su 
ARTVİN 

Nihat Ata 
AYDIN 

Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çnvdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğhı 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

[Çekin8erler] 
AYDIN I KONYA I ORDU j SİİRT 

Mustafa Şükrü Koç I Ömer Kart I Orhan Naim Hazinedaı I Adil Yaşa 
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BİNGÖL I 
M. Sıddık Aydar 
Flalit Rıza Ünal 

BÎTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
flikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
hur i Ahıskahoğlu 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Âtıl Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. Ü.) 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

M. Meclisi B : 143 
ELAZIĞ I 

Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil (t.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN I 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1.) 
Ali Köymen i 
Naim Tirali 

GUMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
SaM Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
îbrahim Abak 
Ziya Altır;yğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 

i Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

I Nurettin Bulak 

9 . 7 . 1965 O : 1 
Saadet Evren 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
îlhami Sancar 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (1.) 

Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B ) 
Arif Ertunga 
Ziya Han han 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural (t,) 

KASTAMONU 

Ali özd'ikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriç 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ke-mal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 

Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüsısamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi (t.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (t.) 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Tallât Oğuz 

MUĞLA 
thsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğln 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy ( t ) 
Ata Bodur 
A.ta Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alacan 
Nuri Bayar 
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Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğiu 
Ilyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgetı 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

M. Meclisi B : 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebatı Hasiaoğlu 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

143 

TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

0 . 7 . 1965 Ö : 1 
TRABZON 

Ali Şeker Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
•^ahap KışojHn 

URFA 
Osman Ağan 
Ata] ay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
tstanbul 
İzmir 

1 
ı 1 
1 
1 
1 
1 
2 

Kastamonu 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

15 

Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (i.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Raimiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlı 

••<•»-< *£*»'• •<* 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
143. BİRLEŞİM 

0 . 7 . 1965 Cuma 

Saat : 

I 
A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK ÎŞLEB 

X I . — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım-
laıa dair Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/706) (S. Sayısı : 
865) 

X 2. — Halk Bankası ve Halk Sandıklan 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla de
ğiştirilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/715) (S. Sayısı : 990) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
naberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

3. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

4. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Hıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

5. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

6. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

7. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağma dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

9. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

10. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

11. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı-



na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminde! 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındak 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

15. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 
1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

16. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
su. (6/993) 

17. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil 
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü 
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

18. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

19. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün Ş Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

20. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

21. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, aşın sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

22. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı

sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

23. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'ın Köşk nahiyesinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

26. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Menderes Havzasının en verimli topraklarından 
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacağına dair Köy İşle
ri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/1071) 

27. — Konya Milletvekili Fakih özlen'in, 
pevletin gizli olması gereken bilgilerini Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular hakkında her 
hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1072) 

28. — Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'-
nun, Millî Emniyet raporlarının istiyen herkese, 
yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1073) 

29. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan Zelzelesinden harabolan şehir 
ve köylerin iman ve Fay hattı dışına çıkarıl-
malan için alınacak tedbirlerin neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1074) 

30. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dın'ın, Başbakanın hangi maksat ve gaye tah
tında ve ne gibi fayda sağlamak düşüncesiyle 
geziye çıktığına ve Başbakan Vekiline dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1075) 

31. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'm, 
Mardin'in Mityat ilçesinde bir lise veya sanat 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1076) 



32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İzmir Adalet Gazetesinin 14 . 6 . 1965 tarihli ve 
159 numaralı sayısında yayınlanan yazıların 
38 sayılı Kanuna aykırı olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1077) 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
genellikle turistlere satılan her çeşit ziynet ve 
hediyelik eşya üzerine ayar ve damga konul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/1078) 

34. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın m, bu ayın yirmidördünde Cezayir'de topla
nacak Asya - Afrika Devletleri Konferansına iş
tirak edildiği takdirde, zirve toplantısında 
Türkiye'nin kim tarafından temsil edileceğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1079) 

35. — Adana Milletvekili Ahmet Karamüf-
tüoğlu'nun, Karaisalı ilçesinin Karsantı buca
ğına bir sulh mahkemesi teşkilâtı kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/1080) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RTLAN İSLER 
1. — îsmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişikliklere dair 
Millet Meclisi Plân Kornişonu raporu. (Millet 
Meclsi 2/527; Cumhuriyet Senatosu 2/156) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 807 ye 1 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 642) 

2. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkından Mehmetoğlu Emine'den doğma 132? 
doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu cezası 
nm affına dair kanun tasansı ve Adalet Komis 
yonu raTîorn (1/512} (S. Sayısı : 1005) [Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 .1965] 

3. — Rize ilinin Canlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğmr 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cf 
zasınm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/790) (S. Sayısı : 1006) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1965] 

4. — Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt ve 
3 arkadaşının, TCDD İşletmesi Genel Müdürlü
ğüne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, diş 

tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunla
rın imkânlarından faydalanmalarına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/866) 
(S. Sayısı : 1027) [Dağıtma tarihi: 22.6.1965] 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/805) (S. SajMi : 1031) [Dağıtma tarihi : 
28 . 6 .1965] 

X 6. — Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/866) IS. Sayısı : 1032) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] 

7. — Erzurum Milletvekili Cevat Dursun-
öğlu ile Ordu Milletvek'li Ferda Güley'in, Kur
tuluş Savaşında aldığı yara dolayısivle halen 
malûl bulunan Yedek Süvari Yüzbaşısı İsken
der Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
ballanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (2/802^ (S. Sa
yısı. : 1042) [Dağıtma tarihi: 7 . 7 . 1965] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üvesi 
Âli Aksoy'un, Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi Ha-
»îiyahya mahaKlesi 93/5 hanede mukim Musta-
faoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş ba^lanma^ı hakkında 
kanun teklifi ve Ma^ye ve Plân Komisyonları 
ranorlan (2/557} (S. Sayısı: 1043) [Dağıtma ta
r h ı : 8.7.1965] 

9. — Aydın Milletvekili H İmi Aydmçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
Eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 .1965] 

X 10. — Deniz iş kanunu tasarısı ile tzmir 
Milletvekili Saim Kaygan ve 11 arkadaşının, 
Deniz iş kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/562, 2/314) (S. Sayısı : 1029) [Dağıt
ma tarihi : 26 .6 .1965] 

X 11. — tş Kanunu tasarısı ile Bdlu Millet
vekili Kâmil tnal ve 10 arkadaşının, malûlle
rin işe yerleştirilmeleri hakkında kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu. (1/693, 2/623) (S. 
Sayısı: 1030) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1965] 

X 12. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
'e 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
ıakkmda, Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
:1e Ankara Milletvekili Ahmet üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın-



da ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif 
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı: 930) [Dağıtma tarihi : 
31.3.1965] 

13. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'-
ün 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 
il haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporlan (2/697) 
(S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1965] 

14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Plân komisyonları raporlan (1/718) (S. Sa
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

15. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağl] 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1965] 

16. — Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 1017) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1965] 

17. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9.9.1963] 

18. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağa 
oğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
Devlet hizmetlerinde iken lise veya lise mua
dili meslekî bir okuldan sonra bir yüksek oku) 
veya fakülteden mezun olanlar ile yine memu
riyetleri sırasında akademik derece alanlara 
yahut ikinci bir yüksek tahsili ikmal edenlere 
bir derece kıdem verilmesi hakındaki kanun 
teklifleri ve Amasya milletvekilleri Nevzat 
Şener ve İsmail Sarıgöz'ün, memurların tahsil 
müessesesinde talebe olmıyacaklanna dair 4007 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanu

nun yürürlükten kaldınlmasına dair 183 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ile Bolu Milletvekili 
Kâmil İnal'in, 3656 ve 3659 sayılı kanunların 
şümulü dâhilinde vazife görmekte iken mükte
sep barem derecesini değiştirecek bir üst tahsil 
yapanlann terfi ve kıdemleri hakkındaki ka
nun teklifi ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko-
misyonlan raporları (2/91, 2/93, 2/104, 2/464) 
(S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

X 19. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
•ahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
nakinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re-
dm ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa-
Tisı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

20. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmı özoğul'un, 657 sa
rılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka-
aun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
'<omisyonlan raporlan (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

21. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 . 1936 tarihli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis-
yonlan raporlan (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965] 

22. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akça! 
ve 13 arkadaşının, Dışişleri Bakanlığı kuruluş 
Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Dışişleri ve Plân ko-
misyonlan raporlan (2/864) (S. Sayısı : 1021) 
[Dağıtma tarihi : 18. 6 .1965] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur, 211 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Içhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/816) (Ş. Sa
yısı : 934) [Dağıtma tarihi : 26.4.1965] 
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24. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 

6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 118 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân 
komisyonları raporları (2/846) (S. Sayısı : 
1041) [Dağıtma tarihi : 7.7.1965] 

X 25. — Tarım kredi kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 
536) 

26. — Ordu ikramiyesi Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye, İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyon
ları raporları (1/487) (S. Sayısı : 1014) [Da
ğıtma tarihi : 17.6.1965] 

27. — Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
No.lu Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 
eski Kara Harbokulu öğrencisinin affı hakkın
da kanun tasarısı (1/859) (S. Sayısı : 1035) 
[Dağıtma tarihi : 2.7.1965] 

IV 
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V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A • İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
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Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt ve 3 arkadaşının, TCDD işletmesi 
Genel Müdürlüğüne bağlı Sağlık Teşkilâtında çalışan tabip, diş ta
bibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunların imkânlarından fay
dalanmalarına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2 /866) 

10 . 6 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişikteki teklifimizin müzakere ve kanunlaşmasına tavassutlarınızı rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

'Maraş Milletvekili Gümüşane Milletvekili 
C. H. P. Grupu Başkanvekili A. P. Grupu Başkanvekili 

K. Bayazıt S. Savacı 

Balıkesir Milletvekili Kırşehir Milletvekili 
A. A. Bolak M. P. Grupu Başkanvekili 

A. Bilgin 

GEREKÇE 

6186 sayılı Kanımla kurulmuş olan TCDD İşletmesi Teşkilâtı halen 60 753 personeli sinesinde 
barındırmakta ve bu personel, 8 008 kilometrelik bir demiryolu güzergâhına aileleri efradı ile 
birlikte dağılmış bulunmaktadır. Şeklen İktisadi bir Devlet Teşekkülü olan TCDD İşletmesi ha
kikatte ulaştırma alanında bugünkü ileri ekonomik anlayış içinde tam bir âmme hizmeti ifa et
mektedir. Aileleri efradı ile birlikte ortalama 400 000 vatandaşın bağlı bulunduğu işletme bu
gün Türkiye'de Millî Savunma hariç Devlet kadrosu içinde en geniş teşkilâttır. Bu kadar kesif 
bir vatandaş kütlesinin yurdun en ücra mahallorinde vazife görmesi ve yaşaması, bunların sağlık 
durumları üzerine ne derece eğilmek lâzım geldiğini anlatmaya yeter bir misaldir. 

TCDD İşletmesi mensuplarının sağlık hizmetlerinin bugün lâyıkı veçhile görülemediği ve aşa
ğıda arz edeceğimiz sebeplerle de görülmesine bugün için imkân olmadığı bir hakikattir. 

Zira işletme emrinde halen 850 yatak sayılı 4 hastane (Ankara. Sivas, İzmir ve Eskişehir) 
1 sanatoryum (Yakacık) 27 eczane ve 98 merkez ve kısım hekimliği mevcuttur. Görülüyor ki 
gerek tedavi edici sağlık ünitelerimiz olan hastaneler ve sanatoryum ve gerekse koruyucu ve kıs
men tedavi edici üniteler olan merkez ve kısım hekimlikleri sadece 2661 kadro ile idare edil
mekte olup bu kadroların dahi 85 i münhal bulunmakta ve münhaller de her gün artmaktadır. 

TCDD Sağlık Teşkilâtının esas gayesi, gerek merkezde ve gerekse merkezden muhite doğru 
istasyon, depo, sundurma ve hat boylarında vazife gören personel ve aileleri efradının tedavi 
edilmeleri ve bu personelin en kısa bir zamanda sağlıklarını kazanıp işlerine dönmelerini temin
dir. Bu sebeple sağlık teşkilâtının bir ucu koruyucu tababet yapan kısım hekimlikleri ve nihai 
ucu tedavi merkezleri olan hastanelerine dayanmaktadır. 

Bu bakımdan her iki ucu bir kül halinde mütalâa etmek zarureti vardır. Daima hareket ha
linde bulunan beheri 70 - 200 kilometrelik bir mesafe içinde vazife görmekle mükellef olan kısım 
hekimleri mmtıkalarındaki personel ve aile efradının her hafta ayaklarına giderek koruyucu ve 
kısmen tedavi edici tababeti götürmekte bunun dışında da hat boyundan vâki olacak her talebe 
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icabet etmek mecburiyetinde olduğu gibi ayrıca mmtakalarmdaki büfe, büvet, amele barakası ve is
tasyonların sıhhi kontrollarmı yapmakla vazifelidirler. Bu hakikati arzdan gayemiz işletme kı
sım ve merkez hekimlerinin deruhde ettikleri vazife bakımından başka hiçbir işle ve vazife ile 
meşgul olmaya zamanlarının müsaidolmadığını ve yüklendikleri vazifenin ne derece ağır olduğu
nu belirtmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun neşrinden çok seneler 
önce kuruluşundan beri TCDD sağlık hizmetleri, hizmetin özelliği itibariyle bizzarure sosyalleşmiş 
durumdadır. Sosyalizasyonun memleket çapında tam anlamı ile gerçekleşmesi halinde dahi kısım 
hekimliği müessesesinin arz ettiği hususiyet dolayısiyle TCDD mevcudolduğu müddetçe baki kal
ması şarttır. 

Zira kısım hekimliklerinin gördüğü sağlık hizmetleri sosyalize olmuş tababetin en ufak ünitesi 
olan sağlık ocağına gördürülemez. 

TCDD gibi çok geniş bir teşkilâta mensup işçi ve memurların sağlık hizmetlerinin görülmesi 
şart olup aksaması iş gücünü düşüreceğinden İktisadi Devlet Teşekkülü olan müessesenin verim 
bakımından kaybı da göz önünde tutulması gereken bir diğer husustur. TCDD sağlık üniteleri
nin bilhassa koruyucu tababete dayanan merkez ve kısım hekimliklerinin gördükleri görevin 
ehemmiyetini istatistikî bir misalle belirtmek isteriz. TCDD hastane ve sanatoryumları ile işlet
meler sağlık servislerinde personel ve aile efradı olarak 1960 yılında 844 787, 1961 de 810 243, 
1962 de 837 516, 1963 de 911 724 ve 1964 de 923 364 kişi muayene ve tedavi edilmişlerdir. 

Çok ağır şartlar içinde vazife gören, esas vazifesi başında ek görev alarak çalışmasına im
kân olmıyan TCDD sağlık personelinin halihazırda tatbik edilmekte olan ücret sistemi yüzünden 
zaruretlere düştüğü ve teşkilât hekimliğinin gayricazip hale geldiği ve TCDD nin gittikçe artan 
bir hekim buhranı ile karşı karşıya kaldığı bir hakikattir. Münhal hekimliklerin de bilhassa 
Doğu bölgesinde oluşu bunun açık bir delilidir. Sağlık Bakanlığına bağlı hekimlerin sık sık çıka
rılan kanunlarla mensuplarını elde tutabilmek için türlü çarelere başvurduğu ve ek görev, tazmi
nat ve döner sermaye müesseseleri ihdas ederek hekimleri kendisine bağladığı bir hakikatken 
TCDD sağlık personelinin bütün bu imkânlardan mahrum bırakılmaları ne insaf ne de adalet 
prensipleriyle kabili telif değildir. 

Zira kendilerine 243, 506 ve 472 sayılı kanunlarla maddî imkânlar sağlanan hekimlerde is
tenen hususlar (muayenehane açmama, vazife zamanının tamamının hastaya tahsisi) gibi şart
lar esasen TCDD sağlık personelinde kuruluşundan beri mevcuttur. Oysa ki bununla dahi yetin-
miyen Sağlık Bakanlığı elindeki hekimleri tutabilmek hattâ yurt dışına giden hekimleri tekrar 
yurtta çalıştırabilmek imkânını temin için T. B. M. M. sine yeni tasarılar (Sağlık Bakanlığı
na bağlı kurum ve hastanelerde çalıştırılacak hekimlere verilecek tazminat hakkındaki Kanun. 
Sıra Sayısı : 491) getirmek suretiyle mensuplarım daha ziyade terfih yoluna gitmektedir. Ay
nı esbabı mucibeyi dikkate alan Millî Savunma Bakanlığı Silâhlı Kuvvetler sağlık personeline 
tazminat verilmesi hakkında bir kanun tasarısı T. B. M. M. sine sevk etmiş ve bu tasarı halen 
gündemde olup kanuniyet kazanmak üzeredir. Bütün bu kanun ve tasarıların mucip sebebi he
kimlerin özel sektöre hususi çalışma alanlarına veya yurt dışına gitmelerine mâni olmayı hedef 
güttüğü, gerek Sağlık Bakanlığı mensuplarının ve gerekse askerî hekimlerin aylıkları dışında ek 
gelirleri de mevcudolması hakikati karşısında maaşından gayrı hiçbir geliri olmıyan TCDD sağ
lık mensuplarının elde tutulabilmesi, hizmete bağlanmaları ancak onlara da bugünün şartları
na ve emsallerine uygun asgari bir refah temini ile mümkündür. Bugün TCDD İşletmesi kendi
sine intisabeden askerliğini yapmış hiç memuriyet hayatı olmıyan bir pratisyen hekime 70 lira 
asli maaş karşılığı net 910,40 lira verebilmektedir. 

Buna karşılık aynı hekim Sağlık Bakanlığı sosyalizasyon bölgelerinde vazife aldığı takdirde 
eline net 2 232,03 lira geçmektedir. Buna, kanunlaşmak üzere olan (491 sıra sayılı Full-Time) 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 1027 ) 
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tasarısındaki ayda 750 - 2 500 liraya kadar verilen tazminat dâhil değildir. Silâhlı Kuvvetler 
Sağlık personeli kanun tasarısında ise aynı şartları haiz bir pratisyen hekime ki (rütbesi teğ
mendir) üç yılını ikmal etmiş albaya verilen maaşın % 20 si kadar tazminat verilmekte 
olup ayrıca subaylara verilen emir eri tazminatı ve tayın bedeli gibi maddi imkânlarla da teç
hiz edildiği bir vakıadır.. 

Askerliğini yapmış bir mütehassıs hekim hiç memuriyet hayatı olmadan TCDD İşletmesinde 
vazife alırsa 80 lira asli maaş karşılığı net 1 011,70 lira almaktadır. Aynı hekim Sağlık Bakanlığı 
sosyalizasyon üniteleri içinde vazife alırsa eline ancak net 2 832,03 lira geçmektedir. Silâhlı Kuv
vetler sağlık personeli kanun tasarısında aynı evsafdaki hekim (ki rütbesi yüzbaşıdır) tazminat 
olarak üç senesini ikmal etmiş albay maaşının % 80 ini alacaktır, bu açık hakikatler ve 506 
sayılı Sosyal sigortalar Kanunu ile işçi Sigortaları bünyesinde çalışan hekimlere tanınan haklar 
karşısında TCDD Teşkilâtı mevcut hekimini elde tutabilmek ve münhallere hekim celbedebilmek 
imkânsızlığı ile başbaşadır. Mesleki cazip bir hale getirebilmek ve türlü teşekküllerde çalışan 
hekimler arasında eşitlik tesisi için teklifimizin tasvip görmesine zaruret vardır. Malî portesi 
ise 3 - 4 milyon lirayı geçmemektedir. Hekimsizlik buna bağlı sağlık hizmetlerinin görülemeyişi 
ve aksaması yüzünden kaybolacak iş gücü ve verimin bu miktarın çok üstünde olacağı izahtan 
varestedir. 

îşbu sebeple ilişikte arz ettiğimiz teklifimizin kabulünü saygı ile arz ederiz. 

Geçici Komisyonun raporu 

18 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt ve üç arkadaşının TCDD işletmesi Genel Müdürlüğüne 
bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi vo eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunların 
imkânlarından faydalanmalarına dair kanun teklifi komisyonumuzda görüşüldü; cereyan 'eden 
müzakereler neticesinde : Ji *" *' " ' " '' ' 

Sağlık hizmetlerinde çalışan ve umumi bütçeden ödeme yapılan tabip, diş tabibi ve 'eczacı
lar 224 ve 472 sayılı kanunlarla terfih ve sağlık hizmetleri teshil edildiği gibi son defa 
Full-Time ismi verilen Kanunla ve ordumuzda çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılar için kabul edi
lip müzakere safhasında bulunan kanunlarla da bâzı terfih ve sağlık hizmetlerini teshil esas
ları kabul edilmiştir. 

Personel hükümlerinin tüm olarak ele alınmayışı sebebiyle bu kere teklif sahipleri TCDD sağ
lık personelinin 224 ve 472 sayılı kanunların imkânlarından faydalanmalarını derpiş eden bir 
teklifi getirmişlerdir. Komisyonumuz, 440 sayılı iktisadi Devlet Teşekküllerini tüm olarak ele 
alıp sağlık teşkilâtı bulunan teşekeküllerin gelecek perakende tekliflerini de önlemek maksa-
diylo teklifi tadilen müzakerede isabet görmüş ve teklifi gerekçesine sadık kalarak kabule şayan 
bulmuştur. 

Maddeler gerekçesi 

Kanunun ismi : Genel gerekçesinde beyan edilen sebeple kanunun ismi tadilen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 1027) 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 2/866 
Karar No. : 2 
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Madâe 1. — Gerekçede belirtilen sebeple 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için ve âzami had

leri 224 ve 472 sayılı kanunlar teşkil etmek ve mahallî hususlar nazara alınmak şartiyle bir ruh-
mt hükmü olarak yazılmıştır. 

Madde 2. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Kanunun, 440 sayılı Kanuna muvazi olarak Bakanlar Kurulunca yürütümü ka-

bttl edilmiştir. 
^öncelik ve ivedilikle götüşülmek ve Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Marafl 

JS. Kaplan 

Konya 
H. G. Yılmaz 

Sözcü 
Balıkesir 

A. A. Bolak 

Mardin 
£. Aysan 

Kâtip 
Konya İstanbul 

S. Aytan H. Tiyanşan 
îmzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Kesen 

îmzada bulunamadı 

Maraş Milletvekili Kemali Bayaat ve 3 arkada
şının teklifi 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı sağ
lık teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza-
citemn fflZ'm 224 sayılı kanunların imkânların

dan faydalanmalarına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — TCDD. Genel Müdürlüğü İş
letmelerinde çalışan kısım, merkez hekimleri ile 
servis müdürleri, eczacı ve diş tabiplerine 
3 . 1 . İMİ tarih ve 224 sayılı Kanunla, sağ-
İik hizmeÜeri ile ilgili idari görevlerde, has
tane ve sanatoryumlarda çalışan tabip, diş ta-
bipi ve eczacılara 25 . 5 . 1964 tarih ve 472 sa-
•yılı Kanunla iSağlik Bakanlığı personeline ?sağ-
İanan âzami'hadleri aşmamak üzere bölge fark
larını da göz önünde tutarak maddi imkânlar 
sağlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 3 u kanun hükümlerini Ulaş
tırma Bakanlığı yürütür. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan sağlık 
teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacıların 224 ve 472 sayılı Kanunlardan istifade 

ettirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 440 sayılı Kanuna tabi kuru
luşlarda sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, 
diş tabibi ve eczacılara 224 ve 472 sayılı Kanun
larla &ağhk Bakanlığı personeline sağlanan 
azami hedleri aşmamak ve bölge .farklarını da 
göz önüne almak kaydı ile kuruluşlarınca hazır
lanacak yönetmelik esaslarına göre tazminat ve
rilebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

» • « 

M. aajBdUd (35. Sayı* : *027 ) 



Dönem 
Topteatı 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 8 0 7 Y © I H C I 6 K 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 2836 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 2 /527 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /156) 

{Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 642) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü M . 6 . 1965 
Say% : 5094 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 13 . 5 . 1965 gün ve 5780-34743 sayılı yazınıza kargılıktır: 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 6 . 1965 tarihli 103 racü Bir
leşiminde değişerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Enver Aka 

Not : 

Açık oya arz edilen maddeler. 
Madde 1. — 
Tümü 
Madde 1: Açık oy neticesi : (96) Tümü (94) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

92 94 

3 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/527, O. S. 2/156 

Karar No. : 90 \ 
3.7. 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 24 . 6 . 1965 tarihli 103 neü Birleşiminde değiştirilerek kabul edil
diğinden yeniden komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,. 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi» incelendi ve görü
şüldü : 

Cumhuriyet Senatosunda, adı geçen kanun teklifi Millet Meclisinde kabul edilen metni» 
1 nci maddesinin (B) fıkrasının «a» bendinden «kurumlar ve» kelimeleri çıkarılarak kabul edil
miştir. Böylece Tarım Kredi Kooperatifleri, Kurumlar Vergisine tabi olmak durumuna girmek
tedir. Geçici Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 16 nci fıkrasında kooperatif şirket
leri için vergi muafiyeti tanınmakta ise de, bu muafiyet bâzı kayıt ve şartlara bağlanmıştır. Oysa
ki, Tarım Kredi Kooperatiflerinin durumu bu şartlara uymaktadır. 

Tekliften, Senatoca kabul edilen şekilde sözü edilen kelimelerin çıkarılması halinde kamu 
hizmeti gören ve himayeye muhtacolan Tarım Kredi Kooperatifleri vergi mükellefiyetine tabi tu
tulmuş olacaklardır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun muafiyetlerle ilgili maddesinde doğrudan doğruya «2836 sa
yılı Kanuna göre kurulmuş Tanm Kredi Kooperatifleri» deyimi zikredilmiş olsaydı maddede» 
«kurumlar» kelimesinin çıkartılmasında bir sakınca olmazdı. Halbuki maddede sayılan kurum
lar arasında Tanm Kredi Kooperatifleri dâhil edilmemişlerdir. 

Kaldıki, esasen bugün yürürlükte olan 2836 sayılı Kanunun 22 nıci maddesinde bu muaflık 
vardır. Teklif ile bu konuda yeni Ibir hüküm ge tirilmekte olmayıp, mevcut metinde «Kazanç Ver
gisi» şeklinde deyimi «kurumlar vergisi» şekline getirilmiştir. 

Teklifin gerekçesinde de belirtildiği üzere, teklif son çıkan Damga Vergisi Kanununda Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin unutulmuş olması ve Ziraat Bankası ile mevcut bir iki farkım gide
rilmesi amaciyle hazırlanmıştır. 

Bu sebeple komisyonumuzda Cumhuriyet Senatosunun yaptığı değişiklik benimsenmemiştir, 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edil mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydım 

/. Sezgin 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
Ş. İnam. 

Kars 
K. Okyay 

Başkan V. 
Gümüşane 
N. Küçüker 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Maraş 
E. Kaplan 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
/. Seçkin 
Bilecik 
Ş. Binay 

İmzada bulunamadı* 

Erzurum 
A. Şenyurt 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 807 ye I nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

2836 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesine, 

dair kamun teklifi 

MADDE I. — 2836 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

ıMadde 22. — Bu kanuna gö
re ıkurulmuş ve kurulacak olan 
kredi kooperatifleri : 

A) Tarım Kredi Koopera
tiflerine ortak olmak üzere 'baş
vuran çiftçilerle kooperatifle
rin eöki ortaklarının; 

&) 'Bu kanuna göre yapa
cakları her türlü 'işlemler ve 
bunlarla ilgili kâğıt, belge, se
net, beyanname, taahhütname, 
dilekçe, vekâletname ve alındı, 
kooperatif lehine yapacakları 
ipotek ve rehinler her türlü re
sim, hare ve vergiden muaftır. 

h) Kooperatif lehine tesis 
edecekleri ipotek işi emil eri, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin 
yazılı isteği üzerine ve gösteri
lecek değere 'göre takrir alın
madan tapu dairelerince yapı
lır. İpoteklerin 'kal dimim asında 
da aynı usul uygulanır. 

B) 2836 sayılı Kanuna gö
re kurulan Tamm Kredi Koo
peratifleri : 

a) Kurumlar ve Giderler 
vergilerinden ve icra makam
lar, resmî daireler ve mahkeme
ler nezdindc yapacakları takip 
ve tahsille açacakları tazminat 
dâvaları ile ilgili her nevi talep, 
tebliğ ve kararlar her türlü 
masraf, vergi, resim ve harç
lardan; 

h) Kapital ve yedek akçe
leri ile taşıitsız inalların ve bun
ların gelirleri kemdi ihtiyacı 
için satmaMığı veya alacağının 
tahsili gayesriyi!e tefevvüz ettiği 

M. J 

Cumhuriyet Senatosunun kabuü 
ettiği metin 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
tavsiyeleri 

2836 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesine j 

dair kamun teklifi 

MADDK 1. — 2836 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi aşağı
daki şekikle değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Bu kanuna gö
re kurulmuş ve 'kurulacak olan 
kredi kooperatifleri : 

A) Tanım Kredi Koopera-
tiflerine ortak olmak üzere baş- j 
vuran çiftçilerle kooperatifle- j 
rin, eski ortaklarının; ! 

ıa) Bu "kanuna göre yapa- i 
caklan her türlü işlemler ve i 
bunlarla ilgili kâğıt, (belge, se- | 
net, beyanname, taahhütname, l 
dilekçe, vekâletname ve alındı, 
kooperatif lehine yapacaklan 
ipotek ve rehinler her türlü re
sim, hare ve vergiden muaftır, j 

b) Kooperatif lehine tesis 
edecekleri ipotek işlemleri, Ta-
rını Kredi "Kooperatiflerinin 
yapılı isteği üzerine ve gösteri
lecek değere göre takrir alın
madan tapu dairelerince yapı
lır. tpolteklerin kal d milim asında 
d?, aynı usul uygulanır. 

B) 2836 sayılı Kanuna gö
re kurulan Tarım Kredi Koo
peratifleri : 

a) Giderler vergilerinden 
ve icra 'makamılaın, resmî daire
ler ve mahkemeler nezdinde ya- î 
pacaıklıarı takip ve tahsille aça
cakla n tazminat dâvaları ile il
gili her nevi talep, tehliğ ve j 
kararlar her türlü masraf, ver- ! 
gi, resim ve haredan; j 

ib) Kapital ve yedek akçe- | 
leri ile taşıitsız malların ve Ibun- ; 
larm gelirleri kendi ihtiyacı | 
için satmaldığı veya alacağının ; 
tahsili gayesiyle tefevvüz ettiği ! 

Meclisi ( S. Sayısı : 807 ye 1 nci ek) 

2836 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE İ. — Cumhuriyet 
•Senatosunca yapılan değişiklik 
henim'senmeın iştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

takınma.-/ malları, bütün yengi, 
resim ve (harcdan, 

e) Yapacakları kredi işlem-
lerino ilişkin (bütün senet, (bel
ge kayıt, defter ve hesap özet
leri, taşınmam mallara ait ipo
tek ve taşıt!ı inallara ait rehin 
işlemleri, resmî dairelere vere
cekleri dilekçe, vekâletnameler, 
taahhütnameler ve sair evralk, 
'bütün vergi, resim ve harcdan, 
muaftır. 

/Kooperatiflerce noterlere tas
dik ettirilecek defterlerle belge-
ılerden yalnız (noter ücreti) 
alınıp 'hare alınmaz. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

taşınmaz mallan, (bütün vergi, 
resim ve ibaredan, 

c) Yapacakları ıkredi işlem
lerine ilişkin ibütün senet, böl
ge kayıt, defter ve hesap özet
leri, taşınmaz mallara ait ipo
tek ve taşitlı mallara ait rehin j 
işlemleri, resmî dairelere vere
cekleri dilekçe, vekâletnameler, 
taahhütnameler ve sair evrak, 
/bütün vergi, resim ve harcdan, 
muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tas
dik ettirilecek defterlerle belge
lerden yalnız (n'o>ter ücreti) 
alınıp hare alınmaz. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
tavsiyeleri 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

t>m<i 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 807 ye 1 nei ek) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (1/805) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 2 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 11/'A/650 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan «Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasarısı», 
gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet tnönü 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL (SUBAY VE ASTSUBAY) 
KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

1. Devlet Personel Dairesinin kuruluşuna ait 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince subay 
ve astsubaylara ait .hususlar Devlet Personel Dairelinin çalışmaları dışında bırakılmıştır. Bu hükme 
uyarak Devlet Personel Dairesi tarafından genel ve katma bütçeli kurumlarda çalışan personele ait 
bir kanun tasarısı hazırlanmış, Silâhlı Kuvvetler menıgubu subay ve astsubaylar bu tasarmın dışın
da bırakılmıştır. Devlet Personel Kanunu memurlar için bâzı yenilikler getirmiştir. Getirilen bu ye
nilikleri kapsıyacak şekilde, Silâhlı Kuvvetler per-öneli için de bu tasarıya paralel olarak bir tasa
rının- hazırlanması zarureti doğmuştur. 

İkinci Dünya Harbi ile, onu takilbeden yıllarda hatfb silâh ve vasıtalarında meydana gelen teka
mül ile, teknolojik inkişafın gerek taktik ve gerekle stratejik bakımından eskiden vaz'edilen pren
sipleri bile değiştirecek derecede müessir olması muvacehesinde, modern Batı ülkeleri ordularında 
zamana uygun olarak Silâhlı Kuvvetler personelimin ilmî esaslara müstenit, rasyonel u'sullere göre 
sevk' ve idaresi zarureti ortaya çıkmıştır. İlmî esas1 ar dâhilinde yönetilen personele eşit rekabet ve' 
imkânlar sağlanmış, bunun neticesinde de terfi esas ve şartları tamamen değiştirilerek ehliyet ve 
kabiliyet prensiplerine göre bir üst dereceye yükseltilmeleri öngörülmüştür. 

Modern devletlerin vaz'ettikleri prensip ve esas1 ara paralel ve aynı çalışmalardan faydalanarak, 
asrımızın Silâhlı Kuvvetleri personelinin gerek ye'.-işme; ilim ve tekniğe intibak ve gerek terfiler hu
susunda elzem gördüğü esaslara müstenit yeni bir Subay terfi Kanununun hazırlanması ve düzen
lenmesi kaçınılmaz bir zaruret olarak ortaya çıkmış ve bunun olumlu bir sonucu olarak da 1962 sene
sinde Subay Terfi Kanunu T.B.M.M. ne sevk edilmiştir. 

1963 senesi Mayıs ayında tasan Millî Savunma Komisyonunda görüşülmeye başlanılmış ise de, 
Devlet Personel Dairesince hazırlanan ve Bakanlar- Kurulunun da kabul ettiği personel rejimi 
prensiplerine tasarının intibakını sağlamak ve dolayılsiyle de daha mütekâmil bir hale getirmek mak-
sadiyle tasarı Hükümetçe TJB.M.M. den geri alınmıştır. 

Geriye alman tasarı çok dar bir çerçevede 'hazırlanmış olup. sadece subayların terfilerini ihtiva 
etmekte idi, Subay ve astsubayların mesleke girişi erinden itibaren sınıflandırılması, meslek prog-
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ramlarına göre eğitim ve terfileri, malî hükümleri, sosyal hakları ve taltiflerini sağlamaya imkân 
verecek daha şümullü ve geniş ihtiyaçlara cevap verebilecek kapsamda bir kanuna şiddetle ihtiyaç 
vardır. Yeni tasarı hemen hemen dörtbaşı mamur denebilecek bir şekilde tanzim edilerek huzuru
nuza getirilmiş bulunmaktadır. 

2. Taslarının genel hükümler kısmında kanunun kimlere uygulanacağı açıklanmıştır. Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli sivil memurlar 160 sayılı Kanuna göre Devlet Memurları Kanununa tabi tutu
lacağından bu kanuna alınmamıştır. 

3. Tasarının ikinci kısmında muvazzaf subay kaynakları belirtilmiş ve bunların tabi olacağı 
statü ve yedefcsubaylıktan ne şekilde muvazzaf subaylığa geçiş şekilleri açıklanarak bu hususlar ka
nuni esaslara bağlanmıştır. 

4. 3 ncü kısımda Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki muharip ve yardımcı sınıflarla, sınıflandırma 
ve sıMıi ve diğer sebeplerle sınıf değiştirmenin ne şekilde yapılacağı kanuni esaslara bağlanmıştır. 

5. 4 ncü kısım, meslek programlarını ihtiva etmektedir. 
4273 sayılı Subaylar Heyetinle mahsus Terfi Kanununda kıta hizmetleri ve sicil suretleri her tüt-

bede muayyen yıllar olarak tdsbit edilerek dondurulmuştur. 
Elastikiyetten mahrum olan bu hüküm, yıllarrlan beri idareyi ve personeli tazyik altında bu

lundurmakta ve kıta ile «hiç. münasebeti olnııyan hizmet yerlerinin kıta sayılması gibi anormal 
bir yola idareyi sürüklemektedir. Yine bu katî hükmün bir neticesi olarak da kendisinden kıta
da faydalanılmıyacağı peşinen bilinen subayları kıtaya çıkarmaya idareyi mecbur bırakmakta, bu 
yüzden kıtalar bir tecrübe tahtası olmaktan kurtul anlamakta ve bunun neticesi olarak da kıtaların 
disiplini, eğitimi ve savaşa hazırlık standartları düşmektedir. 

Kıta hizmeti; meslekin kuruluş maksadının temel unsurudur. Bunun ihmali mümkün değildir. 
Fakat kanun ile de böyle sıkı sıkıya kayıt altına alınması yukarda arz edilen mahzurları doğur
maktadır. 

Diğer milletler ordularında bu husus sınıfların özelliğine göre subay meslek programları yö
netmeliği ile düzenlenmekte ve büyük bir elastikiyet içerisinde hizmetin aksamasına meydan veril
meden kıta hizmeti subaylar arasında münavebe ile yapılmaktadır. 

Kanundan bu katî hüküm çıkarılarak bugünün anlayışına uygun bir elastikiyet içerisinde kıta 
hizmetlerinin ve sicil sürelerinin tanzim edilmesi gerekmektedir. 

Yeni tasarımız bu prensibin ışığı altında yeni hükümleri ihtiva, etmektedir. 
f>. Tasarının 5 nci kımnı subay terfilerini ihtiva etmektedir : 

a) Halen mer'i bulunan terfi sistemimizde, ' terfi sırası gelen subaylar son yıl sicillerine göre 
değerlendirilmekte ve sadece sicil âmirlerinin terfi eder (veya edemez) mutlak hükümlerine uyarak 
terfi işlemleri yürütülmektedir. 

Aynı rütbede daha önce alınmış siciller ne kadar parlak olursa olsun terfi mukadderatını bu 
son sicil tâyin etmekte, diğer sicillerin tesiri olmamaktadır. 

Halbuki diğer ileri dünya ordularının büyük ekseriyetinde; bir subayın bulunduğu rütbenin 
her yılında, muhtelif görevlerden ve sicil âmirlerinden aldığı sicillerin hepsi aynı değerde tutul
mak suretiyle ve bunların ifade ettiği değer ortalamasına göre hakkında 'karar verilmek üzere ta
rafsız bir değerlendirme kurulu tarafından durumu incelenir ve emsalleri arasındaki nispî du
rum da tesbit edilerek bir ehliyet grupuna dâhil edilmek suretiyle terfi işlemi yapılmaktadır. 

Âdil ve objektif bir usul olan bu sistem yeni tasarı ile kanuni teminat 'altına alınmıştır. 
b) Mer'i sicil sistemimiz prensibolarak subayların, tek tek terfie lâyık olup olmadığını tesbit 

eder. Subayların yekdiğerine nazaran nispî durumlarını mütalâa etmez. Bu yüzden teşvik etme 
ve rekabet vasfı yofctur. 

Halbuki bugünün ileri sicil sistemleri şahısların birbirine naızaran nispî durumlarını tesbit 
etme faktörüne büyük önem vermekte ve çok değerli sonuçlar almaktadır. 

Yeni tasanda bu husus esas prensibolarak kabul edilmiştir. 
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c) Mer'i Terfi Kanunumuzda, üst rütbelere terfi için bir maJhrut esası kabul edilmiş ve değiş

mez yüzdelerle dondurulmuştur. Bu esas bugüne kadar ordumuzda tam bir tatbikat sahası bula
mamıştır. Çünkü, mahrütun teşekkül edebilmesi ancak şu temel unsurların sabit kalması ile müm
kündür. 

(1) Askerî akademiler ve diğer kaynaklardan orduya katılacak subayların miktarları her yıl 
aynı sayıda olmalı. . 

(2) Rütbe bekleme süreleri hiç değişmemeli. 
(3) Kadrolar dondurulmuş olmalıdır. 
Görüyor ki, bu üç unsurun sabit kalması ordu ihtiyaç ve bünyesiyle kabili telif değildir. O hal

de mahrut da teşekkül edemez ve nitekim de bugüne kadar teşekkül edememiştir. 
Esasen aranılan da şeklî (bir mahrut değildir. Fakat teşkilât şemalarına uygun olarak kadro 

ile tesbit edilen mesuliyet ve salâhiyet mevkilerinin rütbelendirilmesinden çıkan bir şekildir. 
Silâhlı Kuvvetlerde kadro ve teşkilât değişiklikleri ile orantılı olarak ve ehliyet prensiplerine bağlı 
bulunarak elâstikî bir usulün va.̂ 'ı bir zarurettir. 

Diğer devletlerin ordulormda da bu esaslar göz önünde bulundurularak pratik usuller kul
lanılmaktadır. 

Yeni tasarı bu bakımdan eski mahrut esasları yerine daha pratik ve maksadı temin edecek 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

7. 6 ncı kısımda muvazzaf astsubaylar kaynağı belirtilmiştir. 
7 nci kısım astsubay sınıflandırılmasını. 
8 nci kısım meslek içi eğitimi. 
9 ncu kısım astsubay terfdlerini ve 5802 sayılı Astsubay Kanununda astsubaylardan subay ol 

ma hakkı bu tasarıda da, imtihanları lise seviyesinde yapılması suretiyle muhafaza edilmiştir. 
Böylelikle astsubayların çalışmaları için bir teşvik unsuru olacağı ve silâhlı kuvvetlerin küçük rüt
beli subay ihtiyacının karşılanacağı düşünülmüştür. 

10 ncu kısım, subay ve astsubay yükümlülüklerini ihtiva etmektedir. 6077 sayılı Kanunda 
bulunan hükümler aynen alınmakla beraber, 6 aydan fazla süre ile tahsil, staj, ihtisas veya görgü 
bilgilerini artırmak maksadiyle gidenlere masraf lan kendileri tarafından yapılmış ise gidiş dö
nüş tarihleri arasında geçen müddet kadar, masrafları Devlet tarafından yapılmış ise, gidiş, 
dönüş tarihleri arasında geçen müddetin iki misli bir mebcuri hizmet konulmuştur. Böylelikle dış 
memleketlere giden veya gönderilen personelin bilgilerinden silâhlı kuvvetlerin faydalanması im
kânı sağlanmıştır. Ayrıca bu kısma fakülte ve yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına oku
yan öğrencilerin de Harb Okuku öğrencileri gibi emekliliklerinin fakülteye duhulünden itibaren baş
latılacağı nazara alınarak okula katılıştan sonra da istifa hakkı kaldırılmış bulundurulmaktadır. 

8. Tasarının 11 nci kısmı subay ve astsubayların atanmalarının hangi esaslar dâhilinde ya
pılacağını, yıllık izinlerinin ne şekilde verileceğini, yeni esaslara bağlanmıştır, 12 nıci kısım ise 
malî hükümleri ihtiva etmekte olup, Devlet Personel Dairesince kabul edilen prensiplerin ışığı 
altında hazırlanmıştır. Bu duruma göre barem sistemi kalkmaktadır. Bunun yerine Devlet Per
sonel Dairesince hazırlanacak birleşik kadro kanununa paralel olarak M. S. B. İlgınca Türk Si
lâhlı Kuvvetleri personeli için maaş indeks (gösterge) kanunu hazırlanacaktır. Bu kanunda rüt
beler ve her rütbenin kademesinde gösterilen sayıların tesbit edilecek bir katsayı ile çarpımı so
nucunda elde edilecek miktarlar aylık ücret olarak meydana çıkacaktır. 

Kıta hizmetinin cazibesini artırma ve karargâhta hizmet gören bir kimse ile aralarındaki far
kı telâfi etmek maksadı ile takımdan alay seviyesine kadar olan kademelerde hizmet gören subay 
ve astsubaylara cüzi Ibir miktar tazminat uygun görülmüştür. 

9. Tasarının 13 ncü kısmında subay ve astsubayların emeklilik ve sosyal hakları ve yar
dımlar yer almış olup diğer Devlet memurları için kabul edilen prensipler esas alınarak hazır-
anmıştır. 

Subay ve astsubayların görev yerlerinin sık sık değişmesi neticesinde lojmandan istifade etme-
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leri mümkün değildir. Herkesin istifade imkânlarını sağlamak için tasarıda bâzı esaslar yer al
mış ve lojmanlarda oturma süresi âzami 4 yıl olarak dondurulmuştur. 

10. 14 mcü kısım, yurt savunmasında ve vatan 'hizmetlerinde olağanüstü başarı gösteren ki
şilere verilmek ve babadan oğula intikal ederek bir öğünç vesilesi teşkil edecek Ibir madalya 
verilmesi için kanuni mevzuatımız olmadığından böyle kişilere bugüne kadar mânevi değeri olacak 
küçük bir hâtıra vermek mümkün olmamıştır. Nitekim milletlerarası anlaşmalar gereğince 
KORE savaşlarına Ibirlik gönderilmiş ve birliğimizin mensupları hayatlarını feda ederek büyük ba
şarılar kazanmıştır. Bu durum uluslararası bir öğünme ve şeref vesilesi olmuştur. Bu başarılar 
çeşitli Devletler tarafından gerek madalya ve gerekse nişanlarla taltif edildiği halde Türk Silâhlı 
Kuvvetlerince mânevi değeri olan bir iftihar vesilesi teşkil edecek herhangi bir şey verilmemiş
tir. Bütün ileri Dünya milletleri ordusunda mânevi değeri olan madalya ve nişanlar mevcuttur. 
Bu noksanlığı gidermek ve lıangi hallerde kimlere ve ne çeşit madalya verileceğini sağlamak mak-
•«adiyle bu kısım tasarıda yer almıştır. 

11. 15 nci kısım3a intikal hükümleri yer almış bulunmaktadır. 

BlRÎNCÎ KISIM 

Genel Hükümler 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Madde 1. — Bu kanunun kimlere uygulanacağını göstermektedir. 160 sayılı Devlet Personel 
Dairesinin kuruluşuna dair kanunun 4 ncü maddesi subay ve astsubayları konusu dışında bırak
tığından Devlet memurlan Kanununa paralel olarak subay ve astsubaylar ile bunların kaynağı 
olan okullardaki askerî öğrenciler için Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bünyesine uygun şekilde bu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile kanunun amaçları ile kapsadığı hususlar gösterilmektedir. 
Madde 3. — Bu kanunda yer almış tâbirlerin açıklanmalarının maddelerde tekrarından ka

çınılması gayesiyle tarifler yapılmıştır. 

tKÎNOt BÖLÜM 

Görev ve sorumluluklar 

Madde 4. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, yarsubay ve astsubayların görev ve 
sorumluluklarının hangi kanun, yönetmelik ve talimatlarda gösterildiği açıklanmıştır. 

Madde 5. — Mal bildirimi hakkındaki bu madde ile yürürlükteki kanun hükümleri muhafaza 
edilmekle berafber eşler arasındaki mal rejimlerine göre yeniden tanzim edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Haklar 

Madde 6. — Subay, yarsubay ,astsubay ve askerî öğrencilerin hizmot şartları, Silâhlı Kuvvet
lerin ihtiyacına göre tâyin ve tesbit olunur. Bununla beraber subay, yarsubay, astsubay ve askerî 
öğrencilere bu tâyin ve tesbit olunan hizmet şartlarının yürürlükte kaldığı müddetçe kendileri hak, 
kında da aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip kılan bir teminatttır. 

Madde 7. — Subay, yarsubay, astsubay ve askerî öğrencilerin güven ve istikrarla hizmet gör, 
melerini sağlamaktır, 
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Madde 8. — Subay, yarsubay, astsubay ve askerî öğrencilerin emeklilik hakkı DU kanunla da tescil 

ve teyidedilmektedir. 
Madde 9. — Subay, yarsulbay, astsubayların bu kanunda yazılı şartlar dâhilinde hizmetten çe

kilebileceklerini (istifa) belirtmiştir. 
Madde 10. — İzinlerin hangi kanuna göre verileceği açıklanmıştır. 

ÎKÎNCt KISIM 

Kaynak ve yetiştirme 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Muvazzaf subay kaynakları 

Madde 11. — Bu maddede muvazzaf subay kaynakları gösterilmiştir. 
Madde 12. — Muvazzaf subay mevcudunun büyük çoğunluğunu yetiştiren askerî akademilere 

öğrencilerin giriş şartlan, yetiştirilmeleri, özlük haklar ile sair hususlan özel kanuna göre yürütü
leceğini gösterir. 

Madde 13. — Türk Silâhlı Kuvvetlerin, ihtiyacı olan ve askerî akademilerde yetiştirilmesi müm
kün olmıyan doktor, diş doktoru, eczacı, mühendis, veteriner, öğretmen, hâkim v. s. sınıflara ait 
muvazzaf subayların çeşitli fakülte ye yüksek okullarda yetiştirileceği belirtilmiş ve giriş şart
ları açıklanmıştır. 

Madde 14. — Çeşitli fakülte ve yüksek okulları bitirenlerden muvazzaf subay olmayı arzu 
edenlerin bu isteklerinin yerine getirilmesine imkân verilmekte ve aranacak nitelikler açıklan
maktı i*. 

Muharip sınıf muvazzaf subayların askerî akademilerde yetiştirilmeleri sebebi ile kaynak bir
liği prensibini ihlâl etmemek maksadiyle keza bunların genel ve temel askerî ve taktik bilgile
rinin askerî akademi mezunlarına nazaran çok az oluşu sebebiyle muharip sınıf muvazzaf su
baylığa nakilleri uygun görülmemiştir. 27 yan haddinin konulması suretiyle yaş haddinden 
emekliye sevk edilmeleri önlenmiştir. 

Madde T5. — Madde fakülte ve yüksek okul'arda yetiştirilerek muvazzaf subay olacaklara, 
subay nasbedilmeden önce askerî bir eğitime ta'n tutarak bunlara lüzumlu askerî ve genel ve 
temel bilgileri vermek, modern harb silâh ve vasıtalarını tanıtmak ve iyi bir disiplin ruhu aşı
lamak gayesiyle düzenlenmiştir. 

Madde 16. — Silâhlı Kuvvetler hesabına tahsil yapan askerî öğrencilerin özlük ihtiyaçla
rının Devlet tarafından karşılanması kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Silâhlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okullarda öğrenim yapan as
kerî öğrencilerin, askerî öğrencilik niteliğini kaybedecekleri haller gösterilmiştir. 

Madde 18. — 
a) 17 nci maddede açıklanan sebeplerle (sağlık sebebi hariç) askerî öğrencilik niteliğini kay

bedenlere Devletçe yapılmış olan masraflar faiziyle ödettirilecektir. 
Sağlık sebebiyle askerî öğrencilik niteliğini kaybedenlerin bu durumda her hangi bir şahsi 

kusurları olmadığından Devletçe bunlara yapılmış olan masraf ve faizi ödettirilmiyecelötir. 
b) (a) fıkrası gereğince askerî Öğrencildk niteliğini kaybedenlerin Devlete olan borçlarının ödet-

tirilmesiniın muvazzaflık hizmetlerinin süresince geciktirilmesi suretiyle kendilerine bir kolaylık sağ
lamış olmaktadır. 

Madde 19. — Silâhlı Kuvvetlerde muvazzaflık hizmetini yapmaktta olan yedek subaylardan arzu 
edenlerin yardımcı sınıf muvazzaf subay olmalarına imkân verilmektedir. Ancak bunlar Silâhlı 
Kuvvetlerin fakülte yüksek okullarda yetiştirmek zorumluğunda olduğu yardımcı sınıf muvazzaf 
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subaylığa geçirilebilirler. Muharip sınıf muvazzaf subay olmamaları kabul edilmiştir. 

Ayrıca emsallerine nazaran geri kalmalarını önlemek maksadiyle de bunların yedek subay oku
luna katıldıkları tarihten itibaren geçen hizmetleri muvazzaflık hizmetlerinden sayılmıştır. 

Madde 20. — Kamun/un uygulanmasını kolaylaştırmak üzere yönetmelikle tesbit edilecek husus
lar ibelirtillmdştir. 

ÜÇÜNCÜ ErsiM 

Subay sınıflandırılması 

Madde 21 — Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki çeşitli hizmetlerin her üç kuvvetin özelliklerine 
göre yürütülmesi çeşitli sınıfların teşekkülünü zaruri kılmıştır, madde bu sınıfları tadadetmektedir. 
Silâhlı Kuvvetlerin esas gayesi yurt savunması için savaşmaktır. Bu görevi direkt Olarak yapan ve 
muharebeyi zafere ulaştırmak için düşman ile karşı karşıya çarpışan bu sınıfların muharebe deste
ğini sağlıyan ve savaşa hizmet ve lojistik desteğiyle yardım eden sınıflar tarafından başanlır. 

Bu gayeyi tahakkuk ettirmek üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sınıflar muharip ve yardımcı 
olmak üzere iki kategoriyle ayrıUmıştır. Bu sınıflar aynı zamanda bir protokol sırasıdır. 

Madde 22. — Teşkilâtlar dinamik bünyeler olup uzun müddet aynı şekilde kalamazlar. Günün 
ihtiyaçlarına, ilmin ve tekniğin gelişmesine göre reorganize edilmesi gerekmektedir. 

Silâhlı Kuvvetler içim fennin ve tekniğim yeniliklerini takibederek teşkilâtın günün ihtiyaçları
na cevap verecek şekilde değiştirilmesi hayati önemi haiz ohıp bu değişikliğe göre ihtiyaç duyulan 
sınıflar ihdası, hayatiyetini kaybetmiş sınıfların ise bünyeden tasviyesini sağlamak mak&adiyle bu 
madde vaz'edilmigtir. 

Madde 23. — Türk Silâhlı Kuvvetleri içimdeki çeşitli hizmetlerin özel sınıflar tarafından yürü
tülmesi ve bu sınıflarda hizmet edecek personelin de sınıfların özelliğine göre seçilmesi icabetmek-
tedir. 

. Şahısların bedenî, ilmî ve potansiyel kabiliyetlerine göre hangi sınıflarda daha verimli olacağı
nın tesbiti sınıflandırma ile yapılabileceğimden madde bu hususa kanuni bir hüviyet vermek üzere 
tanzim edilmiştir. 

Madde 24. — Bu madıde ile ilk sınıflandırmanın askerî akademi öğrencilerine tatbik edileceği 
derpiş edilmiştir. 

Madde 25. — Uzun meslek yıiMarı içimde sıhhi sebepler ile bulunduğu sınıfın niteliğimi kaybe
den fakat diğer bir sınıfta hizmet görmesi mümkün olan veya Silâhlı Kuvvetler için lüzumlu ikin
ci bir tahsil yaptırılan, Silâhlı Kuvvetlerin inkişafı maksadiyle sınıfı kaldırılan veya yeniden ihdas 
edilen sınıfların teşkili için personel temin etmek üzere veyahut diğer maksatlarla sınıf değiştiren
lerin ihtiyaç duyulan sınıflara geçirilmesi hizmet ve şahısların lehine olarak yeniden smıflamdırıma 
düzenlenmiştir. 

Madde 26. — Sınıfİandirma ameliyesinin sınıflandırma tekniğini bilen şahıslardan teşekkül 
eden sınıflandırma kurulları tarafından yapılacağı ve kanunu da zikredilememiş bulunan teferru
atın tesbiti için bir sınıflandırma yönetmeliğimin hazırlanmasına yetki vermektedir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meslek programları 

Madde 27. — Subayların kabiliyetlerinden âzmai nisbette faydalanmayı temin edebilmek için 
subayları devamlı surette mesleklerinde yetiştirmek ve inkaşaf ettirerek ehil oldukları işlerin 
başına getirmek lâzımdır. 

Yürürlükte bulunan kanun; subayların müstakbel meslekî inkişaflarını nazarı dikkate alm-
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madan önceden tesbit edilen hizmet şartlarına göre kıta ve geri görevlerden geçirilme zarureti 
ortaya koymaktadır. Bu hal kıtaların ehil olmıyan personel tarafından sevk ve idare edilmesi 
gibi bir durum yaratmaktadır. 

Bu kanun ile teklif edilen İstem, subayların müstakbel meslekî inkişaflarına göre temayüz 
ettikleri görevler istikametinde kullanılmalarını sağlıyaeaktır. 

Madde 28. — 30 ncu maddedeki müstakbel meslekî inkişafları sağİıyâbilmek âmâciyle ilk 
rütbelerde temel askerlik bilgi ve tecrübelerinin kazanılması maksadiyle kıta hizmeti esas kabul 
edilmiş ve (Tğm. Yzb.) rütbesinde kıta hizmeti toplamının 8 yıldan az olmaması Öngörülmüş* 
tür. 

BKŞİNCİ KİSİM 

Subay terfileri 

Madde 29. — Bu madde kanunun V nci kısmını teşkil eden subay terfi bölümünün kapsama
sını açıklamaktadır. 

Madde 30. — Madde Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki rütbeleri saymakta mareşallik ve büyük 
amiralliğin kimlere ve ne şartlar ile verileceğini açık olarak ifade etmektedir. 

Madde 31. — Bu madde ile rütbelerin normal bekleme süreleri gösterilmiştir. 
Madde 32. — Bu madde ile subaylara en az bekleme süreleri yeniden düzenlenmiştir. 
(a) fıkrası ise Deniz ve Hava Kuvvetlerinin küçük rütbelerinde hizmetin ağır şartları dola-

yısiyle Deniz Kuvvetlerinde kıta hizmetlerini gemilerde fiilen görev alan layn - güverte ve makina 
subayları ile Hava Kuvvetlerinde uçucu kaldığı müddetçe uçucu subaylar için üsteğmen ve yüz
başı bekleme sürelerinin birer yıl eksik olduğunu belirtmekte, (b) fıkrası ise fakülte ve yüksek 
okullardan mezun olan askerî öğrencilerin ve muvazzaf subaylığa geçen diğer fakülte ve yük
sek okul mezunlarının askerî akademi emsallerine yetiştirilmek üzere bekleme sürelerini tanzim 
etmektedir. 

(c) fıkrası ise savaşta Silâhlı Kuvvetlerin zayiatı fazla olacağından muhtelif komuta kade
melerine aslî rütbede subay verilmesini sağİıyâbilmek için rütbelere ait en az bekleme sürelerinin 
Genelkurmay Başkanının teklifi ile Bakanlar Kurulu kararına istinaden 1/2 nisbetinde indirilmesi 
imkânının sağlanması hedef tutulmuştur. 

Madde 33. — Subayların her rütbede kalabilecekleri en çok bekleme sürelerini belirtmektedir. 
Ayrıca emekliliği gerektirecek yeterlik grupuna giren subayların mağduriyetlerini önlemek için 
25 fiilî hizmet yılını doldurmadıkça emekli edilmiyeceğini belirtmektedir. 

Madde 34. — Yeni terfi sistemi; nispî değerlendirmeye göre subayları nazari itibara aldığın
dan, mukayeseye imkân vermek ve nispî değerleri tâyin edebilmek için subayların muayyen bir 
tarihte terfilerinin yapılmasını icabettirmektedir. Bu zaruret Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki terfi
lerin muayyen bir tarihte yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bunun içinde Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin zafer bayramı olan ve terfi tarihi için teamül olarak kabul edilen 30 Ağustos tarihinin mut
lak terfi tarihi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 35. — Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları subayların nasıp ve terfilerinin ne şekilde yapı
lacağı gösterilmektedir. 

Madde 36. — Subay kaynağı olan askerî akademiler ile fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin 
nasrplarınm ne şekilde yapılacağı gösterilmiştir. 

Madde 37. — Bu madde subayların şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar ile mahrumiyetle biten 
912 sayılı Kanuna göre açıkta geçen müddetler ve subay iken muhtelif tahsil müesseseJerindeki ba
şarısızlık ve uygunsuz hallerinden dolayı geçen sürelerin bekleme sürelerinden düşürülmesini âmir 
dir. Bu suretle Devlete hizmet yapmadan geçen sürelerin şahısların lehine, hizmetin aleyhine hesap-
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lanmasma mâni olunmuş aynı zamanda tahsil müesseselerine gönderilenlerin disiplinli bir tahsil haya
tı geçirmelerini ve tahsilden âzami fayda sağlamalarının temin edilmiş olmasındandır. 

Madde 38. — Orduda düzen disiplin ile, disiplin ise astlık ve üstlük münasebetlerinin tanzimi ile 
temin olunur. Bu düzen yalnız rütbenin büyüklük ve küçüklüğü ile olmayıp aynı rütbe nasıplı su
baylar arasında da kurulmuş olması ile tanzim edilir. Bunun için kıdem büyük bir faktördür. Aynı 
rütbe nasıplılar arasındaki kıdem; ehliyet bakımından bir üstünlük derecesidir. îlk subaylığa nasıpta 
bu kıdem okuldaki muvaffakiyet derecelerine göre tanzim edilir. Diğer rütbelerde ise kıdem; mes
lek, ahlâki, zihni kifayet ve üst dereceye liyakat unsurları ile değerlendirilmeden doğduğundan nispî 
değerlendirmedeki ehliyet dereceleri burada rol oynar. Bu esasa göre subayların her rütbeye başla
mada kıdemleri yeniden hesabedilmek mecburiyetindedir. Bâzı hallerde değişik kaynaklardan yetişme 
dolayısiyle ehliyet derecelerinin hesaplanması mümkün olmaz. Bu husus Türk Silâhlı Kuvvetlerinde
ki anagörevler göz önünde bulundurularak ve Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki teamüle uyularak mad
denin (b) bendinde düzenlenmiştir. 

Aynı kaynak fakat çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve nasıplı subaylar arasındaki kıdem sırası 
hesaplanırken muharip sınıflara öncelik tanınmıştır. 

Sınıf değiştirildiğinde o sınıf içinde ehliyet dereceleri tesbit olununcaya kadar sınıf değiştiren 
şahıs yeni sınıfındaki aynı rütbe ve aynı nasıplıların sonunda sıralanacaktır. 

Madde 39. — Yürürlükte bulunan terfi sisteminde; subayların terfileri kıta sicil yerlerinden aldık
ları tek veya son sicil ile değerlendirilmekte rütbesinin diğer senelerine ait sicilleri ile meslek hayatı 
göz önünde bulundurulmadan kıymetlendirme yapılmaktadır. 

Terfide objektif bir karara varabilmek için o rütbedeki bekleme süresi zarfında muhtelif görevler
deki çalışmalarına ait muvaffakiyet derecelerine nazaran muhtelif sicil âmirlerinin değerlendirmele
rinin ortalaması o şahsın hakikate en yakın kıymetini ortaya koyacaktır. Esasen dünya ordularının 
büyük bir kısmında bu sistem uygulanmaktadır. 

Terfi sırasına giren subayların bekleme süresine ait sicillerinin değerlendirme kurullarınca incelen
mesi ve bunların birbirine olan nispî durumlarının tetkiki ehil olanların ve olmıyanlarm seçimini 
objektif olarak ortaya koyacaktır. Bu nispî değerlendirme şahıslar arasında yarışmayı teşvik edece
ği gibi; muhtelif sicil âmirlerin verdikleri sicillerin mukayesesi suretiyle objektif sicil verme ve ob
jektif kıymetlendirme hususları sağlanmış olacaktır. Bu temeller esas olarak düzenlenen maddenin 
(a) fıkrasında kanuna elastikiyet vermek ve gayeyi en iyi şekilde sağlamak üzere hazırlanacak bir 
yönetmelik ile sicil raporlarına ne suretle ve kimler tarafından ve hangi zamanda verileceğinin göste
rilmesi öngörülmüştür. Yukarda belirtildiği üzere subayların ehliyetlerini kıyaslamaya ve tesbit et
meye esas olarak sicil raporlarının önemi büyüktür. 

Maddenin (b) fıkrası rütbe terfi sırasına giren üsteğmen ve albayların rütbelerine ait bütün 
sicillerinin not ortalamasına göre değerlendirmek kurullarınca değerlendirilip sıralanması ve 5 
ehliyet grupuna ayrılmasını âmirdir, (c) fıkrasında her rütbeye ait terfi için gerekli yeterlik 
grupları gösterilmiştir ve mahrutun muhafazasına yardım etmek üzere düzenlenmiştir. Esasen 
rütbe yükseldikçe aranılacak niteliklerde daha sıkı bir elemeyi gerektirmektedir. Bu balkımdan 
rütbe büyüdükçe terfie dâhil ehliyet gruplarının artırılması öngörülmüştür, (d) fıkrası ile asteğ
men ve teğmenlerin nazari bilgilerini geliştirmek üzere kıtada bilfiil takım komutanlığı görev
lerinde bulunmaları bunların mesleklerine intibaklarını sağlayıcı ve tecrübe kazandırıcı bir de
neme olması dolayısiyle ehliyet gruplarına ayrılmaları öngörülmüştür. Bunların terfileri sicil 
yönetmeliğinde tanzim edilecek esaslar dâhilinde yürütülecektir. Maddenin (e) fıkrası terfi eh
liyet gruplarına ilk değerlendirmede girmiyen subaylardan üsteğmen - yüzbaşıların -mütaakıp iki 
yıl daha binbaşı ile albayların ise mütaakıp bir yıl daha derecelenmelerini âmirdir. Bu suretle 
gerek hizmetin ve gerekse şahsın lehine olarak bir deneme şansı vermek istenmiştir. 

Maddenin (f) fıkrası ise ehliyet grupları tevekkül edemiyen az mevcutlu sınıfların ehliyet 
gruplarını bulabilmek üzere ne yolda işlem yapıncağım açıklamaktadır. 

Madde 40. — Uzmanların muhtelif kütleler üzerinde kabiliyet bakımından yaptıkları tecrübe-
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ler neticesinde insanların yaradılıştan ıbâzı gruplara ayrıldıklarını görmüşlerdir. Bu kütlelerde 
büyük (bir grupun vasatı teşkil ettikleri, az bir grupun ise vasatın üstünde ve altında sıralandık
ları görülmüştür. Terfi esaslarından biride terfi edecekler arasında nispî değeri bulmaktır. 

Bu nispî değerlendirme neticesi bizlere zekâ testlerinin uygulanması prensibinin tatbiki im
kânını vermiştir. 

Kadro elastikiyetini muhafaza etmek şartiyle bu sistem mahrutun muhafazasını sağlıyan en 
mühim unsurdur. 

Madde 41. — Madde 40 daki yüzde nisbetle rinin uygulanmasında meydana gelecek olan on
dalık kesirli rakamlar şahısları göstermiş olmaları dolayısiyle bunlar tam sayıya iblâğ edilmesi 
mecburiyetini ortaya koymaktadır. 

Bu bakımdan madde bu hususu önlemek ve düzenlemek üzere tanzim edilmiştir. 
Madde 42. — Terfiler kadroya bağlandığından kadroların terfilerde nazara alınmasını sağla

mak üzere değerlendirme kurullarına gönderileceğini düzenlemektedir. 
Madde 43. — Muhtelif sınıflar tarafından yürütülebilen çok sınıflı kadroların hizmetin ve şa

hısların lehlerine olarak ne şekilde hesaplanıp hangi sınıflar üzerine ilâve edileceğini bu madde 
tanzim etmiştir. 

Madde 44. — Bu madde terfi edecek subaylarda ne gibi şartların aranacağı belirtilmiştir. Ay
rıca kadro münhali olmıyan sınıf ve rütbelerde terfi şansının ne kadar süre için bulunacağı açık
lanmıştır. Terfi seçimin 53 ncü madde esasları dâhilinde değerlendirme kurullarınca yapılacağını 
âmirdir. 

Madde 45. — Terfilerde bir faktör de kadro münhallerdir. Her ne kadar terfi edecekleri ehliyet 
grupları göstermekte ise de bâzı sınıf ve rütbelerde kadro münhali "bulunmıyabilir. Bu durum
da terfi ehliyet gruplarına girmesine rağmen o rütbe ve sınıfta bâzı subaylar terfi ettirilemez. 
Bu hususu kanun ile sağlamak üzere ıbu madde tertiplenmiştir. 

Madde 46. — Bu madde subayların en az bekleme süresi içinde ve dışında her yıl maaş artı
şını göstermektedir. Halen yürürlükte bulunan barem sisteminin dışında bir yenilik getiren bu 
madde otomatik bir maaş artışı şeklinde olmayıp sicil ile mukayyet kılınmıştır. Bu kademe iler
lemesinin en az bekleme süreleri içinde ve dışında nasıl ve ne miktar verileceği maddenin fıkra
larında açıklamıştır. 

Madde 47. — Bu madde ile Silâhlı Kuvvetlerde görevli askerî hâkimlerin sicillerinin ne şekilde 
verileceği ve terfilerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. 

Madde 48. — General ve amirallerin rütbe terfi şartlarını açıklamıştır. 
Madde 49. — General ve amirallerin kademe terfi şartlarını tanzim etmiştir. 
Madde 50. — Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki kadroların dondurulması müşkülâtı general ve 

amiraller içinde vâridolduğundan mahrutun muhafazası içinde general ve amirallerin de muay
yen bir nisbet dâhilinde terfilerinin yapılması zaruri görülmüştür. Bu nisbet kadro durumunu ve 
geçmişteki tecrübelere istinaden muvazzaf subay mevcudunun yüzde 1 i aşmıyaeağı kesin olarak 
belirtilmiştir. General ve amiral mevcudunun kendi içinde rütbelere dağılışı da her üç kuvvetin 
kadro ve özelliklerine göre % olarak dondurulmuştur, ölüm ve arzu ile emeklilik gibi sebepler 
ile hâsıl olan boşluklar mütaakıp yıl terfi edeceklerin kontenjanına ilâve edilmek suretiyle hizmetin 
aksamaması sağlanmıştır. Yalnız bu fazlalığın 'her yıl terfi edeceklerin sabit kontenjanlarını bozma
ması için o rütbede fazla miktar kadar aynı nasıplılar arasından emekli edilmek suretiyle kontenjan 
normale düşürülmektedir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin esas rüknünü muharip sınıflar teşkil ettiğinden komuta kademe
lerindeki kadroların büyük kısmı bu sınıfa taüısis edilmiştir. Bu bakımdan yardımcı sınıf general 
ve amiral mevcudunun % nisbetinde dondurulması öngörülmüştür. Maddenin (f) fıkrası en az 
bekleme süresi içinde terfi edemiyen general ve amiraller bir yıl daha denemeden sonra aşağıdan 
yükselme sırası gelen subayların devamlı akışını sağlamak amaciyle emekliye sevk edilmektedir. 

Madde 51. — Subaylardan terfi ehliyet gruplarına giremiyenlerin muayyen denemelerden sonra 
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25 fiilî hizmet yılını dolduranların emekliye sevk edileceklerini, disiplinsizlik ve ahlâk durumların
dan ve yetersizlikten subayların hizmet sürelerini vo sicil tanzim zamanlarına bakılmaksızın subay 
sicil yönetmeliği hükümleri dairesinde emekli işlemi yapılacağını tanzim etmiş bulunmaktadır. 

Madde 62. — Yüksek değerlendirme kurulları ile değerlendirme kurullarının teşekkülleri husu
sunu sağlamaktır. 

Madde 53. —• Bu madde ile yüksek değerlendirme kurullarının albay ile general ve amiralleri; 
değerlendirme kurulları ise üsteğmen ilâ yarbayların terfi için değerlendirmelerini sağlıyacağını 
hükmün altına alınmıştır. 

Madde 54. — Değerlendirmenin sıhhatli ve isabetli yapılabilmesi için değerlendirme kurul üye
lerinin kuvvetlerin özelliklerine sınıf tecrübeli ve terfi edecek subaylardan üst rütbede subaylardan 
seçilmesi öngörülmüştür. 

Madde 55. — Bu madde yüksek değerlendirme ve değerlendirme kurullarının hangi esaslar dâ
hilinde subayların seçimini yapacağını, bitaraf verilemediği kanaatine varılan bir sicilin nasıp 
iptal edileceğini Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterileceğini, kurul üyelerinin hangi unsurlara da
yanarak değerlendirme notu vereceğini, bu notun esas sicil notuna hangi nisbette tesir edeceğini 
düzenlemiş bulunmaktadır. 

Madde 56. — Değerlendirme kurullarının kararlarını dış tesirlerden azade olabilmeleri için çalış
maların gizli yapılmaları öngörülmüştür. 

Madde 57. — Kurul üyelerinin kararlarında tarafsızlığım sağlamak için bağımsızlıkları öngörül
müştür. 

Madde 58. — Değerlendirme kurullarının çalışması ve değerlendirme şekillerinin yönetmelikle 
tanzimi öngörülmüştür. 

Madde 59. — Savaş durumu; vatanın mukadderatına tesir edecek bir durumdur. Bu durumda 
fertlerden âzami fedakârlık ve gayret istenmektedir. Bu fedakârlıkların maddi veya mânevi taltif
ler ile karşılanması bir teşvik unsurudur. Bu bakımdan savaş takdirnamesi alan bir subayın iki sem 
kıdem alması öngörülmüştür. 

Savaş takdirnamesine hak kazanıp da nasıp tashihi yapılmadan ölenlerin dul ve yetimlerinin 
bundan istifadesini kanunun himayesine almıştır. 

Madde 60. — Yürürlükte bulunan terfi sisteminde farklı olarak yeni tasarıda esir subaylara da 
terfi imkânlarını tanımıştır. Madde subayların esaretteki müddetlerini, bekleme sürelerinden sayarak 
terfi sırasına girenlerin terfilerini sağlamakla beraber, esaret hayatının lekesiz geçmiş olmasını şart 
koşmaktadır. Ayrıca kendilerinden terfi şartlarını ikmal etmeleri de istenmektedir. Çünkü ateş hat
tında çarpışan subaylarda bu sınıflar aranırken esir subaylarda aranması hak ve adalete uygun ol-
mıyacaktır. 

Madde 61. — Mahkeme karariyle harb gaibi oldukları anlaşılanların esir subaylardan farkları 
olmıyacaklarından kendilerine 63 ncü madde esasları uygulanacaktır. 

Madde 62. — Enterne edilen subaylar hakkında 60 ncı maddedeki esasların uygulanacağı kabul 
edilmiştir. 

Madde 63. — Sıhhi izin sürelerinin bekleme sürelerinden sayılacağı belirtilmektedir. 
Madde 64. — Lağv, tensik, sağlık ve tahsiil gibi çeşitli sebepler ile sınıfları değişen subayları yeni 

sınıflarında terfi edilmelerinin esasları ile tahsilde bulunan subayların terfi şartlarının yönetmelikte 
gösterileceği hükmüne bağlanması, bu gibi durumların ise kanun içinde yazılması kanun tekniğine 
uygun düşmemektedir. 

Madde 65. — Terfi sisteminin esaslı unsurlarından birisi subayların aynı tarihte terfi için ele 
alınıp nispî değerlerine göre değerlendirilmetlidiir. Fakülte ve yüksek okullardan çeşitli tarihlerde 
mezun olanların ilk rütbe nasıplan da çeşitli olacaktır. Üniversitelerin mezuniyet imtiiihanlarmm 
Silâhlı Kuvvetlerin terfi sistemine uygun tarihlerde yaptırılmasına imkân yoktur. Ancak bu kay
naktan yetişen subayların da değişik olan nasıplarımn bütün bir meslek hayatı boyunca aynı şekilde 
bırakılması terfi sistemine aykırı düştüğünden bunları n*en kısa zamanda nasıplarının biri estirilmesini 
ieabettirmektedir. 
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Madde 66. — Açıkta bulunan subayların mahkemelerinin ne şekilde neticeleneceği bilinmediğinden 

ve mahkeme olanlar açıfcta geçen ve mahkûmiyet müddetlerinin bekleme sürelerinden düşüleceğin
den; açıktaki subayların durumları katiyet kesbedinceye kadar terfilerinin yapılması icabetmekte-
dir. Diğer taraftan Terfi Kanunu Türk Silâhlı Kuvvetlerinde terfilerin mutlak suretle 30 Ağustos 
tarihinde yapılmasını âmir bulunduğundan mahkemeleri beraetle neticelenen subayların terfileri 
mütaaikıp 30 Ağustosta yapılarak nasıpları emsalleri tarihine götürülüp maaş farklarının verilmesi
ne imkân vermek suretiyle mağduriyet önlenmiştir. 

Madde 67. — Yüksek tahsilli olmıyan subayların yarbaylığa kadar yükselmesi öngörülmüştür. 
Madde 68. — Yürürlükteki sistemde Genelkurmay Başkanlarının 3 seneye kadar Bakanlar Ku-

lulu Kararı ile yaş haddinin uzatılması mevcudolup yeni tasarının hususiyetine göre Genelkurmay 
Başkanlığına atanacaklara da bu imkânın tanınması, billhassa hizmetin selâmeti bakımından zaruri 
görülmektedir. 

Bir orgeneral veya oramiralin ordu ve kuvvet komutanlığı kademelerinden geçtikten sonra Ge
nelkurmay Başkanlığına tâyini ancak mevzuubahsolabilir. Yeni sistemde bu kademelerden geçen 
orgeneral veya oramiral asgari 64 yaşına gelir ki orgeneral ve oramiralliğin yaş haddinin 65 ol
ması muvacehesinde geriye bir sene kalır. Bu zatın Genelkurmay Başkanlığına geçip tesirli bir şe
kilde çalışabilmesi için bir senelik süre çok kifayetsiz görülmektedir. 

Madde 69. — Uzun yıllar Türk Silâhlı Kuvvetlerine hizmet etmiş, Silâhlı Kuvvetlerin sevk ve 
idaresini elinde bulundurmuş, yurt içinde ve yurt dışında Türk Ordusunu temsil etmiş bulunan bu 
zatın emekliliklerinde de şeref ve vakalarına nakîsa getirmemek, düşürmemek için maddi ve mâ
nevi bir yardım olmak üzere maddenin kanunda yer alması uygun görülmüştür. 

ALTINCI KISIM 

Astsubaylar 

BlRÎNCÎ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

Madde 70. — Muvazzaf astsubay kaynaklarını belirtmektedir. 
Madde 71. — Astsubay sınıf okuluna ait hazırlanacak yönetmeliğe esas olacak hususlar belirtil

mektedir. 

YEDİNCİ KISIM 

Madde 72. — Bu maddenin gerekçesi 21 nci madde gerekçesinin aynı olup astsubay sınıfları
nın her üç kuvvette çok fazla oluşu dolayısiyle bunların sınıflandırma yönetmeliğinde zikredile
ceği belirtilmiştir. 

Madde 73. — Bu maddenin gerekçesi 22 nei madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 74. — Bu maddenin gerekçesi 23 ncü madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 75. — Astsubay adaylarının sınıflandırılmalarının 74 ncü madde gereğince yapılmasını 

âmirdir. 
Madde 76. — Bu madde gerekçesi 25 nci madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 77. — Bu maddenin gerekçesi 26 nci madde gerekçesinin aynıdır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Madde 78. — Bu maddenin gerekçesi 27 nei madde gerekçesinin aynıdır. 
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Madde 79. — Her sınıf astsubayların yetiştirilmiş oldukları sınıf ve mesleklerinde âzami isti

fade sağlamak amacı ile muharip sınıf astsubayların astsubay başçavuşluktan evvel karargâhlar
da idari işlerde kullanılmasını gerektirmektedir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Madde 80. — Bu madde astsubay terfi kısmının kapsamını açıklamaktadır. 
Madde 81, — Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki astsubayların rütbeleri bu maddede sayılmıştır. 
Madde 82. — Astsubayların her rütbede kalabilecekleri normal bekleme sürelerini göstermek

tedir. 
Madde 83. — Savaşta Silâhlı Kuvvetlerin zayiatını telâfi için bekleme sürelerinin azaltılacağı 

belirtilmiştir. 
Madde 84. — Astsubayların her rütbede kalabilecekleri en çok bekleme süreleri belirtilmiş, 

ayrıca 25 yıl fiilî hizmet müddetlerini doldurmadıkça hiçbir astsubayın düşük yeterlik grupuna 
girmelerinden dolayı emekli edilmiyeceklerini belirtmekle astsubaylardan âzami istifade etmek 
şahsı madur etmemek öngörülmüştür. 

Madde 85. — Bu maddenin gerekçesi 34 ncü maddenin gerekçesinin aynıdır. ^ 

IKÎNCÎ BÖLÜM 

Madde 86. — Bu madde astsubay sınıf okullarını başarı ile bitirenlerin 30 Ağustosta astsubay 
çavuş nasbedileceklerini ve bunların rütbelerinin Bakanlık onayı ile düzenleneceğini âmirdir. 

Madde 87. — Bu maddenin gerekçesi 37 nci maddenin gerekçesinin aynıdır, («b» fıkrası hariç) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Madde 88. — Bu maddenin gerekçesi 38 nci maddenin gerekçesinin aynıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
\ 

Madde 89. — Bu maddenin gerekçesi 39 neu maddenin gerekçesinin aynıdır. 
Madde 90. — Bu maddenin gerekçesi 40 nci maddenin gerekçesinin aynıdır. 
Madde 91. — Bu maddenin gerekçesi 41 nci maddenin gerekçesinin aynıdır. 
Madde 92. — Astsubayların terfi işlemlerinin değerlendirme kurulları tarafından yapılacağı 

belirtilmektedir. 
Madde 93. — Bu maddenin gerekçesi 42 nci madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 94. — Bu maddenin gerekçesi 43 ncü madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 95. — Bu maddenin gerekçesi 44 ncü maddenin aynıdır. 
Madde 96. — 13u maddenin gerekçesi 45 nci madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 97. — Bu maddenin gerekçesi 46 nci madde gerekçesinin aynıdır. 

BEŞtNCÎ BÖLÜM 

Madde 98. — Bu maddenin gerekçesi 51 nci maddenin gerekçesinin aynıdır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Madde 99. — Astsubaylar için her üç kuvvette ve Jandarma Genel Komutanlığında yeteri ka
dar değerlendirme kurullarının Sicil Yönetmeliği esasları dâhilinde kurulacağını belirtmiştir. 
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Madde 100. — Bu maddenin gerekçesi 55 nei madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 101. — Bu maddenin gerekçesi 56 ncı madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 102. — Bu maddenin gerekçesi 57 nci madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 103. — Bu maddenin gerekçesi 58 nci madde gerekçesinin aynıdır. 

YEDÎNCt BÖLÜM 

Madde 104. — Bu maddenin gerekçesi 59 ncu madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 105. — Bu maddenin gerekçesi 60 ncı madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 106. — Bu maddenin gerekçesi 61 nci madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 107. — Bu maddemin gerekçesi 62 nei madde gerekçesimi-n aynıdır. 
(g) fıkrası aynıdır. 
Madde 108. — Bu maddenin gerekçesi 63 ncü ımaddenin gerekçesinin aynıdır. 
Madde 109. — Bu maddenin gerekçesi 64 ncü madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 110. — Bu maddenin gerekçesi 67 nci (maddenin gerekçesinin aynıdır. 
Madde 111. — Astsubayların maaşları, öalük hakları ve açığa çıkarıüma hükümHerinin subaylar 

gibi yapılması öngörülmüştür. 
Madde 112. — Ahlâki bakımdan Türk Silâhlı Kuvvetlerinden sicil yolu ile çıkarılanlar hariç 

diğer sebepler ille ayrılan astsubaylar 55 yaşını dolduruncaya kadar yedek astsulbay olanak yedek 
sulbay Kanunu hükümleri dairesince yedek statülerini muhafaza ederler. Bunlar her ne sebeple 
olursa olsun muvazzaf olarak bir daha hiamete alınmazlar. 

Madde 113. — Ahlâkî bakımdan Türk Süâhlt Kuvvetlerinden sicil yolu ile veya mahkeme ka
rarı ile çıkarılan astsubaylardan muvazzaflık mecburi hizmetini tamamlıyan er olarak terMs olunur. 
Tamamlaımıyanlar ise bu hizmeti er oilarak tamamlarlar. 

SEKÎZÎNCÎ İBÖLÜM 

Madde 114. — Astsubaylar arasında yansımayı teşvik, onların mesleki ilerlemelerini sağlamak 
için, meslek içi eğitimleri dışında kendi gayretleriyle kültürlerini ve meslekî bilgilerini artırmak ama-
aiyle kendilerine maddedeki şartlar dâhilimde yar subay olmaları sağlanmıştır. 

Madde 115. — Astsubaylıktan yaraubaylığa yükselenlerin rütbelerini, bekleme sürelerini ve yaş 
hadlerini bu madde düzenlemiştir. 

Madde 116. — Astsubaylıktan yarsuıbay teğmen nasbedildiktien sonra bunların terfi şartları ile 
115 nci madde dışında kalan hususları subaylar gibidir. 

Bunların kıdem sıraları diğer kaynaklardan yetişen hem rütbe ve nasıplı subaylardan sonra 
olmak üzere tanzim edidir. Bunlar kendi aralarında sıralanırlar. 

Madde 117. — Yarsubayların subay olmak için yapılacak imtihaınllarınm şekli ve diğer hususla
rın bir yönetmelikle tesbiti öngörülmüştür. 

Madde 118. — Subaylar hakkındaki hükümlerin bu bölümdeki istisnalar dışında yarsubaylara 
da uygulanacağı- belirtilmiştir. 

ONUNOU KISIM 

Yükümlülük 

Madde 119. — Silâhlı Kuvvetler personel ihtiyıacı, hizmet özelliğine uygun olarak personel ye
tiştirilmesi ile karşılanabilmektedir. Diğer Devlet sektöründe olduğu gibi ihtiyacı hariçten tedarik
le karşılamak mümkün olmadığından, Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için, 
hizmet özelliğine göre plân dâMinde yetiştirilen personelden 10 yıl faydalanmayı sağlamaktadır. 
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Astsubaylar 10 yıldan fazla bir hdzraıelt sonıunda yarsubay olmaları dolayısiyle yarsulbaylıkta mec
buri hizmet aranmamıştır. 

Madde 120. — Subay, yarsufbay ve astsubay nasbedildiktan sonra Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı-
ııı karşılamak için Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki faküllte veya yüksek okullarda öğrenim 
yapanlarla meslekleri ille ilgili ihtisas yapanların veya yurt dışına tahsil, ıstaj, kurs, ihtisas veya 
bilgi ve görgülerini artırmak maksadiyle gidenlerin mecburi hizmetlerini düzenlemektedir. Bun
ların bu sürece hizmetlerinden feragat edilmesine ve bu sürenin emekliliklerinden sayılmasına 
ve her türlü özlük hakların da ödenmesine karşılık olarak, Silâhlı Kuvvetlerde ek mecburi hizmet 
yapmaları sağlanmıştır. 

Madde 121. — Bu madde ile lise mezunlarından Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt dışına öğre
nime gönderilenlerin mecburi hizmetleri düzenlenmiştir. . 

Madde 122. — Askerî akademiler ile fakülte ve yüksek okullarda tahsilde bulunan askerî öğ
rencilerin emeklilik süreleri bu okulların birinci sınıflarından başlamaktadır. Yani okulun öğre
nim süresi emeklilikten sayılmaktadır. Buna karşılık olarak masraflarını faiziyle ödeseler bile 
istifaları maksadiyle yapılan yetiştirme plân (bozulacak ve ihtiyaçlar ve hizmet aksıyacaktır. Bu 
sebeple bu öğrencilerin emekliliği başladığı andan itibaren masraflarını ödeseler dahi ayrılmaları 
önlenmiştir. Ancak istisnai olarak askerliğin temeli olan disipline intibakta güçlük çekenlerin 
okula girdikleri tarihten itibaren ilk bir aylık süre içinde masraflarını ödemeleri şartiyle istifa 
ötmelerine imkân verilmiştir. 

Madde 123. — Mecburi hizmetlerini tamamlı yarak istifa edenlerin istifalarının Bakanlıkça, 
saham müracaat tarihinden itibaren bir ay zarfında kabul edileceği belirtilerek şahsa bir nevi 
teminat tanımaktadır. 

Savaş hali veya savaşı gerektirecek durumun başgöstermesi halinde Silâhlı Kuvvetler kadro
larının boşalmasını önliyerek hizmetin aksamadan devamını sağlamak maksadiyle subay ve as
kerî memurların istifalarının kabulü Bakanlar Kurulu kararı ile zuhur eden halin sonuna kadar 
geciktirilebilecektir. 

ONBÎRÎNCÎ KISIM 

(Hizmet şartlan ve şekilleri 

MADDE 124. — Atanma hizmet yer ve mahiyetlerinin değişik olması presonelin muayyen yer 
ve görevlerde bulunmasını ve ıbunun devredilmesini gerektirir. Bu maksatla hazırlanan madde 
atanmalarda olsun, yer değiştirilmelerde olsun hi /.metin ön plânda tutulmasını ve aksatılmadan ic
ra edilmesini öngörülmüştür. 

Madde 125. — Atanma ve yer değiştirmelerde göz önünde bulundurulacak ölçüleri vermek sure
tiyle âdil bir sistemin işlemesini sağlamak istemiş tir. 

Madde 126. — Madde yukarıdaki hususları düzenliyen bir yönetmeliğin çıkarmasına âmirdir. 
Madde 127. — Atanmalarda ve yer değiştirmelerde, ayrılış ve katılışların, hizmeti aksatmıyacak 

şekilde ceryanmı temin etmek ve bunu aynı zamanda personelin eski görevini devretme ve yeni 
görevine başlamak için geçmesi gerekli müddetle bağdaştırmak amaciyle bu gibi hallerde yeni 
görevlere katılmak için gerekli müddetleri çeşitli özel durumları belirtilerek açıklanmıştır. 

Madde 128. — Bu madde ile atanmaların nasıl, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı 
açıklanmıştır. 

Madde 129. — Sayman ve mutemetlerin atanmalarmdaki devir süresini tesbit etmiştir. 
Madde 130. — Savaş hali ve olağanüstü hallerde kanunun tatbikinin durdurulması, memleke

tin yüksek menfaatleri icabı olduğundan bu gibi hallerde Genelkurmay Başkanlığını teklifi üze-
rino Bakanlar Kurulunun kararı ile atannıp.hrla ilgili kanun hüldmıierini/ı uygulp.nMfimas. sağlan
mıştır. 

Madde 131. — 1281 sayılı Kanun hükümleri aynen buraya alınmıştır. 
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ÎKÎNCt BÖLÜM 

İzinler 

Made 132. — 2161 sayılı îzin Kanunundaki izin hakkı aynen alınmakla beraber 30 gününü 
kanuni hak, 15 gününü de komutan tarafından mazeret izni halinde verilmek üzere yeniden kale 
ine alınmıştır. 

Madde 133. — Bu maddeyle komutan tarafından verilmek mazeret izinlerinin hangi hallerde 
ve ne kadar müddet verileceği düzenlenmiştir. 

Madde 134. — Yurt dışı izinlilerin müddetleri diizerdenımdştir. 
Madde 136. — Bugüm sağlık hizimeftlleri sosyal görevler arasındadır.. Yetişmiş bir personelin has

talık halinde tedavisinin yapılmasında izinli sayılmak suretiyle iyileşmesinin sağlanmasına imkân 
vermek, hem yetişmiş bir personelin kaybını önlemek ve hem de böyle bir sosyal garanti vermek 
suretiyle personelin maddi, mânevi emniyetini sağlamak Devletin sosyal hizmetleri prensiplerine uy
gun düşer. 

Bu prensibin ışığında hazırlanan maddenin (a) fıkrasında sağlık kurulu raporu ile hizmet yapa-
mıyacak derecede geçici hastalıklara tultulanlara, her rütbede iki yıl tedavi, istirahat ve havla deği
şimi olarak sıhhi izin süresi tanınmıştır. Terfi sistemindeki esaslar bir kısım subayların terfi ede
rek aynı rütbede hizmete devam edecekleri göz önöne alınarak 6 seneden fazla aynı rütbede hiz
met edenler için bu süre 3 yıl olarak düzenlenmiştir. 

(b) fıkrasında ise uzun süreli hastalıklara (kanser, verem, ruh ve akıl hastalıMan gibi) yakalanan 
personele (a) fıkrası dışında 3 sene daha sıhhi izin süresi tanınmış bulunmaktadır. 

(c) fıkrasında sağlık kuruilarandaln alınan muhtelif raporlar ile hizmet yer ve sekilileri tahdide 
tabi subayların bu durumdan istifade edilecek avantajlarınım istismarında imkân vermemek tedavi 
ve sağlık gayesinin de imkân verecek şekilde bu hizmetlerinin sıhhi izin süresinden sayılması im
kânını öngörtmüşltür. Böylelikle hizmet, yer ve şekillerinin istismarı az ihtimalde olsa önlenmek is
tenilmiştir. Ayrıca sıhhi izıin sürelerini dolduranlar hakkında yapılacak işleme de fıkrada yer ve
rilmiş ve bu gibilerden hiıçjbir sınıfın hizmetinde istihdama imkân göriilımiyenier hakkımda emekli
lik işlemi yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

(d) fıkrasında hizmetten doğan ve hizmet esnasında yaralanma, kırılma gibi durumlara mâruz 
kalanlar ile meslek hastalıklarına yakalananların iyileşinceye kadar ve müddet aramaksızın izinli sa
yılacaklarını kabul etmek suretiyle görevin her hal ve şartta ve en .çetim ve tehlikeli ortamlarda 
bile yapılmasını teşvik ve aynı flamanda şahsın sıhhati düşünülmüş olmaktadır. 

Madde 136. — 132 maddede düzenlenen izinlerin kulLainümamıaısı halimde müteakip yıllarda ne 
kadar ve ne şekilde kullanılacağı ve olağanüstü hal izinleri ile tahsil izinleri düzenlenmiş bulun
maktadır. 

Madde 137. — Bu bölümde sayılan izinlerin fiilî hizmetten sayılması öngörülmüştür. 
Madde 138. — Savaş ve olağanüstü hallerde izinlerin Genelkurmay Başkanlığı teklifi ve 

Bakanlar Kurulu ile kısaltılması veya tamamen kaldırılması sağlanmıştır. 
Madde 139. — 5442 sayılı ÎI idaresi Kanunu hükümlerine göre Jandarma mensuplarına veri

len izinlerin senelik izinden sayılmaisı hüküm altına alınmıştır. 
Madde 140. — Yabancı memleket ordularına öğretmen olarak gönderilen subayların izinli sa

yılacağı kabul edilerek bunların, izinli bulundukları sürece özlük hakları düzenlenmiş bulunmakta
dır. 

Madde 141. — İzinle ilgili bütün hususların bir yönetmelikte düzenleneceği kabul edilmiştir. 

ONİKÎNOÎ KISIM 

MALÎ HÜKÜMLER 

Madde 142. — Bu madde ile bu kısmın kapsamına giren hususlar gösterilmiştir. 
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Madde 143. — Bu kısımda geçen tâbirlerin tarifi yapılmıştır. 
Madde 144. — Bu madde ile Devlet Personel Teşkilâtınca hazırlanan birleşik kadro kanu

nuna paralel Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait gösterge tablosuna ait kanunun hazırlanacağı ve bu
nun neleri kapsıyacağı gösterilmiştir. 

Madde 145. — Devlet Personel Kanunun da yer alan kat sayı esası bu kanunla da kabul edil
miştir. 

Madde 146. — Kademe aylığının mahiyeti izah edilmiştir. Terfi gruplarına giremiyenler üe 
kadrosuzluktan terfi edemiyenlerin kademe ilerlemeleri düzenlenmiştir. 

Madde 147. — Bu madde de rütbe aylığının tarifi yapılmıştır. 
Madde 148, — Hutbenin ilk ve en yüksek kademe aylığının tarifi yapılmıştır. 
Madde 149. — Bürüt aylık tutarının tarifi yapılmaktadır. 
Madde 150. — Askerî Akademi, Üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan askerî öğ

rencilerin harçlıkları düzenlenmiştir. 
Madde 151. — Yurt dışı aylıklarının ne şekilde tesbit edileceği düzenlenmiştir. 
Madde 152. — Bu madde ile aylıklarını peşin ve aybaşında ödenmesi prensibi kabul edilmiş ve 

bunun ölüm ve emeklilik halinde istirdadeddl memesi kabul edilmemiştir. 
Madde 153. — îlk atanmadaki aylığa hak kazanma düzenlenmiştir. 
Madde 154. ^ K a d e m e ilerlemesinde aylığa hak kazanma, onay tarihinden itibaren olması 

kabul edilmiştir. 
Madde 155. —- Rütbe yükselmesinde aylığa hak kazanmanın bir üöt rütbeye terfi tarihi olarak 

kabul edilmiştir. 
Madde 156. — 7356 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince verilecek ek görev aylığı hususu 

düzenlenmiştir. 
Madde 157. — Bu madde ile öğretmenlik yapan Türk Silâhlı Kuvvetler mensuplarının özel 

kanunlardaki bölümlerinin uygulanması kabul edilmiştir. 
Madde 158. -— Yolluk giderleri ve gündeliklerin özel kanun hükümlerine göre ödeneceği esası 

kabul edilmiştir. 
Madde 159. — Temsil giderlerinin hangi makamlarca yapılacağı ihususu düzenlenmiş ve bu hu

susta yönetmelikle yapılacağı kabul edilmiştir. 
Madde 160. — Madde, yürürlükteki «çocuk tazminatı» nda ileri bir anlayış getirmekte ve «aile 

yardımı ödeneği»' adı altında, hem çalışmıyan eşi, hem de çocukları hesaba katan bir ödenek şekli 
kabul etmektedir. Bu ödeneğin miktarı sabit değildir; her yıl bütçe kanuniyle tesbit edilecektir. 
Böylece, Devletin elindeki imkânların müsaadesi nisbetinde, sosyal Devlet anlayışının tabiî bir 
sonucu olarak, evli durumdaki askerî personelin bir miktar yardımdan faydalandırılmaları uy
gun görülmüştür. Eşin aile yardımının hesaplanmasına katılabilmesi için, Devlet hizmetinde ve
ya Devlet hizmeti dışında belli bir menfaat karşılığında çalışmaması gerekecektir. 

Dul askerî personelde çocuklar için aile yardımı ödeneğinden faydanalacaklardır, Boşanma 
veya ayrılma hallerinde, çocukların velayeti bakımından alınmış karara uygun olarak, yardımın 
hangi tarafa ve ne oranda verileceği mahkemenin boşanma veya ayrılma kararında ayrıca belir
tilecektir. Geçimleri askerî personel tarafından sağlanan üvey çocuklar da, tıpkı öz çocuklar gibi, 
aile yardımının hesaplanmasına katılacaklardır. 

Madde 161. — Aile yardımlarının kesintiye tabi tutulmaması ve borç için haczedilmemesi bu 
yardımların temelindeki insanî düşüncelerin sonucu sayılmıştır. 

Madde 162. — Aile yardımlarının ödenmesinde bu yardımlara hak kazandıran durumların or
taya çıktığı tarihler değil, bu tarihleri takibeden aybaşlan esas alınmıştır. Aybaşlarma kadar 
olan süreler için gün itibariyle hesaplamaya gidilmesi, zaten büyük miktarlar tutmıyacak olan 
bu yardımların yaratacağı malî işlem güçlükleri dolayısiyle uygun görülmemiştir. 

Madde 163. — Bir önceki maddeye hâkim elan düşünce ve insanî mülâhazalar bu maddede de 
göz önünde bulundurulmuş ve aybaşından önceki süreler için kesinti yapmak yoluna gidilme
miştir. 
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Madde 164. — Kendileri için aile ödeneni ödcnmiyceek olan çocuklar bu maddeyle belirtilmiş

tir. Esas tibariyle, «çocuk tazminatları» bakımından yürürlükteki hükümlerden fazla ayrılmma-
mıştır. Ticaret veya menfaat karşılığı çalışan çocuklar bakımından ko.naıı kayıtlama, tatil devre
sinde ça'ışan ve dolay:siyle boş zamanını değerlendiren hakkında uygulanmıyacaktır. 

Madde 165. — Tasarı, mahrumiyet yeri Ödeneğinin en geniş anlamıyla ve bütün askerî perso
neli kapsıyan bir nitelikle ele almaktadır. Bâzı kurumların şimdiye kadar dar imkânlarla sağla
dıkları bâzı haklar hem yetersiz kalmaktaydı, hem de bunlar başka hizmetlerdekileri dışarıda 
bırakır bir nitelikte olduklarından uygulanmada eşitlikten uzaklaşılmaktaydı. Öte yandan, mem
leketin çeşitli bölgelerindeki hayat seviyesinin önemli farklar gösterdiği ve bâzı yerlerdeki has
tane, okul, yol ve geçim durumlarının görevlileri büyük fedakârlıklar beklcdiğide bir gerçek
tir. Tasarı, en cesur hükümlerinden birisiyle dâvaya en olumlu yoldan girmekte belli mahrumi
yet yerlerindeki görevlileri önceden kabul edilmiş ölçülerle maddi yönden tatmin etmek amacını 
gütmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, mahrumiyet yeri ödeneğinin kurum farkı 
aranmaksızın bütün askerî personel için kabul edilmiş buiunması ve bunun «o yerin mahrumiyet 
derecesine göre tesbit edilmesidir.» Bu esasların nasıl düzenleneceği sonraki üç maddede göste
rilmektedir. 

Madde 166. — Mahrumiyet yerleri ve derece'eri Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin ince
lemeleri sonucunda hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle belirtilecektir. Bu 
yönetmelikteki yer ve dereceler, geçen süre içindeki gelişmeler dikkate alınarak, dört yılda bir 
gözden geçirilecektir. Tabiî olağanüstü olumlu ve olumsuz hallerde bu süre bcklenmiyecek, 
ayarlamanın bu süreden önce yapılması sağlanacaktır. 

Madde 167. — Mahrumiyet yeri ödenekleri, 136 ncı maddeye göre tesbit edilecek dört derece 
üzerinden ödenecektir. Başka bir deyimle, memlekette «Mahrumiyet yeri» niteliği taşıyan bütün gö
rev yerleri tesbit edilmekle kalmıyacak, ayrıca buılar, mahrumiyet şartlarına göre, dört dereceye 
ayrılacaktır. Her yıl bütçeyle yapılması gerekli o1 an işlem, birinci derece mahrumiyet yerinin mah
rumiyet ödeneğini tesbit etmektir, öbür derecelerdeki ödenekler, birinci dereee ödeneğine göre be
lirli nisbetlerde hesaplanmış olacaktır. 

Misâl : 1965 bütçesinde birinci derece mahra niyet yeri için 00 lira kabul edildiği farz edilirse 
bu listeye göre 1 nci mahrumiyet yerindeki memur'ar 200 liranın tamamını, 2 nci derece yerdekiler 
200 liranın % 75 i tutarı 150 lira, 3 ncü derece mahrumiyet yerinde görevliler % 50 tutarı 100 lira. 
4 ncü derece mahrumiyet yerinde bulunanlar ise % 25 tutarı 50 lira ödene'k alınacaktır. 

Mahrumiyet yeri ödeneklerinin tesbitinde esas alınacak miktar, tabiî her yılın bütçe imkânlariyle 
kayıtlı olacaktır. Ancak, mahrumiyet yeri ödeneklerinin malî portesini hesaplamak son derece kolay 
olacaktır: çünkü ödenekler, askerî personelin rütbe ve kademe durumlarından farksız olarak, bütün 
kategoriler için aynı miktarda olmakta, yalnız mdmımiyet yerinin derecesine göre nisbetlerde de
ğişiklik olmaktadır. Her dört mahrumiyet derece inde ne kadar Devlet memuru bulunduğunu bil
dikten sonra, basit bir hesaplamayla mahrumiyet yeri ödeneklerinin toptan malî portesini bulmak 
mümkündür. 

Madde 168. — Mahrumiyet yeri ödeneğinin her hangi bir kesintiye tabi tutulmaması, ölen. emek
liye ayrılan ve başka yere atananlardan ödenmiş miktarının geri alınmaması, hem beşerî mülâhaza
larla, hem de malî işlemlerde basitlik sağlamak amaaiyle uygun görülmüştür. 

Madde 169. — Sürekli görevle yurt dışına gön İcrilenlerin yurt içine atanmalarında aylıkların 
ne şekilde ve ne zamana kadar kat sayılı olarak ödeneceği izah edilmiştir. 

Madde 170. — Sürekli görevle yurt dışında bu"imanların geçici olarak yurt içine çağrılma halin
deki maaş durumları izah edilmiştir. 

Madde 171. — Sürekli görevle yurt dışında bu'unanlarm farklı kat sayılı bir başka yurt dışı 
görevine atanmalarında alacakları maaşları izah edilmiştir. 

Madde 172. — Sürekli görevle yurt dışında b ılımanların geçici görevle bir başka yabancı mem
lekete gönderilmeleri halinde alacakları maaşları izah edilmiştir. 
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ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Silâhlı Kuvvetler kıta tazminat gerekçesi 

. Silâhlı Kuvvetlerin kıta tazminatı; bilhassa kümle rütbeli subay, yarsubay ve astsubaylar için 
karargâh ve müesseselerdeki hizmetlere nisbeten çok daha yorucu ve yıpratıcıdır. Hizmetin özelli
ğine göre kıtalardaki çalışma sürelerinin karargâh ve müesseselerindekine nazaran fazla olması, haf
tada iki gün gece eğitimi, nöbet hizmetlerinin çok daha sık olarak gelmesi, genel olarak mevsimine 
göre.kıta tatbikatları ve manevralar kıtada çalışan personelin fizikî kondisyonu üzerinde yıpratıcı 
tesirler yapmakta, dolayısiyle bu görevlerde çalıdan personelin karargâh ve müesseselerde hizmet 
görmok için çeşitli yollara başvurduğu görülmektedir. 

Atanma, nakil ve tâyinler meslek programlarına göre yapılmadığından çok kere personele eşit 
hizmet imkân ve şartları sağlanamamakta, bu yüz Ten kıta ile karargâh ve müesseselerde çalışan aynı 
sınıf subaylar arasında sınıfa ait aynı hizmetlerin yaptırıl maması yüzünden, sınıfın istediği ihtisas
lar kendilerine verilememektedir. Türk Silâhlı Kuvvetleri Askerî Personel Kanunu yürürlüğe girip 
meslek programlarının tatbikine geçildiğinde yukarda izah edilen hizmet perlerdeki farklılık vo 
verilmesi gereken ihtisaslar kazandırılmış olsa dahi kıta hizmetinin yorucu ve yıpratıcılığı orta
dan kaldırılmıyacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerin kudret ve kuvvetinin temeli olan kıtanın daha cazip hale gelmesi bakı
mından buralarda çalışan personelin fizikî yorgunluğuna karşılık olarak bir tazminatın verilmesi 
uygun olacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, (7356 sayılı Ka-nunda belirtilen ihtisas personeline mütedavil 
sermayeden verilen hariç) ek görev ücreti yoktur. Profesyonel bir ordu olan Türk Silâhlı 
Kuvvetleri kadrolarının % 100 e çıkarılması mümkün olmıyacağı, böyle malî yüke Türk ekono
misinin güeü yetmiyeceğine göre, personelin birden fazla görev yapmak mecburiyetinde kalacağı 
aşikârdır. 

Kıta hizmetlerindeki yorueuluktan başka diğer görevleri yonıculuğu ile birlikte maddi ve mâ
nevi sorumluluk altında bulunan ok görev işe vekâlet ücreti gibi maddi imkânlara sahibolmı-
yan bu personele böyle bir tazminatın verilmesi ayrı bir hakkaniyet olacaktır. Tazminat veril
mesine esas olacak yerler Silâhlı Kuvvetlerdeki Kuvvet Komutanlığı ve diğer çeşitli hizmet yer
leri ile tadadodilcrek tanzim edilmiş görevlerin özelliklerine göre açıklanmıştır. 

Muharip birlik ile yardımcı smıf birliklerin ordudaki hizmetlerinin gayeleri ve çalışma şart
ları arasındaki fark göz önünde bulundurularak buralarda çalışan subay, yarsubay ve astsubay
lara farklı bir tazminat verilmesi cihetine gidilmesinin uygun olacağı düşünülmüş ve tazminat 
bu esaslara göre tanzim edilmiştir. 

Bundan başka; tazminatın verilmesinde alay ve muadili seviyedeki birlikler esas tutulmuş ve 
bunlarda komutanlık veya yardımcılık yapanlarla bu birliklerin gereken yardımcı hizmet görev
lerinde ve gerekse karargâhlarında çalışanlara ayrı nisbetlerdc tazminat verilmesi cihetine gidil
miştir. 

Madde 1.73. — Bu madde ile kimlere hangi seviyedeki birliklerde çalıştığı takdirde kıta taz
minatı verileceği belirtilmiştir. 

Madde 174. — Bu kısımda ^eqen tabirlerin tarifi yapılmıştır. 
Madde 175. — Silâhlı Kuvvetlerin Kuvvet komutanlıkları ile diğer hizmet birliklerinde çalışan 

tazminat alacaklarının hizmet yerleri ile alacakları tazminat nisbetleri tâyin ve tesbit edilmiştir. 
Madde 176. — Bu madde ile tazminatın ödenme şekli ve şartları belirtilmiştir. 
Madde 177. — Bu madde ile kıta tazminatını hak kazanan düzenlenmiştir. 
Madde 178. — Bu madde ile kıta tazminatının kesileceği haller tadadedilmiştir. 
Madde 179. — Bu madde ile kıta tazminatının gün kesirleri hakkında yapılacak işlem belir-

tilmiştir. 
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Madde 380. — Bu madde ile çeşitli adlar altında alınmakta olan tazminatlar ve kıta tazmi

natı ile durumları belirtilmiş, hizmetleri, tayın bedeli ve mahrumiyet yeri tazminatından başka 
tazminatların kıta tazminatı ile birlikte verilmiyeeeği hususu belirtilmiştir. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Sosyal haklar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Madde 181. — Emeklilik ve malûllük hallerinde kendileri veya ölümleri halinde kanuni miras
çıların haklarının özel kanunlarda gösterildiği şekilde olduğu belirtilmiştir. 

Madde 182. — Emekli ikramiyesi Devlet Personel kanun tasarısına muvazi olarak, 30 ve daha 
fazla hizmet yılı için 15 aylık tutarında olarak 25 - 29 yıl hizmeti bulunanlar için ise her hizmet 
yılı için emekliliğe esas olan maaşının 1/2 sinin ikramiye olarak verileceği hususu düzenlenmiştir. 

Madde 183. — Emekli ikramiyesinin ödenmesi hususu izah edilmiştir. 
Madde 184. — Bu madde ile doğum yardım ödeneğinin verileceği belirtilmiştir. 
Madde 185. — Bu madde ile ölüm yardım ödaneğinin verileceği belirtilmiştir. 
Madde 186. — Bu madde ile tedavi ve cenaze masraflarının 211 sayılı Türk silâhlı Kuvvetleri 

tç hizmet Kanununa göre verileceği belirtilmiştir. 
Madde 187. — Bu madde ile özel kanuna göre yakacak yardımının verileceği belirtilmiştir. 
Madde 188. — Bu madde ile giyecek ve yiyecek yardımının özel kanunda gösterildiği şekilde 

verileceği belirtilmiştir. 
Madde 189. — Bu madde ile mahrumiyet yerlerinde görevli olan personelin orta dereceli okul

larda okuyan çocuklarının Millî Eğitim Bakanlığı pansiyonlarında pansiyon ücreti indiriminden 
faydalandırılacağı, eğer personelin çocuğu Millî Savunma Bakanlığı talebe yurtlarında ise bu yurt 
lara ait ücretin yarısının Millî Savunma Bakanlığınca karşılanacağı hususu belirtilmiştir. 

Madde 190. — Sınıfta kalan çocukların ikinci sene bu haktan faydalanamıyaeağı derpiş edil
miştir. 

Madde 191. — Bu maddenin 1 nci fıkrası ile 144 sayılı Kanunla uçucu subaylara, 223 sayılı 
Kanunla denizaltıcı ve kurbağa adamlar ve vazife esnasında sakat kalmış, hizmetten ayrılma veya 
şehidolma hallerinde verilmekte olan tazminattan Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline teşmil edil
miş ve bu suretle bir adaletsizliğin önlenmesi cih atine gidilmiştir. 

İkinci fıkrası ile de 1475 sayılı Jandarma personeli nakti tazminatı Kanunundaki miktarlar bu
günkü duruma uygun ve mâkûl olan hadde çıkarılmıştır. 

Madde 192. — Bu madde ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait lojmanların bu kanun esaslarına 
göre tahsis yapılacağı belirtilmiştir. 

Madde 193. — Bu madde ile lojman tahsisinin puvantaj usulüne göre yapılacağı ve bu puvan-
tajm yapılmasında göz önünde alınacak hususlar tadadedilmiştir. 

Madde 194. — Bu madde ile lojmandan çıkma veya çıkarılma süresi ve sebepleri izah edilmiştir. 
Madde 195. — Bu madde ile emekli aylığı ödemesi yapan kurumun tahsis edeceği fondan fay

dalanma suretiyle personele mülk inşaası için kredi verileceği belirtilmiştir. 

ONDÖRDÜNOÜ KISIM 

Taltifler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Savaş takdirnamesi 

Madde 196. — Savaş takdirnamesinin hangi hallerde ve kimlere verileceği gösterilmiştir. 
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Madde 197. — îki defa 2 nci derece savaş madalyası alacaklara bu başarılarından dolayı bir 

savaş taıkdirnamesi verilmek ve bu suretiyle iki sene emsallerinden erken terfi etmek imkânı sağla
mıştır. 

Madde 198. — Taltif name ile taltif edilecek! * rin teklifleri kimin tarafından onaylanacağı gös- • 
î-nri'lmiş olup, teklife iştirak etmiyen komuta kademesinin mütalâasının bildirmek suretiyle Silâhlı 
Kuvvetler komutanığma kadar gelmesi ve nihai kararın bu makamca verilmesi de sağlanmıştır. Bu 
personel için bir teminattır. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 

Madalyalar 

Madde 199. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde verilecek mıa'dalyalar gösterilmiştir. 
Madde 200. — Savaş madalyasının hangi hallerde» kimlere verileceği ve ne şekilde verileceği ve 

iki dereceli olduğu açıklanmıştır. 
Madde 201. — Türk Silâhlı Kuvvetleri şearef mıadal'yasınm h&agi hallerde kimlere ve ne" şekil

de verileceği gösterilmiştir. 
Madde 202. — Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyalarının hanfi hallerde ve ne şeküd» veri

leceği açıklanmıştır. 
Madde 203. — Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet KKtdaiyasiMB» hangi hallerde, kimlere. ve 

ne şekilde verileceği belirtilmiştir. 
Madde 204. — Diğer devletler tarafmdan Silâhlı Kuvvetler personeline* verile® madalyaların 

Genelkurmay Başkanlığınca tescil edildikten sonra muayyen günlerde takılabüeeeği açıklanmıştır. 
Madde 205. — Kanun hükümlerine göre verilen madalyalarla, dost devletler tavafında» askerî 

kişilere verilen nişan ve madalyaların sahiplerinin5 ölümü haliaide MiraçjlasHîıa- verileceği ve fakat 
bu madalya ve1 nişanları takamıyacakları açıklanmıştır. 

Madde 206. — Aynı zamanda ve aynı görevden ddayiy birden fazla madalyaya. hak kazananla
ra, en yüksek dereceli madalyanın verileceği belirfcilimişjbir. 

Madde 207. — Madalya ve nişanları alan kişilerin ölümü ralinde mirasçıları belirtilmiştir. 
Madde 208, — Bür madde ile' madalyaların tes-cil şeMi gösGerllraıiştiip. 
Madde 209; — İstiklâl Madalyası Kanunu' ile' efe ve değişiklikler© ait hükümiteriıt saklı olduğu 

açıklanmıştır. 
Madde 210. — Bu kanun gereğince harb madalyası (savaş, şeref ve övünç; madalyaları) almaya 

hak kazanmış olan Türk uyruklu subay, yarsubay, astsubay, erbaş ve erlerin* offiekMlîk veya ölümleri 
halinde ne seviyede emekli maaşı bağlanacağı belirtilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ödüller 
Madde- 211. — Silahlı Kuvvetler mensuplarımın çalışmalarını teşvik-etmek* ve hizmete daha faz

la faydalı olmaları için ödülle taltifleri sağlanmıştır. 
Madde 212. — Madalya ve beraatların yapım giderleri için M. S. B. bütçesine ödenek konul

ması öngörülmüştür. 
Madde 213. — Kanunda (tesbit) gösterilmiyen hususlarım yönetmelikle ne şekilde yapılacağı 

açıklanmıştır. 
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ONBEŞÎCÎ KISIM 

Geçici •maddeler 

'G-eçiei -madde 1. — Bugünkü general *v€ amiral mevcudunun az .oluşu dolayısiyle yüksek komu
ta kademelerinde boşluklar bulunmaktadır. Esas terfi sistemini bozmamak üzere; yaş hadleri ve 
rütıbelermkı 50 -nei maddedeki oranları müsaidolduğu müddetçe mevcut general ve amirallerden 
âzami istifade imkânı sağlamak üzere madde düzenlejıntiştir. 

'Geçici -mad€e 2. — Su 'kanunun getirdiği terfi sisteminin işliyebilmesi için bu kanun hükümle
rine -urygttn lıazırlanoraş -en az iki sicile ihtiyaç bulunduğundan, kanunun kabul tarihini takibeden 
iki yıl içinde suıbaylarrdam terfi -edecekleri mağdur durumda bırakmamak üzere bu gibilerin yürür
lükte bulufiffan 4278 «ayılı Skftatjte Heyetine mahpus &er£i Kanunu hükümleri uyarınca terfilerinin 
yapılması öngörülmüştür. 

'Geçildi madde 3. •— iBu kanun terfi şarAlarmda en m bekleme süresinin 2/3 ü kadar sicili bulun
mak mecburiyeti vardır. Bu kanunun en kısa zamanda yürürlüğe girebilmesini sağlamak amaciyle 
2/3 ü sicil teşekkül «edeae kadar 44 maddenin (b) fıkrasındaki şartın aranmaması gereği bu geçici 
maddeyle düzenlenmiştir. 

iGaçiel »madde 4. — Bu kaau^a'albaylık en az bekleme süresi 4 yıla indirilmiş ve yarbaylık en 
az bekleme süresli ile 4 yıla çıkarılmıştır. Bu geçişi maddede tanzim edilmomiş olsa idi halen albay
lığın yarbay ve albay rütbesinde bulunan subaylar 1 yıl kazanmış olacaklardır. Subaylar arasında 
böyle bir tefrikin yapılmaması için bu geçici madlo tanzim edilmiştir. 

.Geçidi »madde 5. — Yeni terfi :sisJ*emioae göre ehliyet derecelenmesine göre tesbit edilen sıra, 
aynı zamanda kıdem sırası olmakta ve Mr rütbeie değişebilmektedir. Bu düzenin uygulanması için 
terfi yılının beklenmesi gerektiğinden, yeni kıdem sıraları tesbit edilene kadar mevcut kıdem sırala
rımın muhafaza edilmesi mecburiyetinde kalınmıştır. 

Geçici madde 6. — Bayan subayların, yanlış bir siyaset yüzünden, muharip sınıflarda görev 
almış olmaları fizik yapıları bakımından uygun dememektedir, kendilerinden âzami istifadeyi sağ
lamak ve Silâhlı Kuvvetlerin örf ve âdetlerine uyabilmek içiın yardımcı sınıflara geçirilmeleri ka
çınılmaz bir mecburiyettir. Bu arada halen Hava Kuvvetlerinde görevli bayan uçucu subayların 
tazminattan istifade edebilmelerini «ağlamak üzere 8 yıllarını .doldurmaları öngörülmüştür. 

Geçici madde 7. — Bu karnın yürürlüğe girdiği tarihte üsteğmen - yüzbaşı rütbesinde bulunan 
subayların kıta hizmetlerinin bu kanuna göre tesbiti halinde mağdur olacakları düşünülerek bu ge
çici madde tanzim edilmiştir. 

Geçici madde '8. — Bu kanun yürürlüğe 'girdiği tarihte emekliye ayrılmış bulunan asaleten Ge-
nelkurbay Başkanlığı yapmış ve diğer emekli -organeral ve oramirallerin de 69 ncu madde hüküm
lerinden faydalanmaları eşit uygulama bakımından zaruri görülmüştür. 

Geçici madde 9. — Kanun yürürlüğe girdiği tarihte harb akademilerinde bulunan subaylara 
4273 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan kıdemlerinin mağduriyetlerini önlemek üzere usulüne 
göre -verilmesi bu geçici madde ile düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Geçici -madde 10. — Bu kanutnun terfi sisteminin işliyebilmesi için bu kanun hükümlerine uy
gun ihazı#anmış en az iki sicile ihtiyaç bulunduğundan kanunun kabul tarihini takibeden 2 yıl 
'içinde astsubaylardan terfi edecekleri mağdur durumda bırakmamak üzere, bu gibiler hakkında ka
nunda gösterilen müddetler içinde yürürlükte bulunan 5802 sayılı Astsubay Kanunu hükümlerinin 
uygulanacağını öngörmüştür. 

iGeşici madde 11. — Yeni kanun kıdem sıralacının ehliyet derecelerine göre tesbit edileceğini 
•âmirdir. Yeınl kıdem sıraları tesbit edilene kadar, eski kıdem sıralarının muhafaza edilmesi bir za-
jrur ettir. Madde -bu hususu düzenlemektedir. 

Geçici madde 12. — 85 nei maddede terfilerin her yıl muıtlak olarak 30 Ağustosta yapılacağı 
belirtilmiştir. Bugün astsubaylar en az bekleme sürelerini doldurdukları tarihlerde terfi etmekte
dirler. En az bekleme sürelerinin 30 Ağustosa denk gelmesi için bunlar, bir defaya mahsus olarak 
30 Ağusitoısta birleştirmek .mecburiyeti kabul hâsıl olmuştur. 
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Geçici madde 13. — 95 nci madde gereğince her rütbede bekleme sürelerinin 2/3 ü kadar sicilin 

aranması şartının bu kanun yürürlüğe girdiği 2 yıl için aranmıyacağını hususunu düzenlemektedir. 
Geçici madde 14. — Bu madde Silâhlı Kuvvetlerde miktarı çok azalmış ve tavsiye edilmekte bu

lunan Askerî memurların bulundukları sıınıf unvanlarını muhafaza etmek suretiyle bulunan hükümle
rine tabi olacaklarını, haklarında cşidi subaylara göre işlem yapılacağını düzenlemektedir. 

Geçici madde 15. — Bu kanuna göre yarbaylık ve albaylık normal bekleme süreleri değiştiğinden 
yeni rütbelere intibakın sağlanması bakımından düzenlenmiştir. 

Geçici madde 16. — 5811 Sayılı Kanuna göre Deniz Kuvvetlerinde binbaşı rütbesinde bulunan
lar beş yıllık bekleme süresine tabidirler. Bu madde ile adı geçen şahısların mağduriyeti önlenmiştir. 

Geçici Madde 17. — 5802 sayılı kanunla kazanılan haklar saklı tutulmuştur. 
Madde 214. — Orta - Doğu Âmme Enstitüsünde okuyam asker kişiler okudukları müddet kadar 

kıdem eklenmesi yapılmaması öngörülmüştür. 
Madde 215. — Kanunun tatbikini kısa zamanda sağlamak amacı ile yönetmeliklerin 6 ay içinde 

yürürlüğe konması gerekmektedir. 
Madde 216. — Bu madde ile yürürlükten kaldırılan kanunlar belirtilmektedir. 
Madde 217. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 218. — Bu madde ile kamun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri personel (Subay ve Astsubay) kanun tasarısı ve millî Savunma, Maliye 
ve Plân Komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/805 
Karar No. : 6 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca tstkik ve Başbakanlığın 15.2.1965 
gün ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 71 - ll/A/650 sayılı yazıları ile Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilen (Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel «Subay ve Astsubay» kanunu tasarısı, Ge
nel Kurulun 24 . 2 . 1965 tarihli kararı ile kurulan Komisyonumuza havale edilmekle ilgili Bakanlık 
ve Daire temsilcilerinin iştiraki ile incelendi: 

Tasarının gerekçesinin tetkiki ve verilen izahatların ışığı altında : 
1. İkinci Cihan Harbinden itibaren harp silâh ve gereçlerinde mey dana gelen büyük geliş

menin, taktik ve strateji kaidelerinde olduğu kadar, personel idaresi kaidelerinde de değişiklik 
yapmaya zorladığı ve bunun neticesi personelin ilmî esaslara müstenit, rasyonel usullerle sevk ve 
idaresi zaruretinin ortaya çıktığı, bu ihtiyaemSilâhh Kuvvetlerimizde de şiddetle hissedilmesi 
sebebiyle, günün ihtiyaçlarına uygun modern bir personel sistemini kurmak fikrinin tasarının 
hazırlanmasında başlıca âmil olduğu, 

2. Tasarının prensiplerinin tesbitinde, Batı,ülkeleri ordularında tatbik edilen en son esaslar
dan faydalanılmakla beraber, memleket gerçekleri ve millî ananelerimiz esas alınarak bunların 
bünyemize uydurulduğu ve askerlik hizmetinin icabı olması lâzımgelen ayrılıklar dışında, Devlet 
memurları hakkında Devlet Personel Dairesince tesbit edilen prensiplerle paralellik temin edil-
eliği, 

3. Tasarının, genel hükümleri, subay kaynakları, subay sınıflandırması, meslek programları, 
subay terfileri, astsubay kaynakları astsubay sınıflandırması, astsubay meslek içi eğitim, astsu
bay terfileri, yükümlülük, atanmalar, izinler, malî hükümler, kıta tazminatı, sosyal haklar ve yar-
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dımlar, taltifler ve geçici maddeler olmak üzere onbeş kısımdan ibaret olduğu ve askerî personel
le ilgili bütün hükümleri bünyesinde toplıyacak şekilde bir kod halinde tertip edildiği, 

4. Subay ve astsubay terfi sisteminin, meri hükümlere nazaran tamamen değiştirildiği ve 
subayın bekleme süresinin son yılında aldığı sicil terfi etmesi esasının kaldırılarak, yerine bir terfi 
devresine ait bütün sicillerle birlikte, gördüğü kurslan aldığı mükâfat ve cezaları, meslekine ait 
eserleri ve 'bunlar gibi bir subayın hakiki kıymetini meydana çıkaracak diğer unsurları bir arada 
değerlendiren, bu suretle de en lâyık olanların terfiine imkân veren mütekâmil bir sistemin 
meydana getirildiği, 

5. Aynı şekilde, subayların her rütbede kıta hizmeti yapmak mecburiyetinin kaldırılarak 
meslek programlarına göre ıbir sistem dâhilinde yetiştirilecek olan subayların şahsi kabiliyetlerine 
göre en ziyade muvaffak oldukları hizmetlerde kullanılmalarına imkân verecek surette idareye 
bir elastikiyet sağlandığı, 

6. Subay ve astsubayların bugün olduğu gibi mektepten çıkarken ihraz ettikleri ve emeklili
ğine kadar devam eden sabit k:.dem esasının da terk edildiği ve yerine her rütbede ehliyetleri 
biribirine nisbet edilmek suretiyle her terfi devresinde terfi ehliyet notlarına göre tâyin edilecek 
değişen bir kıdem sisteminin meydana getirildiği ve bu suretle en ehil olanın en kıdemli olmar.ınm 
sağlandığı, 

7. Ordudan bugüne kadar sağlanamıyan mahrutu sağlıyacak yeni esasların getirildiği ve mev
cut kadro nisbetinde terfilerin yapılması suretiyle, bilhassa üst rütbelerde yığılmaların önlendiği, 
ancak terfi şartlarını haiz oldukları halde kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyenlerin maaşça yük
selmeleri kabul edilmek suretiyle mağduriyetlerinin önlendiği, 

, 8. Subay ve astsubayların yükümlülükleri hakkında meri mevzuat esasları aynen alınmakla 
beraber tatbikatta hizmet aleyhine tecelli eden bâzı boşlukları tamamlayıcı hükümlerin getiril-
diği, 

9. Senelik ve sıhhi izin süreleri hakkında Devlet memurları kanunu tasarısında tesbit edilen 
kaidelere paralel yeni esasların getirildiği, 

10. Tasarının malî hükümleri ile sosyal yardımlara ait bölümünün Devlet memurları kanunu 
tasarısındaki prensipler aynen alınmak suretiyle hazırlandığı ve ayrıca ağır ve yıpratıcı kıta hiz
metini cazip kılmak üzere takımdan alaya kadar olan birliklerdeki subay ve astsubaylara kıta 
tazminatının tanındığı, 

Görülmüş ve tasarının kanunlaşması halinde Silâhlı Kuvvetlerimizin personel idaresi yönünden 
modern esaslara kavuşacağı, ve vazifeli personelin hukukî yönden teminatlı, malî yönden müreffeh 
hale getireceği ve bu suretle idare ve fert yönünden büyük faydalar sağlıyacağı anlaşılmakla tü
mü kabul edilmiş ve maddelere geçilmiştir. 

BÎEINCÎ KISIM 

Genel esaslar 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Madde i . - - Hükümet tasarısının birinci maddesinde yar subaylık müessesesi çıkarılmak ve 
harbokullan müessesesi askerî akademi olarak ifade edildiğinden halen kullanılmakta olan (har-
bokulları) olarak değiştirilmek suretiyle birinci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hükümet tasarısındaki yer subay terimi çıkarılmak ve aylıkları terimi de maaşları 
olarak düzeltilmek suretiyle 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Hükümet tasarısndaki yarsııbaylık müessesesi metinden çıkarılmak suretiyle mad

de, 3 ncü madde ola.ak kabul olu.ımuştur. 

IKÎNCÎ BÖLÜM 

Görev ve sorumluluklar 

Madde 4. — Hükümet tasarısında bulunan yarsubay deyimi çıkarılmak suretiyle madde, 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edi'mişir. 

Madde 5. — Hükümet tasarsınm bu maddasi Devlet Memurları Kanunu tasarısında mcv-
cudolan aynı mah"yettel i hükümden drğlş'k surette kaleme alındığında ı paralelliği temin etmek 
bakımından Devlet Memurları Kanunu tasarrırdaki metne uygun olarak madde yeniden düzen
lenmiş ve 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Haklar 

Madde 6. — Hükümet tasarısında bulunan yarsubaylık deyimi metinden çıkarılmak suretiyle 
madde, 6 nci mad le olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Hükümet tasarısında bu'ıman yarsubay deyimi metinden çıkarılmak suret'yle mad
de o'arak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Hükümet tasarısında bulunan ya-suhay deyimi metinden çıkarılmak suretiyle mad
de, 8 nci madde olarak aynen kabul eddmlştir. 

.Madde 9. — Hükümet tasarısında bu 'unm yarsubay deyimi metinden çıkartmak ve hizmetten 
deyimi subaylıktan ve astsubaylıktan olarak değiştirilmek suretiyle madde, 9 ncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Hükümet tasarısında bul .man yarsubay deyimi metinden çıkarılmak suretiyle 
madde, 10 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Subaylar 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve Yetiştirme 

Madde 11. — Hükümet tasarısndaki askerî akademiler deyimi harb okulları o'arak düzeltilmeli 
suretiyle madde, 11 nci ma "de olarak kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Hükümet tasarısının 12 nci maddesi metninde ve kenar haş'ığında bulunan as
kerî akademiler deyimi harb oku lan cLrak düzeltilmek suretiyle madde, 12 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Hükümet tasarısında mevcut askerî akademiler deyimi harb okulları olarak de
ğiştirilmek, sınıf subaylar terim'de diğer sınıf subayları olarak düzeltilmek sureliyle mad le, 
13 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Hükümet tasarısında mevcu' a kerî akademiler deyimi harb okulan olarak de
ğiştirilmek ve imlâ hataları düzeltilmek suretiyle madde, 14 ncü madde o'arak kabul edllmlşt'r. 

Madde 15. — Hükümet tasarısındaki madde kenar başlığının numarası değ'ştirümek suretiy
le madde 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir . 
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Madde 16. — Hükümet tasarısındaki madde kenar başlığının numarası değ'ştirilmek suretiyle 

madde, 16 ncı madde olarak aynen kabul edi'mistir. 
Madde 17. — Hükümet tasarısının madds kenar başlığındaki numara değiştirilmek ve bir kı

sım kenar başlığı metinden çıkardmak suretiyle madde, 17 nei madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 18. — Hükümet tasarısındaki madde kenar başlığı numarası değiştirtmek suretiyle mad
de, 18 nei madde olarak kaıbul edi mistir. 

Madde 19. — Hükümet tasarısındaki madlo kenar başlığı numarası değiştir İlmek suretiyle 
madde ,19 ucu madde el ırak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Hükümet tasar.smdaki m-dd.} kenar başlığı numarası değiştirilmek suretiyle 
madde, 20 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Subayların sınıflandırılması 

Madde 21. — Hükümet tasarısının (a, b, c) bcndlerinin 2 nei fıkralarında .geçen sağlık .-su
bayı deyimi, sağlık olarak düzeltilmek ve (b) bendinin 2 nei fıkrasında geçen sıhhi teknisyen te
rimi de sıhhiye teknisyeni olarak değiştirilmek suretiyle madde, 21 nei madde olarak kabul .edil
miştir. 

Madde 22. — Hükümet tasarısının bu maddesine yeni kurulacak sınıfların muharip vejii 
yardımcı olarak tesbitine de Bakanlar Kurulunun yetkili olacağı hususu ilâve edilmek suretiyle 
madde 22 nei madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Hükümet tasarısının bu madde;' imlâ işaretleri yönünden ikmal edilerek 23 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Hükümet tasarısında mevcut askerî akademi deyimi harb okulları olarak de
ğiştirilmek suretiyle 24 ncü madde olarak kabul elilmiştiı*. 

Madde 25. — Hükümet tasarısının bu madde si imlâ işaretleri yönünden ikmal edilmek, (o.) 
fıkrası yazılış yönünden diğer fıkralardaki tertibe uydurulmak, (e) bendinin 2 nei fıkrasında 
geçen verilecek lüzum terimi görülecek lüzum olarak değiştirilmek suretiyle madde, 25 nei madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Hükümet tasarısının bu maddeYı imlâ işaretleri yönünden ikmal edilmek sure
tiyle 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meslek programları 

Madde 27. — Hükümet tasarısında mevcut mes'ek programları yönetmeliğiyle terimi meslek 
programları yönetmeliği ile olarak düzeltilmek suretiyle madde, 27 nei madde olarak kabul edil
miştir. 

Madde 28. — Hükümet tasarısının 28 nei maddesi, 28 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Subay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Madde 29. — Hükümet tasarısının bu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30. — Hükümet tasarısının bu maddesi 33 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 31. — Hükümet tasarısındaki madde kanar başlığı numarası değiştirilmek suretiyle 

madde, 31 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 32. — Hükümet tasarısının 32 nci maddenin (a) fıkrasında mevcut deniz ve hava subay

ları için noksan bekleme sürelerinden istifadeyi öngören hüküm diğer kuvvet mensupları arasında 
bir ayrılık meydana getirdiğinden tasarıdan bu fıkra çıkarılmıştır. Ancak teşekkül eden mükte
sep hakların tanzimi geçici maddelere bırakılmıştır. Tasarının (b) ve (c) fıkraları (a) ve (b) 
fıkraları olarak kabul edilmiş ve askerî akademi terimi harb okulları olarak düzeltilmek sure
tiyle madde, 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Hükümet tasarısının 33 ncü maddesinin (a) fıkrasında bulunan askerî akademi 
terimi harb okulları olarak ve (mezunu emsali) terimi de (muzunu emsallerine) olarak düzeltilmek 
ve (b) bendinin 2 nci fıkrası tasarının başka maddelerinde düzenlendiği cihetle fazla görülerek 
metinden çıkarılmak suretiyle madde, 33 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Hükümet tasarısının madde kenar başlığında mevcut imlâ hatası düzeltilmek 
suretiyle madde, 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

tKİNCi KISIM 

NASIP 

Madde 35. — 1706 sayılı Jandarma Kanunu gereğince jandarma subaylarının subaylığa na
sip ve rütbe terfileri İçişleri Bakanı ve Barbakanı müşterek kararnameleri ile Cumhurbaşkanının 
onayı ile yapıldığından Hükümet tasarısının 35 nci maddesinde bulunmıyan bu husus madde
ye ilâve edilmek suretiyle madde, 35 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Hükümet tasarısında bulunan askerî akademiler deyimi harb okulları olarak dü
zeltilmek, (a, b, c,) fıkralarındaki imlâ işaretleri noksanı ikmal edilmek, dil tekniğine uydurulmak 
ve (d) fıkrası kanun tekniği yönünden redakte edilmek suretiyle ve (e) fıkrasında mevcut (as
teğmenliğe nasbedilir) terimi lüzumsuz görüldüğünden metinden çıkarılmak suretiyle madde, 
36 nci madde, olarak kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Hükümet tasarısının 37 nci maddesi imlâ işaretleri ve dil tekniği yönünden re
dakte edilerek 37 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

Madde 38. — Hükümet tasarısının 38 nci maddesinin (a) bendinin 2 nci fıkrası dil tekni
ği yönünden redakte edilmek, maddede mevcut askerî akademiler terimi harb okulları olarak, 
yar subaylık terimi astsubaylıktan subaylığa geçenler olarak düzeltilmek suretiyle madde, 38 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartlan 

Madde 39. — Hükümet tasarısının 39 ncu maddesinin a bendi tasarısının 3 ncü maddesinde mev
cut yeterlik notu tarifine uygun şekilde redakte edilmiş ve maddede mevcut imlâ işaretleri nok
sanı tamamlanmak ve cümle tekniğine uydurulmak suretiyle madde, 39 ncu madde olarak kabul edil
miştir. 

Madde 40. — Hükümet tasarısının 40 neı maddesi, 40 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 41. — Hükümet tasarısının 41 nci maddesi, 41 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 42. — Hükümet tasarısının 42 nci maddesinde Jandarma, Kara Kuvvetleri bünyesinde 

gösterilmiş ise de tatbikatta bir karışıkbğa sebebiyet vermemek için Jandarma Genel Komutan
lığı müstakil olarak ifade edilmek suretiyle madde, 42 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Hükümet tasarısının 43 ncü maddesi, 43 ncü madde olarak aynen kabul edilmişir. 
Madde 44. — Hükümet tasarısının 44 ncü maddesinin (f) fıkrası karışık olarak yazıldığından 

kolayca anlaşılacak şekilde yeniden redakte edilmek suretiyle madde, 44 ncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 45. — Kadrosuzluktan terfi edememeye müteallik Hükümet tasarısının 45 nci maddesi, 
redaksiyona tabi tutularak 45 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 46. — Kademe terfi şartlarını tanzim eden Hükümet tasarısının 46 ncı maddesinden 
(b) fıkrasındaki (bulunduğu kademe maaşını fiilen almış olmak) şartı çıkarılarak diğer hüküm
leri aynen kabul edilmek suretiyle meydana getirilen metin 46 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Askerî hâkim ve yardımcılarının, adlî müşavirlerin ve diğer ilgili görevlerde çalı
şan askerî hâkim sınıfından subayların sicillerini tanzim eden Hükümet tasarısının 47 nci madde
si 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askeri Savcılar Kanunundaki hükümlere paralelliği görüldüğün
den aynen kabul edilmiştir. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

General ve amiral terfileri 

Madde 48. — Rütbe terfiini tanzim eden Hükümet tasarısının 48 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 49. — Kademe terfiini tanzim eden Hükümet tasarısının 49 ncu maddesi, 49 ncu madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 50. — General ve amirallerin miktarlarına ve bunlar arasındaki oranlara ait 50 nci mad
de yüzdeler itibariyle kuvvetler arasında eşitliği en iyi tanzim edecek şekilde düzenlenmiş ve 
buna göre meydana getirilen metin, 50 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında yapılacak işlem 

Madde 51. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında uygulanacak mu
ameleyi tanzim eden Hükümet tasarısının 51 nci maddesi, 51 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Değerlendirme Kurulları 

Madde 52. — Değerlendirme kurullarını tanzim eden Hükümet tasarısının 52 nci maddesinin 
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(a) fıkrası yüksek değerlendirme kurul n ı Jandarma subaylar: m n değerlendin1 ccrği sı ada Jan
darma Genel Komutanı un katı'masmı temin mılsadiyle fıkra yeniden tanz'm cdTm'ş ve madle, 
bu suretle kabul edilmiştir. 

Madde 53. — Hükümet tasarısının terfi işlemlerine alt 53 ncü maddos; aynen kabul edilmiştir. 
Madde "54. — Yüksek değerlendirirce ve değeı lendirme kurulları üyelerinin kıdcıa derecelerini 

tanzim eden tasarının 54 ncü maddesi, ayneı kabul 'edilmişti;'. 
Madde 55. — Subayların terfi işlemleri hakkındaki 55 nci madde redaksiyona tabi tutulmak 

suretiykî kabul edilmiştiı*. 
Maddo 56. — 57,58 nci maddeler (ki bu mad Telci" sırası ile değerlendirme kurullarının 'çalış

malarını, üyelerinin "bağımsızlığını ve bu konu d . .yapılması gereken yönetmeliği tanzim eden hü
kümleri havi maddeler aynen kabul edilmiştir. 

SEKlZÎNCÎ BÖLÜM 

özel hükümler 

Madde 59. — »Savaş takdirnamesi alanların durumlarını düzenleyen tasarının 59 neu maddesi, 
59 ,ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 60. — Esir düşen subayların statüleri ıi tesbit . cd'en tasarmm GO nci maddesi, 60 nci 
madd» olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde -61, 62, 63, 64, 65. — Hart) îgaibi, enter 13 edilen, sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına 
giren, mm£ değiştiren ve fakülte ve yüksek okul ar dr ̂ . mezun olan subayların statülerini tesbit 
eden yukarıda zlfejîi rgeçen -maddeler .aynen kabil edilmiştir. 

>Madde 66. — Açıkta bulunan subayların yangılanmalarına dair tasarının 66 nci maddesi 
redaksiyona tabi tutularak kabul 'edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Hükümet tasarısının 67 nci maddesi 6801 sayrı Kanunla askerî memurluktan subaylığa geçiri-
leritefrin ^yarbaylıktan daha üst rütbeye terfi e lebilmelerini önlemek maksadiyle konulduğu tes
bit edilmiştir. Hazırlanan tasarıda ehliyet sis':emi getirilmiş olduğundan kaynağı askerî memur 
olmakla sberaber emsalleri arasında temayüz edjnlerin d'e üst rütbeye terfi edebilmelerini temin 
maksadiyle Hükümet tasarısının 67 nci madde ji metinden çıkarılmıştır. 

Madde U7. — Genelkurmay başkanlarının ya^, olarak hizmette kalabilmelerini tanzim eden 
Hükümet tasarısının 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Bu suretle 7333 sayılı Kanunla ge
tirilen ve Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılma :ı mümkün olan müddet, böyle bir karara lü
zum olmadan Genelkurmay Başkanlığını işgal e icn orgeneral ve oramirallerin bu görevde 68 
yaşlarını doldurdukları tarihe kadar kalabilme 'eri imkânı sağlanmış olmaktadır. 

Madde 68. — Genelkurmay Başkanlığı yapmış orgeneral ve oramiraller ile bu görevi yap
masa bile maraşal ve "büyük amiralliğe yükselmiş subaylara bâzı haklar tanınmasına ve Genel-
imattay Bagkanlığı yapmadan orgeneral ve oramiral olarak hizmetten ayrılan subaylara tam-
jıan hitklam tanzim >&&en tasarının 69 ncu maddesi bâzı değişikliklere tabi tutularak kabul 
edilmiştir. Tasarının 69 ncu maddesinin (v) fıkrasında bu subaylara emekliliklerinde bir lojman 
tahsif! edileceği veya aylık kirası 1 000 lirayı geçmemek üzere bir daire kiralanacağı hükmü bu 
zevatı, kendi evinde oturmaktan önliyeceğindea mesken bedelinin nakden ödenmesi kaidesi geti
rilmiştir. Diğer orgenaral ve oramirallerin de m\sken bedelini alabilmelerine dair maddenin (d) 
fıkrasına bu zevatın yani kendilerine 'emir subayı tahsis edilmemiş Genelkurmay Başkanlığı yap-
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mamış orgeneral ve oramirallere de talepleri dairesinde kendilerine yardımcı olabilmeleri için re
fakatlerine bir er verileceği hükmü getirilerek madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 

Astsubaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

Madde 69, 70. — Astsubay kaynakları ile ast aıbay sınıf okullarının statüsünü tanzim eden Hü
kümet tasarısının 70 ve 71 nci maddeleri 69 ve 70 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

YEDÎNOt KISIM 

Astsub ayların sınıflaaiıdınlmaısı 

Hükümet tasarısının 7, 8, 9 ncu kısımlarını ini no alan 70 ilâ 113 maddelerinde subaylara ait 
pek çok hükümlerin astsubaylar için de aynen tekrarlandığı görüldüğünden bı* tekrarlaiKİa&r atıf 
suretiyle sarfınazar edilm'asi mümkün olduğunu öngören bir önerge kabul edilerek Hükümet 
tasarısının 70 - 113 maddeleri önergeye il'şik metin üzerinden müzakere edilmiştir. 

Madde 71. — Hükümet tasarısının 72 nci maddesi 71 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 72. — Hükümet tasarısının 73 ncü maddesinde 22 nci madde hükmü aynen tekrarlan

dığından tekrardan sarfmazarla 22 nci maddeye atıf yapmak suretiyle madde yeniden düzenlen
miş ve 72 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde.73. — Hükümet tasarısının 74 ncü maddesinde 23- ncü madde hükmü aynen tekrarlan
dığından tekrardan sarfmazarla 23 ncü maddey' atıf yapmak suretiyle' madde yeniden düzen
lenmiş ve 73 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 74. — Hüküm'et tasarısının 75 nci ma İdesinde 24 ncü madde hükmü aynen tekrarlan
dığından, tekrardan sarfmazarla 24 ncü maddeye atıf yapmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve 74 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 75. — Hükümet tasarısının 76 ncı mad leşinde 25 nci madde hükmü tekrarlandığından, 
tekrardan sarfmazarla 25 nci maddeye atıf yapmık suretiyle madde yeniden düzenlenmiş- ve 75 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 76. — Hükümet tasarısının 77 nci mad leşinde 26 ncı madde hükmü fekrarlândYğ'mdan, 
tekrardan sarfmazarla 26 ncı maddeye atıf yapmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş ve 76 ncı 
madde olarak kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Astsubay meslek içi eğitimi 

Madde 77. — Hükümet tasarısının 78 nci mad leşinde- 27 nci madde esasları tekrarladığından, 
tekrardan sarfmazarla 27 nci maddeye atıf yapmak sui'otiyle madde yeniden düzenlenmiş? ve 77 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 78. —• Hükümet tasarısının 79 ncu mad leşi 7£ nci madd* olarak aynen- kabul edilttıigür, 
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DOKUZUNCU KISIM 

Astsubay terfileri 

Madde 79. — Hükümet tasarısının 80 nci .maddesi 79 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 80. — Hükümet tasarısının 81 nci madlesi 80 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 81. — Hükümet tasarısının 82 nci maddesi 81 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 82. — Hükümet tasarısının 83 ncü maddesi 82 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 83. — Hükümet tasarısının 84 ncü maddesinde 33 ncü madde esasları tekrar edildiğin

den, tekrardan sarfınazarla 33 ncü maddeye atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve atıf maddesi numarası değiştirilmek suretiyle 83 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 84. —Hükümet tasarısının 85 nci maddesinde 34 ncü madde hükmü tekrarlandığından 
tekrardan sarfınazarla, 34 ncü maddeye atıf yapmak suretiyle madde yeniden dünzenlenmiş ve 
84 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Nasıp 

Madde 85. — Hükümet tasarısının 86 meı mad desi 85 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 86. — Hükümet tasarısının 87 nci maddesi nde 37 nci madde esasları tekrarlandığından, 
tekrardan sarfınazarla 37 nci maddeye atıf yapmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş ve 
86 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

Madde 87. — Hükümet tasarısının 88 nci madde si cümle tekniği yönünden redakte edilerek 87 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şarlan 

Madde 88. — Hükümet tasarısının 89 ncu maddesi dil tekniği ve imlâ işaretleri yönünden re
dakte edilerek 88 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 89. — Hükümet tasarısının 90 nci maddesinde 40 nci madde esasları tekrarlandığından, 
tekrardan sarfınazarla 40 neı maddeye atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş ve 
89 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 90. — Hükümet tasarısının 91 nci maddesinde 41 nci madde hükmü tekrarlandığından, 
tekrardan sarfınazarla 41 nci maddeye atıf yapıl mak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş ve 90 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 91. — Hükümet tasarının 92 nci maddesi 91 nci madde olarak aynen kabul edilmiş-
tir. 

Madde 92. — Hükümet tasarısının 93 ncü maddesinde 42 nci madde esasları tekrarlandığın
dan, tekrardan sarfınazarla 42 nci maddeye atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve 92 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 93. — Hükümet tasarısının 94 ncü maddesinde 43 ncü madde esasları tekrarlandığın
dan, tekrardan sarfınazarla 43 ncü maddeye atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve 93 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 84. — Hükümet tasarısının 95 nci mad desi 94 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 95. — Hükümet tasarıssınm 96 ncı maddesi 95 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 96. — Hükümet tasarısının 97 nci maddesinin (to) fıkrası Devlet Memurları Kanunun

da kademe terfi şartlarından sayılmadığı cihetle metinden çıkarılmış (c) fıkrası (b) fıkrası ola
rak düzeltilmiş, atıf maddesi numarası değiştirilmiş ve imlâ işaretleri ikmal edilerek 96 ncı mad
de olarak kabul edilmiştir. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Bütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna girmiyenler hakkında yapılacak işlem 

Madde 97. — Hükümet tasarısının 98 nci maddesi dil tekniği yönünden redakte edilmek suretiy
le 97 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Astsubay değerlendirme kurulları 

Madde 98. — Hükümet tasarısının 99 nou maddesi 98 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 99. — Hükümet tasarısının 100 ncü maddesinde 55 nci madde esasları tekrarlandığından, 

tekrardan sarfınazarla 55 nci maddeye atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş ve 
99 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 100. — Hükümet tasarısının 101 nci maddesinde 56 ncı madde esasları tekrarlandığın
dan, tekrardan sarfınazarla 56 ncı maddeye atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve 100 ncü madde oladak kabul edilm'ştir. 

Madde 101. — Hükümet tasarısının 102 nci maddesi 101 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 102. — Hükümet tasarısının 103 ncü maddesinde 58 nci madde esasları tekrarlandığın
dan, tekrardan sarfınazarla 58 nci maddeye atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve 102 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

YEDÎNCÎ BÖLÜM 

özel Hükümler 

Madde 103. — Hükümet tasarısının 101 ncü maddesinde 59 ncu madde esasları tekrarlandığın
dan, tekrardan sarfınazarla 59 ncu maddeye atıf yapmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş ve 
102 nci madde olarak kabul edilm'ştir. 

Madde 104. — Hükümet tasarısının 105 nci maddesinde 60 ncı madde esasları tekrarlandığın
dan, tekrardan sarfınazarla 60 ncı maddeye atıf yapılmış ve madde yeniden düzenlenerek 104 ncü 
madde olarak babul edilmiştir. 

Madde 105. — Hükümet tasarısının 106 ncı maddesinde 61 nci madde esasları tekrarlandığından, 
tekrardan sarfınazarla 61 nci madd3ye atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düz2nlenmiş ve 
105 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 106. — Hükümet tasarısının 107 nci maddesinde 62 nci madde esasları tekrarlandığın
dan, tekrardan sarfınazarla 62 nci maddeye atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve 106 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 107. — Hükümet tasarısının 103 nci maddesinde 63 ncü madde esasları tekrarlandığın
dan, tekrardan sarfınazarla 63 ncü maddeye atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve 107 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madd« 108. — Hükümet tasarısının 109 neu maddesi dil yönünden redakte edilerek 103 nci 

madde, olanak kabul ed'lmiştir. 
Maddİe 103. — Hükümet tasarısının 110 nen maddesinde 66 nci madde esas1 arı tekrarlan'ığm-

dtoı, tekrardan sarfın"z°rla 63 ne nvddcy:) atıf yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve&lOS-neu madde o>arak kaıbul edi'mişt'r. 

Madde 110. — Hükümet tasarısının 111 nci maddesi 110 ncu madde olarak aynsn kabul edil
miştir. 

Madde 111 — Hükümet tasarısının 112, nci maddesi 111 nci madde o'.arak aynen kab.ıl edil
miştir. 

Madde 112' — Hükümet tasarısının 113 ncü maddesi 112 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

SEKÎZÎNCt BÖLÜM 

Astsubaylıktan subay olma 

Madde 113. — Hükümet tasarısının 1 nci mad leşinde zikredilen yarsubaylık tasarıdan çıkarıl
mış bulunduğundan bu bölümün konusunu teşkil o don hükümlerde de yarsubaylık deyimi tasarı
dan çıkarılmıştır. Bu deyim Hükümet tasarısının 114 ncü maddesinden çıkarılmak suretiyle mey
dâna getirilen madde 113 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 114. — Hükümet tasarısının 115 nci maddesindeki yarsubaylık deyimi subaylık olarak 
değiştirilerek tasarının 115 nci maddesi 114 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 115. — Tasarının 117 nci maddesi red \ksiyona tabi tutularak 115 nci madde olarak ka
bul edi1 mistir. Hükümet tasarısının astsubaylık in subay olanların terfi1 erini tanzim eden 116 
nci maddesi tasarıdan çıkarılmıştır. Gerçekten h'ikümet tasarısında astsubaylıktan subay olma 
yarsu'bay o ^ a şeklinde tamim edildiğinden böy'e tefsiri bir hükme ihtiyaç bulunmakta idi. Ta
sarıdan yarsubaylık çıkarıldığından astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin subaylar gibi terfi et
melerini öngören hüküm çıkarılmıştır. Hükümet tasarısının astsubaylıktan subay olanların hak 
ve görevleri hakkındaki 118 nci maddesi de aynı gerekçelerle tasarıdan çıkarılmıştır. 

ONUNCU KISIM 

Yükümlülük 

Madde 116. — Hükümet tasarısının 119 ncu maddesi bundan evvel yapılan değişiklikler nazara 
alınarak yeniden tanzim edilerek subayların ve ast /ilbayların yükümlülüğüne ait bu hüküm 116 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 117. — Yurt içinde ve dışında öğreı'm:> tabi tutulanların yükümlülüğünü tanzim eden 
Hükümet tasarısının 120 nci maddesinden yarsu baylar deyimi çıkarılarak 117 nci madde şeklinde 
kabul edilmiştir. 

Madde 118. — Silâhlı Kuvvetler namına li evi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapan
ların.' vükümlülüklerini tanzim eden Hükümet tasa namın 121 nci maddesi, 118 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 110. — Personel plânlamasını bozmamak gayesine matuf olarak üniversitenin muhtelif 
fakültelerinde ve yüksek okullarda öğrenimde bu1 iman askerî öğrencilerin de Harb Okulu öğrenci
leri gibi istifa edememe1 erine dair Hükümet tasa -rnrnn 122 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak 
ve> mânaya açıklık verilebilmesi için (astsubay sınıf öğrencileri) deyimi (astsubay sınıf okulları öğ
rencileri) şeklinde düzeltilerek 119 ncu madde o1 arak kabul edilmiştir. 

Madde 120. — Hükümet tasarısının 6077 sanlı Kanundan mülhem olarak alman 123 ncü 
maddesi yarsubay deyimi çıkarılmak suretiyle ma İde kabul edilmiştir. Bu madde ile aynı zamanda 
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5802 sayılı Astsubay Kanununun 27 nci maddesindeki 9 yıllık beklemeden sonra istifa edebilme 
hakkı, subaylarda olduğu gibi 10 yıla çıkarılarak subaylarla astsubaylar arasında bir eşitlik sağ-
lanmıştır. 

ONBÎRÎNCÎ KISIM 

Hizmet şar t lan ve şekilleri 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Atanmalar 
Madde 121. — Atanma esaslarını tanzim ed3n Hükümet tasarısının 124 ncü maddesi, 121 nci 

madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 122. — Atanmalarda dikkate alınacak hususları tanzim eden Hükümet tasarısından 

yarsubaylık çıkarılarak ve (a) fıkrası sonuna aynı maddenin (g) fıkrası olarak tanzim (kadro 
ihtiyacı) eklenerek meydana gelen metin 122 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 123. — Hükümet tasarısının tâyinler konusunda göz önünde bulundurulacak hususları 
tesbit eden 126 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak 123 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 124. — Hükümet tasarısının göreve atanmada başlama süresi olarak tâyin ve tesbit 
edilen 127 nci maddesinden yarsubaylık çıkanlar ak 124 ncü madde şeklinde kabul edilmiştir. 

Madde 125. — Subay ve astsubayların atanmalaımı tanzim eden Hükümet tasarısının 128 nci 
maddesinde teğmenden albaya kadar subaylara ast subayların tâyinlerine Millî Savunma Bakanı 
adına kuvvet komutanlıklarının yetkili kılınma -n; bir tâyin tasarrufunda kabule şayan görülme
miştir. Gerçekten kazai, siyasi ve icrai yetki ve sorumluluklarla teçhiz edilmiş ve gerek yargı or» 
ganları ve gerekse teşriî organlar önünde tasarruflardan mesul 'bulunan Millî Savunma Baka
nının bu konudaki yetkisinin böyle bir sorumluluğu ve yargı mercilerinde temsil yeteneği bu-
luıımıyan kuvvet komutanlarına bu yetkinin devrinde isabet görülmemiştir. Bu itibarla teşkilâtın 
içinde birer organ olan kuvvet komutanlarının astsubay ve subayların tâyini konusunda ancak 
teklif etme yetkisi olabileceğinden bu komutanlar tâyinlerde Millî Savunma Bakanına an.eak tek
lifte bulunabilecekler ve asıl tâyin bunun mesuliyetini taşıyacak olan Millî Savunma Bakanına 
aidolacaktır. Bu itibarla Hükümet tasarısının 128 nci maddesinin (a) fıkrası buna göre yeniden 

tanzim edilmiş ve tâyin yetkisi Millî Savunma Bakanına verilmiştir. 

Millî Savunma Bakanı lüzum gördüğü dönemlerde veya bâzı rütbeler için kuvvet komutanlarını bu 
tayini yapmağa memur edebilme yetkisi ve hakkı daima mevcuttur. Bakan kuvvet komutanlarına 
böyle bir yetki vermedikçe idari sistemimize uygun olarak bütün tâyinlerin Milli Savunma Bakanından 
çıkması gerekmektedir. 

Maddenin diğer fıkraları redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir. 
Madde 126. — Sayman ve mutemed görevleri li ifa eden subay ve astsubayların tâyin emrini te

bellüğ ettikten sonra vazifelerini devir teslim edecekleri müddeti düzenliycn Hükümet tasarısının 129 
ncu maddesine (mal sorumlusu) nun da ilâvesiyle madde ayrıca bir redaksiyona tabi tutularak 126 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 127. — Savaş ve olağanüstü hallerde atanmaya dair hükümlerin uygulanmıyacağını tan
zim eden Hükümet tasarısının 130 ncu maddesi 127 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 128. — Silâhlı Kuvvetler personelinin hizmet yerlerini düzenliyen hükümet tasarısının 131 
nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 128 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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ÎKÎNCI BÖLÜM 

izinler 

Madde 129. — Silâhlı Kuvvetler mensuplarına 2161 sayılı kanun gereğince tanzim olunan yıllık 
izinlerinin pcrnsipr olarak 45 günden 30 güne indirilmesine ve ihtiyaca binaen 15 güne kadar daha birlik 
veya kurum âmiri tarafından mazeret izni verileceğine dair 132 nci maddesi müddet bakımından ka
bule değer görülmemiş ve yıllık izin 2161 sayılı Kanunda olduğu gibi gene 45 gün olarak tesbit edildik
ten sonra bu iznin 15 gününün mazeret izni olarak kullanılacağı tesbit olunmuştur. 

Madde 130. — Hükümet tasarlısının 133 ncü maddecinde senelik izin ve mazeret izni olarak tan
zim olunan 45 günlük izin dışında ve bu müddete mahsup edilmemek kaydı ile tanzim okunan hüküm 
redaksiyona tabi tutulmuş ve 130 ncu madde olarak kabul edilmiştir. Aynı maddenin yakın akralba 
ölümü mücbir sebebiyle verilen ve (b) fıkrasında tanzim edilen yangın, zelzele, seylâp gibi haller sebe
biyle verilecek izinlerim Senelik izinden ımaJhlsup edilme kaydı ile veriilımesi uygun müıtalea edilmiştir. 

Madde 131. — Yurt dışı izinleri tanzim eden Hükümet tasarısının 134 ncü maddesinde Yurt 
dışı idinlerinde hükümet tasarısından ayrı olarak Jandarma Genel Komutanlığı mensupları için iç
işleri Bakanlığı yetkili kılınmış ve Anayasanın yurt içinde ve dışında seyaJhat hürriyetini tanzim eden 
hükmüne uygun bir şekilde silâlhlı Kuvvetler mensuplarının da yurt dışına gidebilmelerini temin 
maksadiyle bir (d) fıkrası eklenip madde bu değişikliklerle 131 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 132. — Sıhhi izin süresine ait Hükümet Tasarısının 135 nci maddesi redaksiyona tabi tu
tulup 132 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 133. — izinlerin kullanılma zamatnını tesbit ve tâyin eden Hükümet tasarısı 136 nci mad
desindeki ikinci fıkra metinden çıkarılmış ve bu fıkranın ifade ettiği mâna aynı maddenin 1 nci 
fıkrasında yapılan redaksiyonla meydalna getirilen metin 133 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 134. — izin sürelerinin hizmetten sayılmasına mütedair Hükümet tasarısının 137 nci 
maddesi aynen 134 ncü madde olarak kabul edilmiştlir. 

Madde 135. — izinlerin kısıtlanabileceği veya kaldırılabileceği hakkındaki Hükümet tasa
rısının 138 nci maddesi izinlerin kaldırılması veya kısıtlanmasının savaş olağanüstü hal ve sıkıyö
netim müddetlerine münhasır bulunması şartlariyle aynen kabul edilerek 135 nci madde haline ge
tirilmiştir. 

Madde 136. — Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinleri tanzim eden 
Hükümet tasarısının 139 ncu maddesi aynen kalbul ile 136 nci madde meydana getirilmiştir. 

Madde 137. — Yabancı memleketlerde öğretmenlik görevini tanzim eden Hükümet tasarısının 
140 nci maddesi Silâhlı Kuvvet mensuplarımızın yabancı ordularda öğretmenlikten başka gö
revler ve hizmetler de yapabilmesini temin maksadiyle madde (bu istikâmette genişletilerek yeni
den tanzim edilmiş ve 137 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 138. — izinlerin verilme usulleri, yetkili makamlar v.s. hususları tanzim etmek üzere 
idareye yetki veren Hükümet tasarısında 141 nci maddesinde lüzumlu yönetmeliğin Millî Savun
ma ve içişleri bakanlıklarınca müştereken yapılmak şartiyle meydana getirilen madde metni 
138 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

ONÎKÎNCİ KISIM 

Malî hükümler 

BÎRlNCl BÖLÜM 

Aylıklar, ek görevler, yolluklar, ve harçlıklar 

Madde 139. — Subay ve astsubaylara tasarı dn yazılı olanlardan başka özel kanunlar uyarın
ca tayın bedeli, hizmet eri tazminatı ve çeşitli namlarda tazminat gibi ödemeler yapılmakta oldu-
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ğundan, tasarı kanunlaştıktan sonra subay ve astsubayların özel kanunlar uyarınca almakta olduk
ları bu haklarını almaya devam etmeleri uygun görüldüğünden bu maksatla maddede gerekli 
düzeltme yapılmak ve yarsubay terimi metinden çıkarılmak suretiyle madde . yeniden düzenlen
miş ve 139 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 140. — Hükümet tasarısının 143 ncü maddesinin kenar başlığı tarifler olarak düzel
tilmek, yarsubaylar teriminin maddeden çıkarılmak ve cümle tekniğine uydurulmak suretiyle 
madde 140 neı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 141. — Hükümet tasarısının 144 ncü maddesi subay ve astsubayların aylıklarının han
gi esaslara göre teslbit edileceğini hükme bağlamakta ise de terfi şartlarını haiz oldukları halde 
kadrosuzluk sebebiyle rütbe terfii yapamıyan subay ve astsubaylar kademe terfii yapacakları ci
hetle rütbelerine ait kademeler normal bekleme sürelerinden sonra bir üst rütbenin kademeleri
ni aşacağı ve bu yönden Devlet memurları için tesbit edilen esaslara uyulmasına imkân olma
dığından tatbikatta bunların mağduriyetlerine sebebiyet vermemek için madde redakte edilerek 
141 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 142. — Hükümet tasarısının 145 nci maddesinde bulunan yarsubaylık deyimi metinden 
çıkarılmak suretiyle 142 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 143. — Hükümet tasarısının 146 nci maddesinde Ibulunan yarsubay deyimi metinden 
çıkarılmak suretiyle 143 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 144. — Hükümet tasarısının 147 nıci maddesinde rütbe aylığı birinci fıkrada tarif edil
miş olup, ikinci fıkrası lüzumsuz görüldüğünden metinden çıkarılmış ve yarsubay deyimi de çı
karılmak suretiyle 144 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 145. — Hükümet tasarısının 148 nci maddesi imlâ işaretleri noksanı ikmal edilmek su
retiyle 145 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 146. — Hükümet tasarısının 149 ncu maddesi dil tekniği yönünden redakte edilmek 
imlâ . hataları düzeltilmek suretiyle 146 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 147. — Harb Okullarından, üniversite ve yüksek okullarda okuyan aJskerî öğrencilerin 
harçlıklarını düzenliyen Hükümet tasarısının 150 nci maddesine mevcut askerî akademiler terimi 
Harb okulları olarak düzeltilmek ve harçlık mabetlerinin tavan haddi aynı kalmak suretiyle 
talban haddi % 15 ten başlatılmış ve* her sınıf için % 2 şer artış temin eldilmek suretiyle 147 nci 
madde olarak kabul edümiştir. 

Madde 148. — Hükümet tasarısının yurt dışı aylıklarını tanzim eden 151 nci maddesi Devlet. 
memurları Kanunu tasarısındaki hükme uygun olarak yeniden kaleme alınmış ve 148 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 149. — Hükümet tasarısının 152 nci maddesinde mevcut yarsubay deyimi metinden 
çıkarılmak ve madde imlâ işaretleri yönünden tamamlanmak suretiyle 149 ncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 150. — Hükümet tasarısının 153 ncü maddesinin ikinci fıkrası Devlet Memurları Ka
nunu tasarısındaki esaslara uygun olmadığından metinden çıkarılmak, aynı şekilde yarsubay de
yimi de metinden çıkarılmak suretiyle 150, nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 151. — Hükümet tasarısının 154 ncü maddesindeki yarsubay terimi metinden çıkarıl
mak, madlde cümle .tekniğine uydurulmak ve kademe maaşlarının kademe onay metninde yazılı 
tarihi takibeden aybaşından itibaren ödenmesini temin maksadiyle redakte edilerek 151 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 152. — Hükümet tasarısının 155 nci maddesinde yarsubay deyimi metinden çıkarılmak 
ve madde kanun tekniği yönünden redakte edilmek suretiyle 152 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 153. — Hükümet tasarısının 156 neı maddesindeki yarsubay deyimi metinden çıkarıl
mak ve dil tekniğine uydurulmak suretiyle 153 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 154. — Hükümet tasarısının 157 nci maddesindeki yarsubay deyimi metinden çıkarılmak 
suretiyle 154 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 155. — Hükümet tasarısının 158 nci maddesindeki yarsubay deyimi metinden çıkarılmak 

ve kanun tekniği yönünden redakte edilmek suretiyle 155 nci madde olarak kaibul edilmiştir. 
Madde 156. —- Temsil giderlerini düzenliyen Hükümet tasarısının 159 ncu maddesinde Jandar

ma Genel Komutanlığı için bir kayıt bulunmadığından Jandarma Genel Komutanlığnca yapılacak 
temsil giderleri için yetki vermek maksadiyle madde yeniden düzenlenmiş ve 156 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 157. — Hükümet tasarısının 160 ncı maddesi metinde bulunan yarsubay kelimesi çıkarıl
mak suretiyle 157 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 158. — Hükümet tasarısının 161 nci maddesinde bulunan yarsubay deyimi metinden 
çıkarılmak suretiyle 158 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 159. — Hükümet tasarısının 162 nci madlesinde bulunan yarsubay deyimi metinden 
çıkanlmak ve madde dil tekniği yönünden redakte edilmek suretiyle 159 ncu madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 160. — Hükümet tasarısının 164 ncü maddesinde bulunan yarsubay deyimi metinden 
çıkarılmak, madde dil tekniği yönünden redakte edilmek ve metinde geçen atıf maddesinin numa
rası düzeltilmek suretiyle 160 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 161. — Hükümet tasarısının 164 ncü maddesinin (b) fıkrasında evlât edinilmiş çocuk
lara aile yardım ödeneği vcrilmiycceği kabul edilmiş ise de tasarının 157 nci maddesi ile üvey ço
cuklar gibi evlâtlıklara da aile yardım ödeneği verilmesi komisyonumuzca kabul edildiğinden 
(b) fıkrası metinden çıkarılmış (c) fıkrası da (b) fıkrası olarak değiştirilmek suretiyle 161 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 162. — Hükümet tasarısının 165 nci maddesi yarsubay kelimesi metinden çıkarılmak, 
dil tekniğine uydurularak ve yeni şekilde lüzumsuz görülen (kurumlar merkezince) tâbirleri de 
metinden çıkarılmak suretiyle 162 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 163. — Hükümet tasarının 166 ncı maddesinde mahrumiyet yeri ödeneği ile ilgili yönet
meliğin Devlet Personel Dairesince hazırlanacağı belirtilmiş ise de Devlet Personel Dairesinin 
subay ve astsubaylar hakkında yönetmelik tanzim etme yetkisi bulunmadığı cihetle bu yönet
meliğin Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken hazırlanacağı ve yönetmelik ha
zırlanırken bu konuda Devlet memurları için hazırlanacak yönetmelikte dikkate alman hususların 
subay ve askerî memurlar için de dikkate alınması kabul edildiğinden madde yeniden düzenlen
miş ve 163 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 164. •— Hükümet tasarısının 167 nci maddesi 164 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 165. — Hükümet tasarısının 168 nci maddesi 165 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 166. — Hükümet tasarısının 169 ncu maddesi; maddesinde mevcut yarsubay deyimi 
metinden çıkarılmak, madde dil tekniğine uydurulmak ve atıf maddesinin numarası düzeltilmek 
suretiyle 166 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 167. — Hükümet tasarısının 170 nci maddesi; dil tekniği ve imlâ işaretleri yönünden 
redakte edilerek 167 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 168. — Hükümet tasarısının 171 nci maddesindeki yarsubay deyimi metinden çıkarıl
mak ve atıf maddelerinin numarası değiştirilmek suretiyle 168 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 169. — Hükümet tasarısının 172 nci maddesi yarsubay deyimi metinden çıkarılmak, 
metin dil tekniği ve imlâ işaretleri yönünden redakte edilmek suretiyle 169 ncu madde olarak ka
bul edilmiştir. 
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IKÎNCI BÖLÜM 

Silâhlı kuvvetler kıta tazminatı 

Madde, 170. — Hükümet tasarısının 173 ncü maddesiyle tanzim edilen kıta tazminatının kap--
samı muhtevasına halel getirilmeden yeniden kaleme alınmış ve buna göre kaibul edilmiştir. 

Madde 171. — Kıta tazminatının verilmesinde esas olacak deyimleri düzenliyen Hükümet 
tasarısının 174 neü maddesinin albay maaşını tarif eden kısmı değiştirilerek bu hüküm 171 neti 
madde şeklinde kabul edilmiştir. Gerçekten tasanda al'bay maaşı albay rütbesinin dördüncü 
kademesi karşılığı olarak gösterilmiş ise de kanunun yürürlüğünde kıta tazminatının verilebil-
mesini sağlamak maksadiyle ve albay maaşında kademeler henüz tcsbit edilmediğinden ve Silâh
lı Kuvvetler Teşkilâtında verilen diğer tazminatlar da üç yılını doldurmuş albaya 24 Şubat 1961 
tarihli ve 262 ve 263 sayılı kanunlarla verilen zamlı brüt maaş tutarı olduğundan aynı ölçü bu 
kanuna da alınmıştır. 

Madde 172. — Kıta tazminatı ödenecek birlikleri, mabetleri her üç kuvvette, Jandarma Genel 
Komutanlığında ve Harita Genel Müdürlüğünde gösteren Hükümet tasarısının 175 nci maddesi 
dil yönünden bir redaksiyona tabi tutulmuş, bundan başka Kara Kuvvetleri için Dağ Okulu ve 
3 numaralı fıkrada gösterilen birliklere ait hükümler yeniden düzenlenmiştir. Gerçekten tasarıda 
Dağ Okulu Komutanı ile bu okulda hizmet gören öğretmenden gayrı komutan vasfını haiz subay
ların tazminata dâhil edilmemeleri hizmetin icabına uygun görülmemiş ve maddede gösterildiği 
şekilde komutan ile muavini ve bu okuldaki birlik ve takım komutanları metne dâhil edilmiştir. 
3 numaralı fıkra bir ve iki numaralı fıkralarda gösterilen 'birliklerin karargâhlarındaki subay 
ve astsubayları içine alacak şekilde yeniden tanzim edilmiştir. 

Deniz Kuvvetleri için komutanlık unvanı bulunmıyan gemilerdeki fiilen vazife gören ve fakat 
komutanlık unvanı olmıyan seyir su'bayı, harekât subayı, silâh subayı, çarkçıbaşı, ikinci çarkçı 
ve branş amirliği yapan subay ve astsubayları içine alacak şekilde (gemilerde fiilen çalışan subay 
ve astsubaylar) denmek suretiyle gemilerde çalışanların durumları karadaki kıta komutanlığı sevi
yesine getirilmiştir. Hükümet tasarısında 6725 sayılı Kanun gereğince tazminat alanların bu hak
ları müktesep tutulmadığından Hava Ordusu mensuplarına verilecek tazminatların yeniden tanzi
mi öngörülmüş ve diğer kuvvetlerde olduğu gibi her hangi bir ayırıma tabi tutulmadan bütün 
Hava Kuvvetleri mensupları Ek-4 cetvel gereğince ve aynı nisbet üzerinden tazminat almaları te
min edilerek 6725 sayılı Kanunun bahşettiği haklara yakın bir seviyeye getirilmiş olmaktadır. 

Kıta tazminatına hak kazanan jandarma subayları ve astsubayları için sabit jandarma kıta ve 
birlikleri diğer seyyarlar gibi aynı muameleye tabi tutulması uygun görülmüş ve fıkraya bu fik
rin ışığı altında yeni şekil verilmiştir. Harita Genel Müdürlüğü mensupları için Hükümet tasarısı
nın fıkrası yarsubay deyimi çıkarılarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 173. — Hükümet tasarısının 176 ncı maddesi, 173 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 174. — Kıta tazminatına hak kazanma tarihini gösteren Hükümet tasarısının 377 nci 
maddesi 174 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 175. — Kıta tazminatının kesileceği halleri düzenliyen Hükümet tasarısının 178 nci 
maddesi 175 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının kıta tazminatının gün kesirlerini tanzim eden 179 ncu madde tasarının 177 
(Komisyonumuzca kabul edilen metnin 174 neü maddesi ile) çelişik duruma düştüğünden madde 
metinden çıkarılmıştır. 

Madde 176. — Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatını alamamaları veya fazla olanı tercih 
etmesi hususunu tanzim eden Hükümet tasarısının-180 nci maddesi 176 ncı madde olarak kabul 
edilmiştir. 
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ONÜÇÜNOÜ KISIM 

Sosyal haklar ve yardımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM ' 

Emeklilik haklan 

Madde 177. — Hükümet tasarısının 181 nci maddesinden yarsubaylar deyimi çıkarılarak 
J 77 nci madde ol arak kabul edilmiştir. 

Madde 178. — Hükümet tasarısının 182 nci maddesindeki hüküm Devlet personel kanunu ta
sarısının 191 nei maddesindeki hükme paralel olarak madde yeniden tanzim ile 178 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Madde 179. — Emekli ikramiyelerinin ödenmesine dair Hükümet tasarısının 183 ncü maddesi 
redaksiyona tabi tutulmuş ve 179 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

İKİNCİ B Ö L Ü M : ; | 
r Yardımlar 

Madde 180. —- Doğum yardımının ödenmesi, hakkında Hükümet tasarısının 184 ncü maddesi 
redaksiyona tabi tutularak 180 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 181. — ölüm yardımı ödenmesi hakkında Hükümet taasrısında 185 nci madde olarak 
tanzim olunan hüküm redaksiyona tabi tutulmuş ve 181 nci madde olarak kabul olunımuşur. 

Madde 182. — Tedavi ve cenaze masraflarını düzenliyen Hükümet tasarısının 186 nci maddesi 
vazıh olabilmesi için, tasarı metninin başına (tedavi ve cenaze masrafları) deyimi ilâve edilerek 
meydana getirilen metin 182 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 183. — Yakacak yardımı konusunda tasarının 187 nci maddesi redaksiyona tabi tutul
muş ve 183 ncü maldde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 184. — Yiyecek ve giyecek yardımı yapılmasını tanzim eden tasarının 188 nei madde 
redaksiyona tabi tutulmuş ve 184 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde J85. — Tahsil bursları ve öğrenci yurtlarından istifade hakkında tasarıda tanzim olu
nan 189 ncu madde redaksiyona tabi tutulmuş ve meydana getirilen metin 185 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 186. — Hüksrnet tasarısının sınıfta kalan çocuklara burs verilemiyeceğmi düzenliyen 
190 nci maddesi redakte edilmiş ve 186 nci madde olarak kabul olunmuştur. 

Madde 187. — Vazifede malûl kalan ve ölenlerlin ailelerine yapılacak yardımı düzenliyen Hü
kümet tasarımının 191 nci maddesi özel kanunlarla tanzim edilen hususları tanzim ettiğinden metin 
özel kanunlara atıf yapacak hale getirilerek 187 nci madde olarak kabul eddlmisir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lojmandan faydalanma ve mülk konutu 

A) Lojmandan faydalanma 

Madde 188. — Lojmandan faydalanmanın kapsamını gösteren Hükümet tasarısının 192 nci 
maddesi, noktalama işaretleri tamamlanarak 188 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 189. — Lojmanların tahsisine dair tasarının 193 ncü maddesi redaksiyona tabi tutul
muş ve 189 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

MadJde 190. — Tasarının 194 ncü maddesi noktalama işaretleri konulmuş, 190 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 
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B) Mülk Kontu 

Madde 191. — Subay ve astsubaylar için mülk konutunu tanzim eden Hükümet tasarısının 
195 nci maddesi redaksiyona tabi kıtulmuş ve 191 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Taltifler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Savaş Takdirnamesi 

Madde 192. — Hükümet tasarısının 196 nci maddesiyle tanzim edilen savaş takdirnamesine 
ait hüküm redaksiyona tabi tutulmuş ve 192 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 193. — Tasarının 197 nci maddesindeki noktalama işaretleri tamamlanmış ve 193 ncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 194. — Takdirnamenin verilmesi konusunda Hükümet tasarısının 198 nci maddesi nok
talama işaretleri tamamlanarak 194 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Madalyalar 

Madde 195. — Madalyaların çeşitlerini tanzim eden Hükümet tasarısının 196 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 196. — Savaş madalyasını tanzim edıen tasarının 200 ncü maddesinin tanziminde bir 
değişiklik yapılmış ve madalyaların derecelerini tâyin eden hüküm birinci fıkra olarak tanzim 
edilmiş diğer fıkralar redakte olunmuş ve meydana getirilen metin 196 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Madde 197. — Hükümet tasarısının şeref madalyasını tarif ve tanzim eden 201 nci maddesinde 
üçüncü fıkra başa alınmış ve diğer fıkralar redaksiyona tabi tutularak meydana getirilen- metin 
197 nci madde olarak kabul olunmuştur. 

Madde 198. — övünç madalyasını düzenliyen tasarının 202 nci maddesinde üçüncü fıkra, müs
takil birinci fıkra, son fıkra, ikinci fıkra haline getirilmek suretiyle meydana getirilen metin 
198 nci madde olarak kalbul edilmiştir. 

Madde 199. — Tasarının üstün hizmet madalyasını tarif eden 203 ncü maddesi yukarıda göste
rilen maddelerde olduğu gibi fıkralara yer değiştirme ve redaksiyona tabi tutulması sonunda 
meydana getirilen metin 199 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 200. — Diğer Devletler tarafından verilen madalyaların ve nişanların takılmasını tan
zim eden Hükümet tasarısının 204 ncü maddesinde noktalama eksikleri giderilmiş, metin redaksi
yona tabi tutulmuş ve 200 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 201. — Madalya ve nişanların sahiplerinin ölümü halinde mirasçıların bunları takmıya-
eaklarına dair Hükümet tasarısının 205 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul 
edümiştir. 

Madde 202. — Birden fazla madalyaya hak kazananların bunlardan ancak en yüksek derecede 
olanını almasını tazmin eden Hükümet tasarısının 206 nci maddesi; noktalama eksiklikleri giderile
rek 202 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 203. — Madalya ve nişanların kanuni mirasçılara intikalini düzenliyen Hükümet tasa
rısının 207 nei maddesi kifayetsiz görüldüğünden komisyonumuzca mesele yeniden incelenmiş ve 
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madalyanın mutlaka mirasçılarında kalmasını temin eden bir formül getirilmiştir. Madalya sahi
binin vasiyetine yer verilmiş, vasiyet olmadığı hallerde erkek evlâttan ve en büyüğünden başlamak 
üzere mirasçılar arasında madalyaya istihkak sırası tanzim edilmiştir. Meydana gelen bu metin 
203 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 204. — Madalyaların tescili konusunu tanzim eden Hükümet tasarısının 208 nci maddesi 
redaksiyona tabi tutularak 204 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 205. —• İstiklâl Madalyasının kullanılması ve verilmesi usul ve şekline mütaallik özel 
kanun hükümlerinin saklı kalabilmesini tanzim eden Hükümet tasarısının 209 ncu maddesi, 
205 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Savaş madalyası alanların emeklilik durumlarını tanzim eden ve bunlardan Türk uyruklu 
subay ve astsubayların emeklilikleri veya ölümleri halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına 
bir üst dereceden maaş bağlanması konusunda ve aynı durumdaki er ve erbaşlara da veya bunla
rın kanuni 'mirasçılarına astsubay çavuş maaşı üzerinden emekli maaşı bağlanması konusunu tan
zim eden Hükümet tasarısının 210 ncu maddesi bu statüde olanların diğer özel kanunlarla hi
maye edilmiş bulunmaları gerekçesiyle madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ödüller 

Madde 206. — ödüllerin verilmesi konusunda Hükümet tasarısının 211 nci maddesi bir redak
siyona tabi tutularak 206 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 207. — Madalya yapımının giderleri ve ödüllerin nereden ödeneceği hakkında Hükümet 
tasarısının 212 nci maddesindeki kısaltmalar tam yazı olarak ifade edilmiş ve meydana gelen me
tin 207 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 208. — Bu kanun gereğince verilecek madalyaların şekilleri, kayıtları, nitelikleri ve 
sair hususları hakkında tanzim edilecek yönetmeliğe ait tasarının 213 ncü maddesinin sonuna yö
netmeliği Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının müştereken tanzim etmeleri hususu ilâve 
edilerek meydana gelen metin 208 nci madde ol ırak kabul edilmiştir. 

ONBEŞİNCÎ KISIM 
Geçici maddeler 

Geçici madde 1. — Hükümet tasarısının geçici 1 nci maddesi bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte general ve amiral rütbesini ihraz etmiş olan subayları kapsamak kaydiyle aynen kabul 
edilmiştir. Bu suretle Silâhlı Kuvvetlerin komutan ihtiyacının bu kaynaktan sağlanması ve ida
reye her zaman rütbesinde asgari bekleme müddetini dolduran general vo amiralleri emekliye ayı
rabilme yetkisi tanınmış bulunmaktadır. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kanunun emrettiği sicil yönetme
liklerinin yapılması ve uygulıyacak personelin bu konuda eğitilmesini öngören tasarının geçici 
ikinci maddesi gayeye uygun olduğundan aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Kanun bir subayın terfii için normal bekl'eme süresinin 2/3 ü oranında 
sicil istediğinden bu nisbet sicil müddeti kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren, teşekkül 
edinceye kadar bu nisbetin aranmamasına dair olan tasarının geçici üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Hükümet tasarısının geçici dördüncü maddesiyle geçici onbeşinci mad
desi kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yarbay vo albay rütbesinde bulunanların bu rütbelerde 
normal bekleme sürelerini tanzim etmektedir. Her iki madde komisyonumuzca birleştirilerek tek 
madde haline getirilmiş ve ayrıca personel plânlamasını tahakkuk ettirecek bir şekle sokulmuş-
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tur. Her ne kadar Hükümet tasarısında kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yarbay rütbesinde 
olanlarla albay rütbesinde olanların albaylıkta beş yıl kalacakları tanzim edilmiş ise de kanunun 
yürürlüğünden itibaren altı yılını doldurmuş albaylarla beş yılını tamamlamış albayların aynı tarihte 
genarallik ve amirallik seçimine katılmaları uygun mütalâa edilmediğinden yarbay ve albayların toplam 
bekleme süreleri dokuz yıl olarak tanzim edilmiş ve kanunun meriyete gireceği tarihte yarbaylık rütbesi
ni ihraz etmiş olan subaylar dâhil olmak üzere yarbay- ve albayların hizmet süreleri dokuz yıl olarak tes-
bit edilmiş bu müddetin üç yılının yarbaylık, ala yılının da albaylık olarak tiesbiti lüzumlu 
görülmüştür. Ancak kanunun daimî hükümleri albaylığı dört yıl olarak tesbit ettiğinden dört yılını 
bitirmiş albaylara yeni maaş nizamı uygulamaya başladığı zaman,, albayların beşinci ve beş yılını 
bitiren albaylara da altıncı kademe aylığının verilmesi daha sonraki tarihlerde albaylık rütbe
sine terfi edecek olanarla eşit haklara sahibolmaları bakımından maaş yönünden böyle bir 
hüküm getirilmesi afydalı mütalâa edilmiştir. 

Geçici madde 5, — Subayların nasıp ve ehliyet derecelerinin kıdem sıralarına esas olması
nı öngören Hükümet tasarısının beşinci maddesiyle astsubayların aynı şekilde sıralanmalarını 
tanzim eden 11 nci madde birleştirilerek bir madie haline getirilmiştir. 

Geçici madde 6. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli kadın subayların muharip sınıflardan 
yardımcı sınıflara nakillerini tanzim eden bu m-ıddo uçucu kadın subaylar lehine değiştirilmiş
tir. Gerçekten tazminat almak suretiyle uçan kadın subayların uçuş kabiliyetlerini kaybetmeden 
idarenin rızaları hilâfına bunları uçuculuktan ge;iye alması müktesep hakları ihlâl edeceği dü
şünülmüş ve uçucu kadın subaylar, uçuculuk kabiliyetini muhafaza ettikleri müddetçe bu hiz
metlerine devam edebilmelerini temin maksadiy.;» yeniden sınıf]andırılmıyacakları kabul edil-
miştiı*. 

Geçici madde 7. — Kanunun esas hükümleri Silâhlı Kuvvetlerdeki kıta hizmetlerini meslek 
programları içinde yeniden tanzim etmesine dair hüküm kabul edildiğinden, meslek programla
rı uygulanıncaya kadar normal bekleme süresinin üçte birini teşkil eden kıta hizmetlerinin sa
dece yüzbaşı ve üsteğmenler için 4273 sayılı Kanun gereğince yerine getirileceğini öngören ta
sarının geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8. — Hükümet tasarısının 69 neu maddesi Genelkurmay Başkanlığı yapmış 
orgeneral ve oramirallerle bu makamı işgal etmemekle beraber Türk Silâhlı Kuvvetlerinde orge
neral ve oramiral rütbelerini ihraz etmiş subaylara bâzı haklar tanımış ve Hükümet tasarısının 
bu hükmü 68 nci madde olarak, Genelkurmay Başkanlığı yapmış orgeneral ve oramirallerin refa
katlerine bir er verilmek suretiyle genişletilerek kabul edilmiştir. Hükümet tasarısının geçici 
8 nci maddesi aynı hakkın halen hayatta bulunan Genelkurmay Başkanlığı yapmış orgeneraller ile 
bu görevde bulunmamış orgeneral ve oramirallerin 68 nci madde hükmünden istifade ettirilme
sini temin maksadiyle aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 9. — Hükümet tasarısının geçici 9 ncu maddesinde harb akademilerinde öğren
ci olarak bulunan subaylara 4273 sayılı. Kanun gereğince kıdem verilmesini tanzim etmiş ise 
de komisyonumuzca bu hüküm müktesep hakların korunması bakımından faydalı ve ancak nok
san görüldüğünden madde genişletilmiştir. Gerçekten harb akademileri müdavimlerine 4273 sa
yılı Kanun gereğince kıdem verildiği ve yeni Askerî Personel tasarısında bu kıdemlerin ta
nınmadığı görüldüğünden halen harb akademilerinde bulunanlara aynı kıdemlerin verilmesin
den başka 4273 sayılı Kanunun öğrenimden dolayı verdiği diğer kıdemler de teminat altına alın
mıştır. Bu suretle Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ihtisas yapan, başasistanlık görevinde bu
lunan ve aynı şekilde veteriner akademisinde ihtisas yapan ve keza başasistanlık görevinde bu
lunanlarla harb akademilerini bitirmiş ve muhtelif sebeplerle Yüksek Komuta Akademisini bi-
tirememiş olanların ve yurt dışında yüksek mühendislik tahsilinde olanların teşekkül etmiş olan 
müktesep haklarının korunması için metin yukarda zikredilen personeli içine alacak şekilde ge
nişletilmiş ve bu suretle kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 10. — Astsubayların kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibedeıi iki yıl için

de terfilerinin 5802 sayılı Kanunla tanzim edilmesine dair bu hüküm subaylara ait hükme pa
ralelliği bakımından Hükümet tasarısının geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 11. — Yeni Askerî Personel Ka nunu 30 Ağustos dışında subay ve astsubayları 
terfi ettirmeme prensibini getirdiğinden nasıpları 30 Ağustostan başka tarihlerde bulunan ast
subayların mağdur olmamaları için bir evvelki 30 Ağustosa nasıplarnıın götürülmesi hakkın
daki Hükümet tasarısının 12 nci maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 12. — Subaylara geçici 3 ncü m adde ile tanınan, 2/3 nisbetindeki normal bek
leme süresi sicili tamamlanıncaya kadar bu nisbete bakılmadan terfilerin yapılacağı hükmü 
Hükümet tasarısında 12 nci maddede zikredildi ği şekilde kalbul edilmiştir. 

Geçici madde 13. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde 1455 sayılı Kanuna tabi olan askerî memur 
pek az kalmakla beraber bulunduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. 1455 sayılı Kanunun emek
li yaş haddine ait hükmü subaylarinkine uymadığından Silâhlı Kuvvetler teşkilâtında bulu
nan bu personelin kendi unvanlarını muhafaza etmek ve subaylara tanınan özlük haklardan (Özel bir 
kanunla verilen emireri tazminatı müstesna) aynen istifadesini öngören tasarının 13 ncü mad
desi sarahat verilerek kabul edilmiştir. 

Geçici madde 14. — Hükümet tasarısının geçici 16 ncı madde olarak deniz kuvvetlerinde 
binbaşı rütbesinde olanların noksan bekleme süresinde istifade ettirilmesi hakkındaki hüküm, 
tasarıda noksan beklemeler kabul edilmediğinden yeni bir şekle sokulmuştur. Gerçekten 4273 
sayılı Kanunun bâzı sınıf ve rütbelere normal bekleme süresinden 1 yıl noksan beklemeyi ka
bul ettiği bir hakikattir. Buna göre Hava Kuvvetlerinde uçucu subaylara; üsteğmen, yüzbaşı, bin
başı ve tuğgenerallik rütbelerinde birer yıl noksan bekleme imkânı tanınmış, Deniz Kuvvet
lerinde de üsteğmenlik ve binbaşılık rütbelerinde birer yıl noksan bekleme kabul edilmiş idi. 
4273 sayılı Kanuna göre asgari bekleme müddet idinin 1/3 ünü bu kanunun ve eklerinin emret
tiği yerlerde fiilî ve itibari olarak geçiren deniz üsteğmen ve binlbaşılan ile havada uçuculuk 
görevine devam eden üsteğmen, yüzbaşı, binba şı ve tuğgenerallerin teşekkül etmiş müktesep 
haklarını teminat altında bulundurabilmek için Hükümet tasarısının 16 ncı maddesine paralel 
olarak tanzim olunan hüküm geçici 14 ncü madde şeklinde kabul edilmiştir. Bu suretle 4273 sa
yılı Kanunun tanınmış olduğu noksan bekleme sü relerinden kanunun meriyeti tarihinde bu rüt
belerde bulunan tekmil subayların ancak o rütbeleri için noksan bekleme sürelerinden istifade
leri temin edilmiş olmaktadır. 

Geçici madde 15. — Hükümet tasarısında bulunmıyan subay ve astsubayların kademe terfii 
intibaklarını sağlıyacak hüküm geçici 15 nci m adde olarak kabul edilmiştir. Bu suretle kanunun 
maaşa ait hükümleri yürürlüğe girdiği tarihte suıbay ve astsubayların kademe terfilerine inti
baklarında bulundukları rütbe içindeki her hizmet yılı bir kademe olarak hesaplanmak suretiy
le muayyen rütbelerde hizmet yılları değişik olan subay ve astsubaylar maaş bakımından bir
birinden farklılaştırılarak kademe intibakları nın sağlanması öngörülmüştür. 

Geçici madde 16. — Maaş intibaklarında müktesep haklara riayeti sağlamak ve bu intibak
larda halen ele geçen paradan daha az para ele geçmemesini temin etmek maksadiyle geçici 16 ncı 
madde hükmü kalbul edilmiştir. 

Geçici madde 17. — Hâlen Silâhlı Kuvvetlerde vazifeli bulunan astsubaylar yeni rütlbe ve 
unvanlarla teçhiz edilmişlerdir. Ezcümle kanunda kıdemli çavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk 
ihdas edilmiştir. Ancak halen üstçavuş, başçavuş ve kıdemli ıbaşçavuş unvanlarını iktisabetmiş 
olan astsubayların bu unvanlarını kullanmaya devam etmeleri müktesep hakların himayesi yö
nünden zaruri görüldüğünden intibaklar konusundaki geçici 17 nci madde kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Madde 209. — 7163 sayılı Kanunla kuru lan Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enst i tü
sünde okuyan subaylara da diğer Devlet memur l a n gibi b i r yıl kıdem verilmesi gerekmekte ise 
de son yı l larda bu enst i tüye Silahlı Kuvvet lerd en suıbay öğrenci gönderilmemesi ve personel tasa
r ıs ından kıdem müessesesinin çıkarılmış bu lunmas ı itibariyle bu tahsilden dolayı bundan son
ra kıdem verilmiyeceğine dai r Hükümet tasar ı s ın ın 214 ncü maddesi 209 ncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 210. — K a n u n u n âmir hükmüne göre Millî Savunma Bakanlığı ta raf ından yapılması 
gereken yönetmeliklerin, 1 Mar t 1966 tar ih ine kadar yapılması öngörüldüğünden tasar ının 
215 nci maddesi bu suretle değiştirilerek kabul edi lmişt i r . 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 211. — Kanun ile tanzim edilen konuları içine alan ve tasarı kanunlaştıktan sonra kal
dırılmaları gereken hükümler tasarının 216 ncı maddesinde tanzim edildiği görülmüştür. An 
eak tasarının (o) fıkrasında gösterilen 5585 sayılı Kanun incelenmiş bu kanunun konusunun 
Askerî Personel Kanunu ile tanzim edilmediği görüldüğünden bu kanunun iLgası uygun görülme
miş ve bu hüküm metinden çıkarılmıştır. Ancak askerî memur sınıfından subaylığa geçirilenle
rin durumları diğer subaylar gibi bu kanunda tanzim edildiğinden ve yarbaylıktan albaylığa 
yükselmelerine mâni olan Hükümet tasarısının 67 nci maddesi tasarıdan çıkarıldığından artık 
13 Temmuz 1966"tarihli ve 6801 sayılı Kanunun yürürlüğü Askerî Personel tasarısı ile çelişik bir 
durum arz edeceğinden mezkûr 6801 sayılı Kanunun da ilgası için tasarıya (n) fıkrası eklenerek 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 212. — Kanunun yürürlüğü üç kısma ayrılmıştır. Silâhlı Kuvvetlere mensup subay 
ve astsubayların kıta tazminatını almasını öngören hükümlerin bu personeli tatmin maksadiy-
le kanunun yaymını takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Kanunda kıta tazminatından Ibaşka diğer malî hükümler Devlet Personel kanun tasarısına 
paralel olarak kanunun yayımını takibeden malî yıl başından itibaren yürürlüğe girmesi tan
zim olunmuştur. 

Yine yürürlük hükmünde kıta tazminatı ve personele malî inkânlar sağlıyan hükümler dı
şındaki diğer hükümlerinin Silâhlı Kuvvetler mensuplarının terfilerinde başlangıç noktası olan 
Eylül ayının birinci günü yürürlüğe girmesi kabul edilerek madde bu suretle tanzim olunmuştur. 

Madde 213. — Uygulamaya ait Hükümet tasarısının 218 nci maddesi redaksiyona tabi tutu
larak 213 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle ve Devlet Personel Kanunu ile paralel hükümleri ihtiva ettiğinden o 
tasarı ile birlikte kabuk mazhar olabilmesi için her işe takdimen müzakere edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü Kâtibi 
Edirne Amasya Manisa Bursa 
T. Asal 68, 117, 187 nci mad- Y. Yakut A. Türkel 

-•••••,-•'.•., delere, geçici 8 ve 14 ncü 
maddelere muhalifim. 

Söz hakkım saklıdır. 
/. Sartgik 

Edirne Diyarbakır Kars Samsun 
N. özoğul H. Oüldoğan Sos hakkım mahfuzdur /. KiUç 

|K. Okyay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUN TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ûentel Hükümılier 

I - Kapsam 

MADDE 1. — Bu kanun Türk Silâlhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, yarsubaylar, astsubay
lar ile fakülte, yüksek okul, askerî akademiler ve astsubay sınıf okullarında okuyan askerî öğ
rencilere uygulanır. 

Türk Silâlhlı Kuvvetlerinde görevli diğer askerî ve sivil şahıslar özel kanunlarına tabidirler. 

/ / - Amaç 

MADDE 2. — Bu kanun subayların, yarsubaylarm, astsubayların ve askerî öğrencilerin; sınıf
landırılmalarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, terfilerini, görev ve yükümlülüklerini, taltifle
rini, aylıklarını, tazminat ve ödenekleri ile diğer özlük haklarını düzenler. 

III - Tarifler 

MADDE 3. — Bu kanunda yer alan bâzı kavramların anlamları aşağıda gösterildiği şekildedir: 
a) Rütbeler : Subayların, yarsubaylarm ve astsubayların ilk subaylığa, yarsubaylığa veya 

astsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda bu kanun hükümleri gereğince kazanarak taşı
yacakları rütbelerdir. 

b) Nasıp : İlk subaylığa, yarsubaylığa ve astsubaylığa veya bir rütbeden mütaakıp rütbeye 
terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir. 

c) Kıdem : Muayyen bir rütbeye najsıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya 
aynı rütbe ve aynı nasıplılar »arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır. 

d) Normal bekleme süreleri : Subayların, yarsubayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak 
kazanabilmeleri için her rütbede bekliyecekleri normal sürelerdir. 

e) En az bekleme süreleri : Subayların, yarbayların ve astsubayların normal bekleme süre
lerinden noksan bekliyeceği sürelerdir. 

f) En çok bekleme süreleri : Subayların, yarsubaylarm ve astsubayların bulunduğu rütbede 
kalabilecekleri âzami süreyi gösterir. 

g) Terfi yılı : Her yılın 30 A.ğustç» fcarihhrde başlayıp ertesi yılın 30 Ağustosuna kadar geçen 
süredir. 

fh) Kademe bekleme süreleri : Subayların, yarsubaylarm ve astsubayların kademe terfi edebil
meleri için her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır. 

i) Kademe terfii : Kademe terfii süresi sonundaki maaş artışıdır. 
j) Yeterlik : Ahlâki, askerî, meslekî, zihnî kifayet ve üst rütbeye liyakattir. 
k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme kurullarının kıymetlendirme

sine göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında olan subayların, yarsubaylarm ve astsubayların kendi 
aralarındaki derecelenmeleridir. 
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MÎLLET MECLİSİ GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

7 - Kapsam 

MADDE 1. — Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile Harb okul-
lan, fakülteler ve yüksek okullar ile astsubay sınıf okullarında okuyan askerî öğrencilere uygu
lanır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer aske rî ve sivil şahıslar kendi özel kanunlarına tabidir
ler. 

II - Amaç 

MADDE 2. — Bu kanun subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin; sınıflandırılmalarını, 
yetiştirilmelerini, atanmalarını, terfilerini, görev ve yükümlülüklerini, taltiflerini, maaşlarını, taz
minat ve ödenekleri ile diğer özlük haklarını düzenler. 

III - Tarifler 

MADDE 3. — Bu kanunda yer alan bazı kavramların anlamlan aşağıda gösterildiği şekil
dedir : 

a) Rütbeler : Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve 
bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince ka zanarak taşıyacakları rütbelerdir. 

b) Nasıp : İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden mütaakıp rütbeye terfide yeni rütbe
nin normal bekleme süresinin başlama tarihidir. 

c) Kıdem : Muayyen bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya 
aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır. 

d) Normal bekleme süreleri : Subaylann ve astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilme
leri için her rütbede bekliyecekleri normal sürelerdir. 

e) En az bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların normal bekleme sürelerinden nok
san bekliyeceği sürelerdir. 

f) En çok bekleme süreleri : Subaylann ve astsubayların bulunduğu rütbede kalabilecekleri 
âzami süreyi gösterir. 

g) Terfi yılı : Her yılın 30 Ağustos tarihinde başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos'una kadar ge
çen süredir. 

h) Kademe bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların kademe terfii edebilmeleri için 
her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır. 

i) Kademe terfii : Kademe terfii süresi sonundaki maaş artışıdır. 
j) Yeterlik • Ahlâki, askerî, meslekî, zihnî kifayet ve üst rütbeye liyakattir. 
k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme kurullarının kıymetlendir

mesine göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında olan subayların ve astsubayların kendi araların
daki derecelenraeleridir. 
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1) Yeterlik grupları : Yeterlik derecelerine ve yeterlik grupları yüzdelerine göre aynı sınıf 
ve rütbede terfi sırasında bulunan subayların, yarsubayların ve astsubayların ayırdedildikleri 
gruplardır. 

m) Sicil notu : Sicil raporlarında birinci ve ikinci sicil üstlerince verilen notların toplamıdır. 
n) Sicil notu ortalaması : Subayların, yarsubayların ve astsubayların bekleme sürelerine ait 

muteber sicil notlarının ortalamasıdır. 
o) Değerlendirme notu : Değerlendirme kurulu üyelerinin verdiği değerlendirme notlarının or

talamasıdır. 
p) Yeterlik notu : Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamadır. 

ÎKÎNCt BÖLÜM 

Görev ve sorumluluklar 

I - Görev ve sorumluluk 

MADDE 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların, yarsubayların ve astsubayların görev ve 
sorumlulukları 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği ile diğer kanun, 
tüzük, yönetmelik, talimat ve talimnamelerde gösterilir. 

7/ - Mal bildirimi 

MADDE 5. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subaylar, yarsubaylar ve astsubaylar; kendilerine, 
velayet ve vesayetleri altındaki şahıslara ait taşınır ve taşınmaz mallarla, alacak ve borçları hak
kında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar. Subaylar, yarsubaylar 
ve astsubaylar ile eşleri arasında mal birliği veya mal ortaklığı rejimi kabul edilmiş ise kendileri 
tarafından, mal ayrılığı rejimi var ise eşleri tarafından mal bildiriminde bulunmak mecburiyetin
dedirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel haklar 

/ - Uygulama isteme hakkı 

MADDE 6. — Subaylar; yarsubaylar, astsubaylar ve askerî öğrenciler, bu kanuna ve bu ka
nuna dayanılarak çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek 
hakkına sahiptirler. 

/ / - Güvenlik 

MADDE 7. — Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde yazılı 
haller dışında subaylığa, yarsubaylığa, astsubaylığa ve askerî öğrenciliğe son verilemez; aylık ve 
diğer hakları elinden alınamaz. 

/ / / - Emeklilik 

MADDE 8. — Subayların, yarsubayların, astsubayların ve askerî-öğrencilerin özel kanununda 
yazılı belli şartlar içinde emeklilik hakları vardır. 
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1) Yeterlik grupları : Yeterlik derecelerine ve yeterlik grupları yüzdelerine göre aynı sınıf 
ve rütbede terfi sırasında bulunan subayların ve astsubayların ayırdedildikleri gruplardır. 

m) Sicil notu : Sicil raporlarında 1 nci ve 2 nci sicil üst!erince verilen notların toplamıdır. 
n) Sicil notu ortalaması : Subayların ve astsubayların bekleme sürelerine ait muteber sicil 

notlarının ortalamasıdır. 
o) Değerlendirme notu : Değerlendirme kurulu üyelerinin verdiği değerlendirme notunun 

ortalamasıdır. 
p) Yeterlik notu : Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev ve sorumluluklar 

/ - Görev ve sorumluluk 

MADDE 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukları 
211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönet
melik, talimat ve talimnamelerinde gösterilir. 

/ / - Mal bildirimi 

MADDE 5. — Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına 
ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarın
ca mal bildirimi verirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel haklar 

I - Uygulama isteme hakkı 

MADDE 6. — Subaylar, astsubaylar ve askerî öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna dayanılarak 
çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip
tirler. 

II - Güvenlik 

MADDE 7. — Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde yazılı 
haller dışında, subaylığa, astsubaylığa ve askerî öğrenciliğe son verilemez; aylık ve diğer hakları 
elinden alınamaz. 

17/ - Emeklilik 

MADDE 8. — Subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin özel kanununda yazılı belli şart
lar içinde emeklilik hakları vardır. 
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IV - Çekilme 

MADDE 9. —• Subaylar, yarsubaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre hiz
metten çekilebilirler. 

V - İzin 

MADDE 10. — Subayların, yarsubaylarm ve astsubayların sıhhi izinleri ve diğer izinleri hak
kında bu kanun hükümleri uygulanır. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Subaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

I • Kaynak 

MADDE 11. — Muvazzaf subay kaynakları : 
a) Askerî akademiler (Harbiye) 
b) Fakülte ve yüksek okullardır. 

a) Askerî akademiler 

MADDE 12. —• Askerî akademiler kuruluşu, işleyişi ve bu akademilere giriş şartları, yetişti
rilme usulleri ve diğer hususlar özel kanuna göre yürütülür. 

b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 

MADDE 13. — Silâhlı Kuvvetlerin askerî akademilerde yetiştiremediği sınıf subaylar, fakülte 
ve yüksek okullarda yetiştirilir. Ancak, yurt içinde fakülte veya yüksek okulu mevcudolmıyan 
branşlar için yurt dışına öğrenci gönderilir. Yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek okul
larda : 

a) Liseleri bitirerek üniversite ve yüksek okullara devam hakkını kazanmış olanlardan, 
b) Lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda; fakülte ve yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile 

geçen ve Silâhlı Kuvvetler narama okumak istiyen öğrencilerden, seçilenler askerî öğrenci olarak 
öğrenim yaparlar. 

II - Fakülte ve yüksek okul mezunu olanlardan muvazzaf subay olmak istiyenler 

MADDE 14. —• Üniversitenin çeşitli fakültelerinden veya yüksek okulları bitirenlerden, bitir
melerini mütaakıp ara vermeden, müracaat edenler 27 yaşından büyük olmaları ve diğer nitelik
leri de haiz olmaları şartiyle; ihtiyaç da varsa; Silâhlı Kuvvetlerin askerî akademilerinde yetiş
tiremediği sınıflar için muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. 357 sayılı Kanunun hükümleri saklı
dır. 

Bakanlıklar ve kurumların hesabına burslu olarak okuyanlar kabul edilmezler. 
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IV - Çekilme 

MADDE 9. — Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan Veya 
astsubaylıktan çekilebilirler. 

V - hin 
MADDE 10. — Subayların ve astsubayların sıhhi izinleri ve diğer izinleri hakkında bu kanun 

hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ KISIM 

Subaylar 

BIRINCI BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

/ - Kaynak 
MADDE 11. — Muvazzaf subay haynakları : 
a) Harb okulları, 
b) Fakülte ve yüksek okullardır. 

a) Harb okullan 
MADDE 12. — Harb okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullara giriş şartları, yetiştirilme 

usulleri ve diğer hususlar özel kanununa göre yürütülür. 

b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 

MADDE 13. — Silahlı Kuvvetlerin Harb okullarında yetiştiremediği diğer sınıf subayları, fa
külte ve yüksek okullarda yetiştirilir. Ancak yurt içinde fakülte veya yüksek okulu mevcudolmıyan 
branşlar için yurt dışına Öğrenci gönderilir. Yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek okul
larda : 

a) Liseleri bitirerek üniversite ve yüksek o'ıullara devam hakkını kazanmış olanlardan, 
b) Lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda; fakülte ve yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile 

geçen ve Silâhlı Kuvvetler namına okumak istiyen öğrencilerden, seçilenler askerî öğrenci olarak 
öğrenim yaparlar. 

II - Fakülte ve yüksek okulu bitirenlerden muvazzaf subay olma 

MADDE 14. — Üniversitenin çeşitli fakültelerinden veya yüksek okullan bitirenlerden, bitirme
lerini mütaakıp ara vermeden, müracaat edenler 27 yaşından büyük olmamalan ve diğer nitelikleri 
de haiz olmalan şartiyle; ihtiyaç da varsa; Silâhlı Kuvvetlerin Harb okullarında yetiştiremediği sı
nıflar için muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. 357 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu kişiler, muharip sınır subaylığa nakledilmezler. 
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III - Askerî eğitim 

MADDE Afi. — Silâhlı •'Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirenler muvazzaf subay nasbe dilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulurlar. 
Haşarı gösterenıiyenler mütaakip dönem eğitime 'katılırlar. 

IV - Askeri öğrencilerin özlük ihtiyaçları 

MADDE Ki. — Fakülteler veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askerî öğ
rencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 

V - Askerî öğrencilikten çıkarılma 

MADDE 17. — Fakültelerde veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan öğ
renciler aşağıdaki hallerde askerî öğrencilik niteliğini kaybederler: 

a) Çıkarılma sebepleri 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte teshil; edilecek ahlâk notunu kaybe
denler, 

!b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâhilinde, askerî öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair 
disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler, 

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamam-
lıyamıyanlar, 

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumları sebebiyle askerî öğ
renci olarak öğrenimine devam imkânı kalmıyanlar, 

e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler, 
f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı «ona erdirilcnler. 

b) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 18. —- 17 ııci madde gereğince, askerî öğrenci niteliğini kaybedenlerin, ilişkileri ke
silir. 

a) Sağlık sehepleri dışında 17 nei maddenin (a, b, c, e, ve f) fıkraları gereğince ilişkileri kesi
lenlere Devlet tarafından yapılan masraf faizi ile birlikte ödettirilir. 

!))• Fakülte veya yüksek okul öğrencilerinden 17 ııci madde (a, b, c, e v e f) fıkraları sebebiyle 
askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine 
alınamazlar. 

c) Bu maddenin (a) fıkrası gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybederek ilişikleri kesi
len öğrencilerin. Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. 

VI - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme 

- MADDE 19. — Fakülteleri veya yüksek okullar! bitirerek ara vermeden Silâhlı Kuvvetlerde 
askerlik hizmetine haşlıyan yedek subaylar, "muvazzaf subaylığa nakil için müracaat ederlerse, 
Yedek Subay Okuluna girişlerinde 27 yaşından büyük olmamaları ve diğer nitelikleri de haiz bu
lunmaları şartiyle ihtiyaç da varsa; Silâhlı Kuvvetlerin üniversitenin çeşitli fakültelerinde veya 
yüksek okullarda yetiştirmek zorunluğunda olduğu sınıflar için muvazzaf subaylığa nakledilebilit
ler. Bunların yedek subay okullarına girişlerinden itibaren geçen yedek subay askerlik hizmeti mu
vazzaf subaylık hizmetlerinden sayılır. 

Terhislerini mütaakip müracaat edenlerin muvazzaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 
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a) Askerî eğitim 

MADDE 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirenler muvazzaf subay nasbedilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulurlar, 
Başarı gösteremiyenler mütaakıp dönem eğitime katılırlar. 

<r~, b) Askerî öğrencilerin özlük ihtiyaçları 

MADDE 16. — Fakülteler veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askerî öğ
rencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 

c) Askerî öğrencilikten çıkarılma 

MADDE 17. — Fakültelerde veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan öğrenci
ler aşağıdaki hallerde askerî öğrencilik niteliğini kaybederler : 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notunu kay
bedenler, 

lb) Yönetimelifcte belirtilecek esaslar dâhilinde, askerî öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair di
siplin kurullarınca haklarında karar verilenler, 

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamamlı-
yataıryanlar, 

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumları sebebiyle askerî .öğrenci 
olarak öğrenimine devam imkânı kalmıyanlar, 

e) Malıkeme karan ile öğrencilik hukukunu kaybedenler, 
f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erdirilenler. 

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 18. — 17 nci madde gereğince askerî öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir : 
a) Sağlık sebepleri dışında 17 nci maddenin a, b, c, e ve f fıkraları gereğince ilişikleri kesilen

lere Devlet tarafından yapılan masraf faizi ile birlikte ödettirilir. 
b) Fakülte veya yüksek okul öğrencilerinden 17 nci maddenin a, b, c, e ve f fıkraları sebebiyle 

askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine 
alınmazlar. 

c) Bu maddenin a fıkrası gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybederek ilişikleri kesilen öğ
rencilerin, Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. 

III - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme 

MADDE 19. — Fakülteleri veya yüksek okulları bitirerek ara vermeden Silâhlı Kuvvetlerde 
askerlik hizmetine başlıyan ve Yedek Subay Okuluna girişlerinde 27 yaşından büyük olmıyan ye
dek subaylardan muvaızızaf subaylığa geçmek istiyenler 14 ncü maddede yazılı diğer şartları da haiz 
oldukları takdirde bu maddeye göre muvazzaf subaylığa nakledilehilirler. 

Ancak, bunların Yedek Subay okullarına girişlerinden itibaren geçen yedek subay askerlik hiz
meti muvazzaf subaylık hizmetlerinden sayılır. 

TernMerini mütaakıp müracaat edenlerin muvazzaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 
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VII - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 20. — Fakültelerde veya yüksek okullarda askerî öğrenci olarak okutulacakların giriş 
şartları, görev ve sorumlulukları, alınacak tazminat, fakülte veya yüksek okullarda en çok öğrenim 
süreleri askerî eğitime ait hususlarla fakülte veya yüksek okul mezunları ile yedek subaylık hizmeti
ni yapmakta olanlardan istekli olanların muvazzaf subaylığa nakillerinde aranacak nitelikler ve diğer 
hususlar bir yönetmelikle tesbit olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Subayların sınıflandırılması 

/ - Subay sınıflan 

MADDE 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup Kara (Jandarma dâhil), Deniz ve Hava subay
larının sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil bulun
duğu aşağıda gösterilmiştir : 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
. 1. Muharip sınıflar: Piyade, süvari, Zh. süvari, topçu, tank, istihkâm, muhabere, jandarma. 
2. Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, harita, 

yüksek mühendis, mühendis, ordudonatım, personel, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, 
sıhhiye, teknisyen. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Güverte, makina, layn, deniz piyade, deniz istihkâm. 
2. Yardımcı sınıflar : Tabip, eczacı, diş tabip, kimyager, ikmal, hidrografi, yüksek mühendis, mü

hendis, ordudonatım, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhi teknisyen. 
c) Hava Kuvvetleri : 
1. Muharip sınıflar: Pilot, seyrüsefer, hava yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, tabip, eczacı, diş tabip, kimyager, veteriner, levazım, yüksek 

mühendis, mühendis, ordudonatım, personel, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhi
ye teknisyen. 

a) Strıfların kurulması ve kaldırılması 

MADDE 22. — Silâhlı Kuvvetlerin gelişme ve ihtiyacına göre mevcut subay sınıflarının kaldırıl
masına veya yeni sınıfların kurulmasına. Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum ve Millî Savun
ma Bakanının teklifi ile Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

77 - Sınıflandırma 
MADDE 23. — SilâJhlı Kuvvetlere mensup subayların, ve askerî öğrencilerin sınıflandırılma

ları ilk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma olmak üzere iki şekilde test ve mülakat neticeleri
ne, beden (kabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre yapılır. 

a) İlk sınıflandırma 

MADDE 24. — Askerî Akademi öğrencilerinin sınıflara ayrılması sınıfların kadro ihtiyacına 
göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır. 
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IV - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 20. — Fakültelerde veya yüksek okullarda askerî öğrenci olarak okutulacakların giriş 
şartları, görev ve sorumlulukları, alınacak tazminat, fakülte veya yüksek okullarda en çok öğrenim 
süreleri, askerî eğitime ait hususlarla fakülte veya yüksek okul mezunları ile yedek subaylık hiz
metini yapmakta olanlardan istekli olanların muvazzaf subeylığa nakillerinde aranacak nitelikler 
ve diğer hususlar bir yönetmelikle tesbit olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Subayların sınıflandırılması 

I - Subay sınıflan 

MADDE 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup Kara (Jandarma dâhil) Deniz ve Hava subay
larının sınıflan ve bu sınıflardan hangilerinin nuharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil bulun
duğu aşağıda gösterilmiştir : 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Piyade, süvari, zırhlı süvari, topçu, tank, iistiıhikâm, mıuftıaibere, jamdaırma. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, ha

rita, yüksek mühendis, mühendis, ordudonatım, personel, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknis
yen, sağlık, sıhhiye teknisyeni. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Güverte, makina, layn, deniz piyade, deniz istihkâm. 
2. Yardımcı sınıflar : Tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, ikmal, hidrografi, yüksek mühendis, 

mühendis, ordudonatım, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni. 
c) Hava Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Pilot, seyrüsefer, hava yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, yük

sek mühendis, mühendis, ordudonatım, personel, aıskerî hâkim, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, 
sıhhiye teknisyeni. 

a) Sınıfların kurulması ve kaldırılması 

MADDE 22. — Silâhlı Kuvvetlerin gelişme ve ihtiyacına göre mevcut subay sınıflarının kaldırıl
masına veya yeni sınıfların kurulmasına ve bu sınıfların muharip veya yardımcı olarak tesbitine 
Genelkurmay Baskanınjn göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanının teklifi ile Bakanlar Kuru
lunca karar verilir. 

77 - Sınıflandırma 

MADDE 23. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve askerî öğrencilerin sınıflandırılmaları, 
ilk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma olmak üzere iki şekilde test ve mülakat neticelerine, be
den kaabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre yapılır. 

a) tik sınıflandırma 

MADDE 24. — Harb okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına göre 
ilk sınıflandırma işlemi ile yapüır. 
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b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 25. — Bulunduğu sınıfın bedenî veya fizikî kabiliyetini kaybeden veya sınıfı kaldırı
lan veya yeni bir ihtisas kazanan subaylar aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar : 

a) Sıhhi sebepler : 
"Sağlık durumları mensuboldukları sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre 

sağlık kurulu rapora alanlar kendileri de istekli oldukları takdirde sınıflandırma kuruilannea 
beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler. 

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde birden fazla sınıfta hizmet et
mesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. 

b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemiyen hava subayları yeniden sınıflandırılırlar. 
c) özel hizmet niteliğini kaybeden denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, su altı komando birlikle

rinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız 'hale getiren personelden niteliklerini kaybeden 
subaylar yeniden sınıflandırılırlar. 

d) ikinci bir tahsil yapanlar : 
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tah

silleri ile ilgili sınıflara geçirilirler. 
e) idarece görülecek lüzum üzerine : 
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının 

tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler, 
2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle idarece verilecek lüzum üzerine sınıflarının de

ğişmesi izabeden subaylar, 
3. Yeni bir sınıf kurulmasında bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için ida

rece lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subaylar yeniden sınıflandırılırlar. 
f) (Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine : 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuv

vete nakledilir. Personelin eski kuvvet ve sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez. 

/ / / - Sınıflandtma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 26. —- ilk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafından 
yapılır. 

Sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağı sınıflandırma kurullarının kuruluşu, çalışma 
usulleri ve kararlarını nasıl alacağı sınıflandırmayönetmeliğinde gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meslek programları 

/ - Meslek programları 

MADDE 27. — Subayların yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin ge
liştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta ve diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik grup
larına göre meslek programları yönetmeliğiyle tanzim ve tesbit olunur. 

II - Teğmen • yüzbaşıların kıta hizmeti 

MADDE 28. — Teğmen - yüzbaşı dâhil rütbelerindeki subayların bu rüfcbelerdeki kıta hizmeti 
toplamı 8 yıldan az olamaz. 
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b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 25. — Bulunduğu sınıfın bedeni veya. fiziki kabiliyetini kaybeden veya sınıfı kaldırılan 
veya yeni bir ihtisas kazanan subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar : 

a) Sıhhi sebepler : • -
Sağlık durumları mensuboldukları sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre 

sağlık kurulu raporu alanlar kendileri de istekli oldukları takdirde sınıflandırma kurullarınca be
den kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler. 

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandı rma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet et
mesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. 

b) Uçuştan ayrılanlar : ,.. ' -
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemiyen hava subayları yeniden sınıflandırılırlar. 
c) özel hizmet niteliğini kaybedenler : 
Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri 

zararsız hale getiren personelden özel hizmet nit(İlklerini kaybeden subaylar, yeniden sınıflandırı
lırlar. 

d) İkinci bir tahsil yapanlar : 
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına Üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tah

silleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. 
e) İdarece görülecek lüzum üzerine : 
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tet

kik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler, 
2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle idarece görülecek lüzum üzerine sınıflarının değiş

mesi icabeden subaylar, 
3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için idare? 

ce lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subaylar, yeniden sınıflandırılırlar, 
f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine : 

• Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete 
nakledilir. Personelin eski kuvvet ve sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez. 

III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 26. — İlk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafın
dan yapılır. 

Sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağı, sınıflandırma kurullarının kuruluşu, çalışma usul
leri ve kararlarını nasıl alacağı, sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meslek programları 

/ - Meslek programları 

MADDE 27. -— Subayların yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin gelişti
rilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta ve diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik grupları
na göre meslek programları yönetmeliği ile tanzim ve testoit olunur. 

II - Teğmen - Yüzbaşıların kıta hizmeti 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Subay terfileri 

BÎRÎNOÎ BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ - Kapsam 

MADDE 29. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, ua-
sıpları, rütbe terfii ve kademe terfii şartları bu kanun hükümlerine tabidir. 

11 - Rütbeler 

MADDE 30. — Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir : 
Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 
Mareşal - Büyükamiral 
Mareşallik ve Büyükamirallik rütbesi, harbde fevkalâde hizmetleri görülen orgeneral ve orami-

rallere kanunla verilir. 

11 - Bekleme süreleri 

MADDE 31. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 

a) Normal bekleme süreleri 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral 
Tümgeneral 
Korgeneral 
Orgeneral -

Bütbeler 

- Tuğamiral 
- Tümamiral 

- Koramiral 
Oramiral 

me süresi 

1 yıl 
3 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
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BEŞÎNOÎ KISIM 

Subay terfileri 

BÎRlNCÎ BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ - Kapsam 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

/ / - Rütbeler 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

III - Bekleme süreleri 

MADDE 31. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 

a) Normal bekleme süreleri 

Normal bekle 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral 
Tümgeneral 
Korgeneral 
Orgeneral -

Rütbeler 

- Tuğamiral 
- Tümamiral 
> Koramiral 
Oramiral 

me süresi 

1 yıl 
3 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yü 
3 yü 
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b) En az beldeme süreleri 

MADDE 32. — Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Kıta hizmetini gemilerde geçiren layn, güverte ve makina üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki 

deniz subayları ile uçuculuk eğitimini başarı ile bitirmiş üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki uçucu 
hava subayları için uçucu kaldıkları müddetçe normal bekleme süreleri birer yıl eksiktir. 

b) Tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla olan fakülte ve yüksek okulu bitirenler teğmen nasbedilirler. 
Bunların askerî akademi mezunu emsallerine yetişinceye kadar teğmenlik hariç her rütbede normal 
bekleme süreleri birer yıl eksiktir. 

c) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay -Başkanının 
göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal bek
leme süreleri 1/2 nisbetine kadar indirilebilir. 

. '2J G) En çok bekleme süreleri 

MADDE 33. — Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tahsil süresi iki yıl olan yüksek okulları bitirenler asteğmen nasbedilirler. Bunların her rüt

bede normal bekleme süresi askerî akademi mezunu emsali yetişinceye kadar bir yıl fazladır. 
b) Subayların 31 nci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında " her rütbede kalabile

cekleri en çok bekleme süreleri o rütbenin yaş haddine kadar olan müddettir. Ancak her rütbede 
emekliliği gerektirecek yeterlik grupuna dâhil olan subayların yaş haddine bakılmaksızın 25 fiilî hiz
met yılını doldurdukları tarihte haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanununun emekliye şevkle ilgili 
hükümleri uygulanır. 

IV - Terfi zammı 

MADDE 34. — Muvazzaf subayların terfileri her yıl mutlak olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı 
günü yapılır. 

IKINCÎ BÖLÜM 

Nasıp 

I - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 

MADDE 35. — Subaylığa nasıp ve rütbe terfileri Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın müşterek 
kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır. 

II - Subaylığa nasıp 

MADDE 36. — Muhtelif okulları başarı ile bitirenlerin nasıplari : 
a) Askerî akademileri başarı ile bitirenler o yılın 30 Ağustosunda asteğmen nasbedilir. 
b) Yedek subay okullarını başarı ile bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbe

dilir. 
c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları başarı ile bitirenler, askerlik eğiti

mini de başarı ile bitirdikleri takdirde bunlardan, tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla olanlar teğmen
liğe, tahsil süresi dört yıldan az olanlar asteğmenliğe fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın 
sonundan geçerli olarak nasbedilirler. 

d) Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına bitirip ara vermeden branşları ile ilgili mu
vazzaf subaylığa geçmek istiyenler şartları haiz iseler ve askerlik eğitimini de başarı ile bitirdik-

M. Meclisi ( S. Sayısı: 1031) 



- t t -
Geçici Komisyonun değiştirişi 

b) En az bekleme süreleri 

MADDE 32. — Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla olan fakülte ve yüksek okulu- bitirenler teğmen nasbedilirler. 

Bunların harb okulları mezunu emsallerine yetişinceye kadar teğmenlik hariç, her rütbede bekleme 
süreleri birer yıl eksiktir. 

b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanı
nın göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal 
bekleme süreleri 1/2 nisbetine kadar indirilebilir. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE 33. — Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tahsil süresi iki yıl olan yüksek okulları bitirenler asteğmen nasbedilirler. Bunların her rüt

bede normal bekleme süresi harb okulları mezunu emsallerine yetişinceye kadar bir yıl fazladır. 
b) Subayların 31 nci maddede gösterilen normal bekleme sürelerinin dışında her rütbede knla-

bileeekleri en çok .bekleme süreleri o rütbenin yaş haddine kadar olan müddettir. 

IV - Terfi zamanı 

MADDE 34. — Muvazzaf subayların terfileri her yıl mutlak olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı 
günü yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Nasıp 

/ - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 

MADDE 35. — Subaylığa nasıp ve rütbe terfileri Millî Savunma Bakanı (Jandarma subayları 
için İçişleri Bakanı) ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır. 

II - Subaylığa nasıp 

MADDE 36. — Muhtelif okulları başarı ile bitirenlerin nasıpları : 
a) Harb okullarını başarı ile bitirenler o yılın 30 Ağustos'unda teğmen nasbedilirler. 
b) Yedek subay okullarını başarı ile bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbedilir

ler. 
c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları başarı ile bitirenler, askerlik eğiti

mini de başarı ile bitirdikleri takdirde bunlardan, tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla olanlar teğmen
liğe, tahsil süresi 4 yıldan az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri aym 
sonundan geçerli olarak nasbedilirler. 

d) Fakülte ve yüksek okulları kendi hesabına bitirip ara vermeden branşları ile ilgili muvaz
zaf subaylığa geçmek istiyenler, şartları haiz oldukları ve askerlik eğitimini de başarı ile bitir-
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leri takdirde fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları ayın sonundan geçerli olarak as
teğmenliğe nasbedilir. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler şartları haiz iseler muvazzaf su
baylığa geçirilirler asteğmenliğe nasbedilir. Bunların yedek subaylık hizmetleri bekleme sürele
rinden sayılır. Asteğmenlik nasıpları yedek subay okuluna katıldıkları ayın son gününe götü
rülür. Bu nasıplarına göre müteakip terfileri yürütülür. 

/ / / - Nasıp düzeltilmesi 

MADDE 37. — Kazai ve idari kararlar ile nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre ya
pılır : 

a) Subayların mahkûm edildikleri şaJhsi hürriyeti bağlayıcı cezaları para cezasından muhav-
vel olanları dâhil, kısa hapis ve tecil edilen cezaları hariç ile mahkûmiyet ile neticelenen açıkta 
geçen müddetleri, firar ve izin tecavüzünde bulundukları mahkeme kararı ile sabit olanların bu 
müddetleri bekleme sürelerinden düşülür. Şu kadar ki açığı gerektirmiyen, bir suçtan mahkûm 
olanların açıkta geçen müddetleri bundan hariçtir. 

b) Silâhlı Kuvvetler veya izinli olarak kendi hesabına yurt içi veya yurt dışında tahsil ve 
staja gönderilen subaylardan öğrenimlerini, bu kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetme
likte gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen veya başarısızlık veya diğer sebeple yönetme
likte gösterilen sürelerden fazla, sınıfta kalmak şretiyle bu süre içinde bitirmelerine imkân olmı-
yan veyahut üniversiteler yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen veya uygunsuz hal
lerinden dolayı eğitimlerine son verilenlerin, tahsil ve stajda kaldıkları müddetler kadar bekleme 
süreleri uzatılır. Bu fıkra gereğince uzatılacak süre tahsil ve staj maksadiyle yurt dışına çıkış 
ve dönüş tarihleri arasındaki müddettir. 

c) Muhtelif sınıf okullarında, temel kurslarında veya bunların benzeri tahsil ve eğitimde bu
lunan subaylardan, tahsil ve eğitime devamsızlık (sıhhi sebepler hariç) başarısızlık veya uygun
suz hallerinden devre kaybedenlerin terfileri emsallerine nazaran kaybettikleri yıl kadar gecikti
rilir. 

6 ay (dâhil) ve daha az süreli kurslar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 
d) Harb akademileri tahsili ve sıhhi sebepler dolayısiyle gecikmeler için yukardaki fıkralar 

hükümleri uygulanmaz. 
o) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak terfiler 34 ncü madde hükmüne tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

I - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 38. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: 
a) Rütbelerde kıdemler, terfi kararnamesinin metninde yazılı tarihten başlar. 
Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası askerî akademileri, fakülte ve 

yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri askerî akademilerde, fakülte veya yüksek okullarda kaza
nılan not ortalamalarına göredir. 

Bunlar kendi aralarında sıralanırlar. 
b) Aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında kıdem sırası : 
1. Her rütbeye yükselirken almış oldukları yeterlik derecelerine göre yapılır. 
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dikleri takdirde (c) fıkrasına göre subaylığa nasbedilirler. 
e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler şartları haiz iseler muvazzaf 

subaylığa geçirilirler. Bunların yedek subaylık hizmetleri bekleme sürelerinden sayılır. Asteğ
menlik nasıpları yedek subay okuluna katıldıkları ayın son gününe götürülür. Bu nasıplarma göre 
mütaakıp terfileri yürütülür. 

III - Nasıp düzeltilmesi 

MADDE 37. — Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre ya
pılır. 

a) Subayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları, para cezasından muhavveî 
olanları, dâhil, kısa hapis ve tecil edilen cezaları hariç mahkûmiyet ile neticelenen açıkta ge
çen müddetleri, firar ve izin tecavüzünde bulundukları mahkeme kararı ile sabit olanların bu 
müddetleri bekleme sürelerinden düşülür. Şu kadarki açığı gerektirmiyen bir suçtan mahkûm 
olanların, açıkta geçen müddetleri bundan hariçtir. 

b) Silâhlı Kuvvetler veya izinli olarak kendi hesabına yurt içi veya yurt dışında tahsil ve 
staja gönderilen subaylardan öğrenimleri, bu kaıun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen veya başarısızlık veya diğer sebeplerle yönetmelikte 
gösterilen sürelerden fazla, sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bitirmelerine imkân olmıyan 
veyahut üniversiteler yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen veya uygunsuz hallerinden 
dolayı eğitimlerine son verilenlerin, tahsil ve stajda kaldıkları müddetler kadar bekleme süreleri 
uzatılır. Bu fıkra gereğince uzatılacak süre, tahsil veya staj maksadıyle yurt dışına çıkış ve dönüş 
tarihleri arasındaki müddettir. 

c) Muhtelif sınıf okullarında, temel kurslarında veya bunların benzeri tahsil ve eğitimde 
bulunan subaylardan, tahsil ve eğitime devamsızlık, (sıhhi sebepler hariç) başarısızlık veya uy
gunsuz hallerinden devre kabedenlerin terfileri, emsallerine nazaran kaybettikleri yıl kadar gecik
tirilir. 

6 ay (dâhil) ve daha az süreli kurslar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 
d) Harb akademileri tahsili ve sıhhi sebepler dolayısiyle gecikmeler için yukardaki fıkralar 

hükümleri uygulanmaz. 
e) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak terfiler 34 ncü madde hükmüne tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

/ - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 38. — Kıdem ve kıdem sırası aşağı daki esaslara göre düzenlenir : 
a) Rütbelerde kıdemler, terfi karanıameşinin metninde yazılı tarihten başlar. 
Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası : 
Harb okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri harb okullarında fakülte veya 

yüksek okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir. 
Bunlar kendi aralarında sıralanırlar. : 
b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında kıdem sırası : 
1. Her rütbeye yükselirken almış oldukları yeterlik derecelerine göre yapılır. 
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2. Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kı-
yaslanamıyan subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir : 

aa) Askerî akademiden mezun olan subaylar, 
bb) Fakülte veya yüksek okullardan mezun olan subaylar. 
cc) Yedek subaylar. 
dd) Yarsubaylar. 
3. Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasındaki kıdem sırası : 
Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 

grupları aynı olanlar için de yeterlik dereceler'ine göre tesbit edilir. • Yeterlik dereceleri aynı 
olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik grup ve dereceleri esastır. 

c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası : 
Yeni smıflarındaki yeterlik dereceleri tesbit olununcaya kadar yeni -sınıfinin aynı nasıplıları-

nın sonunda sıralanır, 

•<- - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

\ Terfi esas ve şartları 

/ - Terfi esastan > „!. 

MADDE 39. — Subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: 
a) Çeşitli sınıflara mensup subayların değişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri, sicil rapor-

lerinin not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre tesbit 
edilip. 

Sicil raporlarının şekil ve muhtevası ne suretle ve kimler tarafından ve hangi zamanlarda dol
durulacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Üsteğmen - albay (dâhil) rütlb elerdeki subaylar terfi için gerekli bekleme sürelerinin 
son yıllarında o rütbede haklarında her yıl düzenlenen sicil raporlarının not ortalamasına ve 
değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre sınırlanır ve 5 yeterlik grupuna 
ayrılır. 

e) Subayların rütbe terfi edebilmeleri için: 
1. Üsteğmenlerin en az 4 ncü yeterlik grupuna, 
2. Yüzbaşı - yarbayların en az 3 ncü yeterlik grupuna, 
3. Albayların en az 2 nci yeterlik grupuna girmiş olmaları gerekir. 
d) Asteğmenler ve teğmenler yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri Subay Sicil 

Yönetmeliğinde belirtilen engel sebepler bulunmadıkça normal belkeme sürelerinin sonunda ya
pılır. 

e) Normal bekleme süreleri sonunda yapıları değerlendirmede »terfi için gerekli yeterlik 
gruplarına giremiyen üsteğmen ve yüzbaşılar cmütaakıp iki yıl, binbaşı, yarbay ve allbaylar bir 
yıl. daha değerlendirmeye tabi tutulur. Bunlardan yeterlik notları normal bekleme süresi sonun
da değerlendirmeye giren ve terfi eden subayların aldığı yeterlik notlarına eşit veya daha yu
karı olanlar bu grupa girmiş addolunur ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bulu
nan subayların yeterlik derecelerini tâyin eden not kendi kuvvetinde o yıl terfi sırasına giren 
ve yeterlik gruplarına ayrılabilen diğer sınıflarda aynı yeterlik grupları arasında yeterlik de
recesi notu en düşük olan sınıfın en düşük ehliyet derecesi notuna eşit veya daha yukarı ise o 
yeterlik grupuna girmiş addedilir. Ve haklarında buna göre işlem yapılır. 
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2. Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyasla-
namıyaıı subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir : 

aa) Harb okullarından mezun olan subaylar. 
bb) Fakülte veya yüksek okullardan mezun olan subaylar. 
cc) Yedek subaylar. 
dd) Astsubaylıktan subaylığa geçenler. 
3. Çeşitli sınflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasındaki kıdem sırası : 
Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 

grupları aynı olanlar içinde yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. Yeterlik dereceleri aynı olan
ların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik grup ve dereceleri esastır. 

c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası : 
Yeni sınıflaraıdaki yeterlik dereceleri tesbit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplıları-

nın sonunda sıralmırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

.. •'. . . . / - Terfi esasları, 

MADDE 39. — Subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşitli sınıflara mensup subayların değişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri, sicil rapor

larının not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notları toplamı 
neticesi, ekle edilecek yeterlik notuna göre tesbit edilir. 

Sicil raporlarının şekli ve muhtevası, ne suretle ve kimler tarafından ve hangi zamanlarda dol
durulacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Üsteğmen - albay (dâhil) rütbelerdeki subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin 
son yıllarında o rütbede haklarında her yıl düzenlenen sicil raporlarının not ortalamasına ve 
değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre sıralanır ve 5 yeterlik grubuna ay
rılırlar. 

e) Subayların rütbe terfi edebilmeleri için : 
. 1. Üsteğmenlerin en az 4 ncü yeterlik grupuna, 

2. Yüzbaşı - yarbayların en az 3 ncü yeterlik grupuna, • 
3. Albayların en az 2 nci yeterlik grupuna girmiş olmaları gerekir. 
d) Asteğmenler ve teğmenler yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri Subay Sicil Yö

netmeliğinde belirtilen engel sebepler bulunmadıkça normal bekleme sürelerinin sonunda yapılır. 
e) Normal bekleme süreleri sonunda yapılan değerlendirmede terfi için gerekli yeterlik grup

larına giremiyen üsteğmen, ve yüzbaşılar mütaakıp iki yıl, binbaşı, yarbay ve albaylar bir yıl 
daha değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan yeterlik notları normal bekleme süresi sonunda 
değerlendirmeye giren ve terfi eden subayların aldığı yeterlik notlarına eşit veya daha yukarı 
olanlar bu grupa girmiş addolunur ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bulu
nan subayların, yeterlik derecelerini tâyin eden not, kendi kuvvetinde o yıl terfi sırasına giren 
ve yeterlik gruplarına ayrılabilen diğer sınıflarda 'aynı yeterlik grupları arasında yeterlik de
recesi notu en düşük olan sınıfın en düşük ehliyet derecesi notuna eşit veya dalha yukarı ise o 
yeterlik grupuna girmiş addedilir. Ve haklarında buna göre işlem yapılır. 
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/ / - Yeterlik grupları 

MADDE 40. — Yeterlik grupları ile bunların yüzde oranları aşağıda gösterilmiştir: 
1 nci grup % 5 
2 nci » % 20 
3 ncü » % 50 
4 ncü » fc 20 
5 nci » % 5 

/ / / - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 41. — Yeterlik gruplarına gireceklerin sayıları her sınıf ve rütbe için ayrı ayrı olmak 
üzere normal bekleme süreleri sonunda terfi sırasına giren subay mevcudunun yeterlik grupu yüz
deleri ile çarpılması suretiyle elde edilir. Yeterlik gruplarının hesaplanması sırasında 0,5 ten (dâ
hil) daha yukarı kesirlerin noksanı bir alt gruptan alınarak tama çıkarılır. 0,5 ten aşağı kesirler 
bir alt grupa eklenir. Bu hesaplama birinci yeterlik grupundan başlanarak elde edilen neticelere 
göre yapılır. 

IV - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 42. — Kara «Jandarma dâhir» Deniz, Hava Kuvvetlerine ait kadrolar her yılın Mayıs 
ayında sınıf ve rütbe belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca kuvvet komutanlıkları vasıtasiyle 
değerlendirme kurullarına bildirilir. 

V - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 4.3. — Çeşitli sınıflarca yürütülebilen (çok sınıflı) kadrolar, bu kadrolarda gösterilen 
sınıflara; sınıfların kadro mevcutları oranında dağıtılır. 

VI - Tütbe terfi şartlan 

MADDE 44. — Rütbe terfiinin esas ve şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme müddetini tamamlamış olmak. 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin 2/3 ü yarbay ve albay için 1/2 si kadar yıllık 

sicili bulunmak. 
c) Teğmen - yüzbaşılar için her rütbede meslek programları yönetmeliğinde gösterilen kıta 

hizmetlerini yapmış olmak. 
d) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grupuna dâhil bulunmak. 
e) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak. 
f) Albaylar için 48 nci maddedeki a, b, c, d, ve e fıkralarında yazılı şartları taşıyan subay

lar kadro münhali nisbetinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfiler yeterlik gruplarına ve 
yeterlik grupları içerisindeki yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar dâhilinde değerlen
dirme kurullarınca yapılır. 

VII - Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 45. — Rütbe terfi için gerekli yeterlik grupuna girip de kadroda açık bulunmadığın
dan terfi edemiyen üsteğmen - yarbaylar mütaakıp yıllarda yeniden değerlendirilirler. 

Rütbe terfi için gerekli yeterlik grupuna girip de açık kadro bulunmadığında terfi edemiyen 
albaylar, mütaakıp 2 yıl için yeniden değerlendirilir. 
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II - Yeterlik grupları 

MADDE 40. — Hükümet tasarısının bu.madde3İ aynen kabul edümiştir. 

III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 41. — Hükümet tasarısının bu maddeci aynen kabul edilmiştir. 

IV - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 42. — Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kadro
lar her yılın Mayıs ayında sınıf ve rütbe belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca Kuvvet Komu
tanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı vasıta siyle değerlendirme kurullarına bildirilir. 

V » Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 43, — Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

.. ' .--".. ' . • - ' • VI • Rütbe terfii §artlart ... 

MADDE 44. — Rütbe terfiinin esas vs şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme müddeti d tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin 2/3 ü yarbay ve albay için 1/2 si kadar yıllık 

jicili bulunmak, 
e) Teğmen - yüzbaşılar için her rütbede meslek programları yönetmeliğinde gösterilen kıta hiz

metlerini yapmış olmak, 
d) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grupuna dâhil bulunmak, 
e) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
f) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda ve 50 nci maddedeki 

oranlar içinde 'açık bulunmak. 
Yukardaki a, b, c, d, e ve f fıkralarındaki şartları taşıyan subaylar, kadro münhali nisbetinde 

bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfii er ye;erlik gruplarına ve yeterlik grupları içerisindeki 
yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar dâhilinde değerlendirme kurullarınca yapılır. 

VII - Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 45. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna girip de, kadroda açık bulunmadı
ğından terfi edemiyen üsteğmen - yarbaylar, mü :aakıp yıllarda yeniden değerlendirilirler. 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna gi rlp de açık kadro bulunmadığından terfi edemi
yen albaylar, mütaakıp iki yıl için yeniden değerlendirilirler. 
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Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme sürelerinin başlangıcı rütbeye nasıp ta
rihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

VIII - Kodeine terfi şartlan 

MADDE 46. — Kademe terfi esas ve şartlan şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak. 
b) Bulunduğu kademe maaşını fiilen almış olmak. 
c) Sicil notu müsait bulunmak (normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfi için her yıl ya

pılan ehliyet gruplamasmda kendi kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye ayrılacak 
yeterlik gruplarının üstündeki grupların en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya daha yukan 
sicil notu almış olmak) 

Teğmenlerin kademe terfileri a ve b fıkrasındaki esaslara göre yapılır. 
Bekleme süreleri sonunda rütbe terfi eden subaylar yeni rütbelerinin birinci kademesine de 

terfi etmiş sayılır. 
Normal bekleme süreleri dışında rütbe terfi eden subaylar eski rütbesinde bulunduğu kade 

menin yeni rütbesinde bir ileri maaşa tekabül eden maaş kademesine de terfi etmiş sayılır. 
Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşmi almış olmak rütbe terfiini gerektirmez. 
Rütbelere ait kademeler ek - 1 çizelgede gösterilmiştir. 
5 nci ehliyet grupuna girdiğinden 25 fiilî hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecek olan 

üsteğmenler kademe terfi şartlarını haiz oldukları müddetçe üsteğmenliğin ancak 10 (dâhil) ka
demesine kadar terfi ederler. 

39 ncu maddenin e fıkrası gereğince rütbe terfi edemeyip kademe terfiine sapan yüzbaşı, bin
başı, yarbay ve albaylar mütaakıp senelerde kademe terfi edemediklerinde emekliye sevk edilir
ler. 

IX - Askeri hâkim ve yardımcıları 

MADDE 47. — Askerî hâkim ve yardımcıları, askerî savcı ve yardımcıları, adlî müşavirler, as
kerî Adalet işleri Başkanlığı Askerî Adalet Teftiş Kurulu kadrolarında ve askerî yargı ile ilgili 
idari görevlerde bulunaıi askerî hâkim subayların sicil işleri ve yükselmeleri aşağıdaki istisnalar 
dışında bu kanun hükümlerine göre yapılır : 

a) Askerî hâkim ve yardımcılarının, askerî savcı ve yardımcılarının, adlî müşavirlerin, as
kerî niteliklerine âit sicil notları idari üstlerce verilir. 

b) Meslekî sicil notları : 
.1. Askerî hâkim ve yardımcılarının meslekî sicil notları Askerî Yargıtay dairelerince ve dai

reler kurulunca, 
2. Askerî savcı ve yardımcılannm meslekî sicil notları Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve As

kerî Adalet müfettişlerince verilir ve bu iki notun ortalaması meslekî sicil notu olur. 
3/ Adlî müşavirlik görevinde bulunanlann meslekî sicil notları askerî adalet müfettişlerince 

verilir. 
c) Askerî niteliklere ait sicil notları ile meslekî sicil notlan eşittir. Bu iki not toplamı diğer 

subayların sicil notuna eşittir. 
d) Askerî Adalet işleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolannda 

ye askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların sicilleri diğer subaylar gibi idari üstlereo 
düzenlenir. 

e) Meslekî sicil notlarının nasıl ve hangi esaslara göre verileceği, kuvvet personel başkanlık
larında ne zaman bulundurulacağı, askerî niteliklerin neler olduğu, idari sicil üstlerinin kimler 
olacağı ve sicille ilgili diğer hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
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Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme sürelerinin başlangıcı, rütbeye nasıp 
tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

VIII - Kademe terfii şartlan 

MADDE 46. — Kademe terfii esas ve şartları şunlardır: 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
b)- Sicil notu müsait bulunmak. (Normal 1 ekleme süreleri sonunda rütbe terfii için her yıl 

yapılan ehliyet gruplamasmda, kendi kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelcrdeki emekliye ayrılacak 
yeterlik gruplarının üstündeki grupların en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya daha yukan 
sicil notu almış olmak.) 

Teğmenlerin kademe terfileri a fıkrasındaki esaslara göre yapılır. 
Bekleme süreleri sonunda rütbe terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine 

de terfi etmiş sayılır. 
Normal bekleme süreleri dışında rütbe terfi eden subaylar, eski rütbesinde bulunduğu kade

menin yeni rütbesinde bir ileri maaşa tekabül eden maaş kdemesine de terfi etmiş sayılır. 
Kademe terfii suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak rütbe terfiini gerektirmez. 
Rütbelere ait kademeler ek 1 çizelgede gösterilmiştir. 
5 nci ehliyet grpuna girdiğinden 25 fiilî hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecek olan üs

teğmenler, kademe terfi şartlarını haiz oldukları müddetçe, üsteğmenliğin ancak 10 (dâhil) ka
demesine kadar terfi ederler. 

39 ncu maddenin e fıkrası gereğince rütbe terfi edemeyip kademe terfiine sapan yüzbaşı, bin
başı, yarbay ve albaylar, mütaakıp senelerde kademe terfi edemediklerinden emekliye sevk edi
lirler. 

IX - Askerî hâkim ve yardımcıları 

MADDE 47. •—Askerî hâkim ve yardımcıları, askerî savcı ve yardımcıları., adlî müşavirler, 
Askerî Adalet İşleri Başkanlığı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu kadrolarında ve askerî yargı ile il
gili idari görevlerde bulunan, askerî hâkim subayların sicil işleri ve yükselmeleri aşağıdaki istis
nalar dışında bu kanun hükümlerine göre yapılır: 

a) Askerî hâkim ve yardımcılarının, askerî savcı ve yardımcılarının, adlî müşavirlerin, as
kerî niteliklerine ait sicil notları idari üstlerince verilir. 

b) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıların meslekî sicil notlan, Askerî Yargıtay dairelerince ve daire

ler kurulunca, 
2. Askerî savcı ve yardımcılarının meslekî sicil notları, Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve 

Askerî Adalet müfettişlerince verilir ve bu iki notun ortalaması meslekî sicil notu olur. 
3. Adlî müşavirlik görevinde bulunanların meslekî sicil notları, Askerî Adalet müfettişle

rince verilr. 
c) Askerî niteliklere ait sicil notları ile meslekî sicil notları eşittir. Bu iki not toplamı di

ğer subayların sicil notuna eşittir. 
d) Askerî Adalet İşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında 

ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanlann sicilleri, diğer subaylar gibi idari üstle
rince düzenlenir. -

e) Meslekî sicil notlarının nasıl ve hangi esaslara göre verileceği, kuvvet personel başkan
lıklarında ne zaman bulundurulacağı, askerî niteliklerin neler olduğu, idari sicil üstlerinin kim
ler olacağı ye sicille ilgili diğer hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
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BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

General ve amiral terfileri 

/ - Rütbe, terfii 

MADDE 48. — Rütbe terfi şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus nDrmal bekleme süresini tamamlamış olmak, 
fb) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin 2/3 si kadar yıllık sicili bulunmak, 
c) Yüksek Değerlendirme Kurulunca 55 nci madde esaslarına göre terfi için seçilmiş olmak, 
d) Üst rütbe kadrosunda ve 50 nci maddede'd oranlar içinde açık bulunmak, 
e) Normal bekleme süres!nin üçte biri kadar kıta hizmetini yapmış olmak, a, b, c, d, e fıkrala

rındaki şartları taşıyan general - amiraller üst rütbeye terfi ettirilir. 

II - Kademe terfii 

MADDE 49. — Bulunduğu bir kademede bir terfi yılını doldurmuş ve o kademe maaşını fiilen 
almış olan general ve amirallerin kademe terfileri yapılır. 

III - General - amiral miktarları 

MADDE 50. — General - amiral miktarı aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur : 
a) General - amiral mevcudu, muvazzaf sufoav mevcudunun yüzde birini geçemez. 
ıb) Yüzde bir esasına göre tesbit edilen gene-al - amiral mevcudunun muhtelif rütbelere dağı

lışı üç kuvvet (Jandarma dâhil) için aşağıdaki arana göre yapılır : 

Rütbeler 

Orgeneral 
Oramiral 

Korgeneral 
Koramiral 

Tümgeneral 
Tümamiral 

Tuğgeneral 
Tuğamiral 

Karta K. 
(J. dâhil) 

% 5 

% 11 

% 26 

% 58 

Deniz K. 

% 2 

% 11 

% 30 

% 57 

Hava K. 

% 2 

% 8 

% 29 

% 61 

c) Her rütbeye ait general - amiral mevcudu aşılmamak ve her yıl terfi sırasına gireceklere en 
az rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar tahsis edilmek suretiyle bir üst rütbeye terfileri ile bi
rinci yıl miktarları artırılabilir. Ancak kontenjanı artırılan grup o rütbede en az bekleme süresi 
içinde âzami son seneye kadar kendi mevcutlanna indirilir. Bu indirme işlemi Yüksek Değerlendir-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1031) 



— 69 — 
Geçici Komisyonun değiştirişi 

t) Askeri Yargıtay Başkanı, II nci Başkan, daire başkanları ve üyeleri ile Başsavcısının yük
sek mahkeme hâkimleri olarak Anayasa ile belirtilen hakları saklıdır. Ancak, bunlardan yük
selme suasıaa gelenlerin general ve amiralliğe yükselmeleri bu kanun hükümlerine tabidir. 

BEŞtNCÎ BÖLÜM 

General ve amiral terfileri 

I - Rütbe terfii 

MADDE 48. — Hükümet taraşının 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

II - Kademe terfii 

MADDE 49. — Hükümet tasarısının 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

/ / / - General ve amiral miktarları 

MADDE 50. — General ve amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur: 
a) Silâhlı Kuvvetlerde general ve amiral kadroları, barış ve sefer için ayrı ayrı olmak üzere, 

Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ihtiyacına göre Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. Ancak, her 
iki kadro île tesbit edilecek general ve amiral toplamı muvazzaf subay mevcudunun % 1,5 nu ge
çemez. Jandarma sınıfına ait kadrolar aynı esaslar dâhilinde İçişleri Bakanlığınca tesbit olunur. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve miktarlar aşılamaz. 
Kuvvet komutanlıklarmca ve Jandarma Genel Komutanlığınca ancak teşkilât değişikliği ve 

hizmet zaruretleri dolay isiyle bu kadrolarda değişiklik teklif olunabilir. 
Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın mütalâası da alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlı

ğınca ve İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılır. 
b) a fıkrasına göre tesbit edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış 

oranları üç kuvvet (Jandarma dâhil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
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me Kurulunca o rütbede ayrılması icabeden seneye kadar alacağı sicil ve değerlendirme notlanna 
göre yeterlik derecesi düşük olanların emekliye.se/k edilmesi suretiyle yapılır. 

d) Yardımcı sınıf general - amiral miktarı her üç kuvvet (Jandarma dâhil) yüzde bir esasına 
göre elde edilen general - amiral miktarının 1/6 sini geçemez. 

e) (d) fıkrası gereğince tesbit edilen yardımcı sınıf general - amiral miktarı, mevcutları 50 
den aşağı olan yardımcı sınıflar hariç tutulmak üzere diğer yardımcı sınıflara mevcutları oranın
da dağıtılır. 

f) Normal bekleme süresi sonunda terfi edemiyen general - amiraller bir yıl daha denemeye 
tabi tutulur. Bu şekilde denemeye tabi tutulan general ve amirallerden terfi edemiyenler hak
kında emeklilik işlemi yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında yapılacak işlem 

I - Rütbe Jerfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 51. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında aşağıdaki 
esaslara göre işlem yapılır: 

a) Üsteğmen - yüzbaşı rütbesindeki subaylardan yapılan son değerlendirme neticesinde 5 nci 
yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet toplamı 25 yıl ve daha fazla olanlar hakkında T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun emekliye sevk ile ilgili hükümleri uygulanır. 

b) Binbaşı - yarbay rütbesindeki subaylardan yapılan son değerlendirme neticesinde de 5 nci, 
albay rütbesindeki subaylardan dördüncü ve beşinci yeterlik grupuna girenler hakkında (a) 
fıkrası hükümleri uygulanır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görül-
miyen subayların hizmet sürelerine ve sicil tanzim zamanlarına bakılmaksızın haklarında emek
lilik işlemi yapılır, bu gibiler hakkında lüzumlu sicillerin ne suretle tanzim edileceği Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 
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Rütbeler 

Orgeneral 
Oramiral 

Korgeneral 
Koramiral 

Tümgeneral 
Tümamiral 

Tuğgeneral 
Tuğamiral 

Kara K. 
(J. dâhil) 

% 5 

% 13 

% 32 

% 50 

Denîz K. 

% 5 

fo 12 

% 26 

<?o 5 7 

Hava K. 

% 5 

% 12 

% 26 

% 57 

c) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edeîekleri rütbenin birinci yılma ait kontenjanlar 
tahsis edilmek suretiyle bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye 
ait kontenjanın tamamlanamadığı hallerde, birinci yıl kontenjanı artırılabilir. 

Ansak, kontenjanı artırılan grup en geç ikinci sene sonunda kendi mevcutlarına indirilir. Bu 
indirme işlemi, Yüksek Değerlendirme Kurulunca, iki sene içinde alman sicil ve değerlendirme not
larına göre yeterlik derecesi düşük olanların emekliye sevk edilmeleri suretiyle yapılır. 

d) Yardımcı sınıfı general ve amiral miktarları (b) fıkrası gereğince her üç kuvvet için (Jan
darma dâhil) düzenlenecek kadrolardaki general ve amiral toplamının 1/6 sini geçemez. 

e) (d) fıkrası gereğince tesbit edilen yardımcı sınıf general ve amiral miktarı, mevcutları 50 
den aşağı olan yardımcı sınıflar hariç tutularak, hizmetin gerektirdiği ihtiyaca göre kuvvetler ve sı
nıflar arasında dağıtılır. 

f) Normal bekleme süreleri sanunda terfi edemiyen general ve amiraller hakkında emeklilik 
işlemi yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında yapılacak işlem 

1-Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 51. — Hükümet tasarısının bu madde 3İ aynen kabul edilmiştir. 
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d) Beşinci ehliyet grupuna girip te terfi hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet yılına kadar hiz
mete devam edecek subaylardan Subay Sicil Y önetmeliğinde gösterilen esaslara göre, kendisin
den istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi 
yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Değerlendirme kurulları 

I - Değerlendirme kurullarının teşkili 

MADDE 52. — Değerlendirme kurullarının teşkili: 
a) Yüksek Değerlendirme Kurulu, Yüksek Askerî Şûra üyelerinden, 
b) değerlendirme kurulları Subay Sicil Yönotmerğinde belirtilen üyelerden, kuvvet komutan

lıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında yeteri kadar kurulur. 

II - Terfi işlemi 

MADDE 53. — Terfi edecek üsteğmen - yarbay rütbesindeki subayların terfi işlemleri değer
lendi! me kurullarınca, general ve amiral olacak albaylar ile general ve amirallerin terfi işlemleri 
Yüksek Değerlendirme Kurulunca bu kanunda yazılı esaslara göre yapılır. 

III - Değerlendirme kurulları üyelerinin nitelikleri 

MADDE 54. — Yüksek değerlendirme ve değerlendirme kurulları üyelerinin, terfi edecek su
baylardan en. az bir üst rütbede bulumaları şarttıı*. 

IV - Subayların terfi işlemleri 

MADDE 55. — Yüksek Değerlendirme Kurulu ve değerlendirme kurulları terfi edecek subay
ların terfi işlemlerini aşağıdaki esaslara göre yapar: 

a) Rütbe terfi sırasındaki subayların sicil notu ortalamasını tesbit eder, bu işlemi yaparken 
sicillerden birisinin tarafsız verilmediğini tesbit ederse 'bu sicili iptal eder. 

Sicillerin hangi hallerde tarafsız verilmemiş sayılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
b) Kurul üyeleri, terfi edecek subayların şahsi dosyalarını ve o rütbedeki sicil raporlarını 

incelemek suretiyle Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecek âzami ve asgari hadler arasında bir 
değerlendirme notu verirler. 

Kurulca verilecek değerlendirme notu sicil tam notlarının 1/6 sim aşamaz. Bu miktar Yük
sek Değerlendir-me Kurulu için bir misli artırılır. 

Bütün üyelerin verdiği notların ortalaması değerlendirme notunu teşkil eder. Değerlendirme 
notunun tesbitinde şu esaslar göz önünde tutulur: 

1. önceki rütbelerde normal terfi edip etmediği. 
2. Sağlık durumu, 
3. Gördüğü kurslar, ek öğrenimler ve bunlardaki başarı dereceleri, 
4. Kıta veya meslekî tecrübesi, 
5. Atanma sınırlamaları, 
6. Aldığı mükâfatlar, 
7. Aldığı cezalar, 
8. Muharebe tecrübesi, 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Değerlendirme kurulları 

/ - Değerlendirme kurullarının teşkili 

MADDE 52. — Değerlendirme kurullarının teşkili : 
a) Yüksek Değerlendirme Kurulu, Yüksek Askerî Şûra üyelerinden (Jandarma subayları

nın değerlendirilmelerinde Jandarma Genel Komutanı bu kurula katılır); 
b) Değerlendirme kurulları Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen üyelerden, Kuvvet komu

tanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında yeteri kadar kurulur, 

II - Terfi işlemi 

MADDE 53. — Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

III - Değerlendirme kurulları üyelerinin nitelikleri 

MADDE 54. — Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

IV - Subayların terfi işlemleri 

MADDE 55. — Yüksek Değerlendirme Kurulu ve değerlendirme kurulları terfi edecek subay
ların terfi işlemlerini aşağıdaki esaslara göre yapar : 

c) Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamından elde edilen neticeye göre, 
subaylann yeterlik dereceleri tesbit edilir. Yeterlik derecelerinin tesbitinde toplam kıymetin 
eşitliği halinde subayların bulundukları rütbede :i kıdem sıraları esas alınır. 

d) Yeterlik derecelerinin tesbitinden sonra hiçbir subayın sırası değiştirilemez. Bunlar 41 nci 
madde esaslarına göre yeterlik gruplarına ayrılırlar. 
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9. Meslekine ait eserleri, 
10. Yabancı dil durumu, 
11. Verdiği sicillerin isabet derecesi, 
12. Akademik sicil ve mektup sicil raporları. 
c) Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamından neticeye göre subayların ye

terlik dereceleri tesbit edilir. Yeterlik derecelerinin tesbitinde toplam kıymetin eşitliği halinde 
subayların bulundukları rütbedeki kıdem sıraları esas alınır. 

d) Yeterlik derecelerinin tesbitindeh sonra hiç bir subayın Birası değiştirilemez Ve bunlar 
41 nci madde esaslarına göre yeterlik gruplarına ayrılır. 

V - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 

MADDE 56. — Değerlendirme kurullarının çalışmaları gizli yürütülür. Kanunen yetkili merciler 
dışında hiçbir makam ve şahsa bilgi verilmez. 

VI - Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı. 

MADDE 57. — Değerlendirme kurul üyeleri kararlarında bağımsızdırlar. 

VII - Yönetmelik 

MADDE 58. — Değerlendirme kurullarının çalışma usulleri, 55 nci maddenin (b) fıkrasındaki 
esasları ne şekilde değerlendireceği, kararlarını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetmeliğin
de gösterilir. 

SEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 

özel hükümler 

I - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 59. — Savaş takdirnamesi alan subaylara 2 yıl kıdem verilir. Savaş takdirnamesine hak 
kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilecek bu kanunda aranan kademe ve rütbe terfii şartlarına 
bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve yetimlerine emekli maaşı bağlanır. 
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V - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 

MADDE 56. — Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

VI - Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı 

MADDE 57. —:. Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

VII - Yönetmelik 

MADDE 58. — Hükümet tasarısının bu maddeci aynen kabul edilmiştir. 

SEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 

özel hükümler 

/ - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 59. — Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem 
verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu kanunda aranan 
kademe ve rütbe terfii şartlarına bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve yetimle
rine emekli maaşı bağlanır. 

a) Rütbe terfii sırasındaki subayların sicil notu ortalamasını tesbit eder, bu işlemi yaparken si
cillerden birisinin tarafsız verilmediğini tesbit ederse bu sicili iptal eder. 

Sicillerin hangi hallerde tarafsız verilmemiş sayılacağı, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
b) Kurul üyeleri, terfi edecek subayların şahsi dosyalarını ve o rütbedeki sicil raporlarını ince

lemek suretiyle Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecek âzami ve asgari hadler arasında bir değer
lendirme notu verirler. 

Kurulca verilecek değerlendirme notu, sicil tam notlarının 1/6 sini aşamaz. Bu miktar Yüksek 
Değerlendirme Kurulu için bir misli artırılır. 

Bütün üyelerin verdiği notların ortalaması sub ayın değerlendirme notunu teşkil eder. Değer
lendirme notunun tesbitinde şu esaslar göz önünde tutulur : 

1. önceki rütbelerde normal terfi edip etmediği, 
2. Sağlık durumu, 
3. Gördüğü kurslar, ek öğrenimler ve bunlardaki başarı dereceleri, 
4. Kıta veya meslekî tecrübesi, 
5. Atanma sınırlamaları, 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 1031) 



- 76 — 
Hükümetin teklifi 

77 - Esir subaylar 

MADDE 60. — Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıta ve kuranı fmni'lerince veya bun
ların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek raporlara göre : 

a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli veya kı
demli subayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapılan ve belge3>,e 
dayanan ihbarlar üzerine Millî Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre suçlu gö
rülenler askerî yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahkûm olanlar hakkında 37 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnadolunan suç
ları sabit olmıyanlardan : 

1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarım kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıpları emsal 
tarihine götürülür. 

2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanma
mış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları ve değerlendir
me notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasma girer ve terfi 
işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihi
ne götürülür. 

3. Emsallerinden bir rütbeden fazla gerikalmış olanlar, her rütbede 2 yıllık sicil sağlanıncaya 
kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki 
diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasma girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak 
kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür. 

e) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz. 

III - Harb gaibi subaylar 

MADDE 61. — Harb gaibi olup da sonradan dönen subaylar 60 ncı maddenin (a) fıkrası uya
rınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraet edenlerin terfileri esir subaylar hak
kındaki esaslara göre yapılır. 

IV - Enterme edilen subaylar 

MADDE 62. — Yabancı devletler tarafından enterme edildiği mahkeme kararı ile sabit olan su
baylar hakkında 60 ncı madde hükümleri uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar 

MADDE 63. — Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli yeterlik 
grupuna girmiş subayların sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları terlilerine engel teşkil etmez. 

Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır. 
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6. Aldığı mükâfatlar, 
7. Aldığı cezalar, 
8. Muharebe tecrübesi, 
9. Meslekine ait eserleri, 

10. Yabancı dil durumu, 
11. Verdiği sicillerin isabet derecesi, 
12. Akademik sicil ve mektup sicil raporları. 

1 ' ' 'vl / / - Esir subaylar 

MADDE 60. — Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

III - Harb gaibi subaylar 

MADDE 61. — Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

IV - Enterne edilen subaylar 

MADDE 62. — Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına gtren subaylar 

MADDE 63. — Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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VI - Sınıfı değişen subaylar 

MADDE 64. — Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarla fakülte ve yüsek okullarda okuyanların 
terfilerinin ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbi 

MADDE 65. — Fakülte veya yüksek okullardan mezun olup askerlik eğitimlerini de başarı ile biti
rerek subay nasbedilenlerin, subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ve üst rütbeye 
yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte ve yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 
(30 Ağustosu) itibar olunur. 

VIII - Açıkta bulunan subayların terfileri 

MADDE 66. — Açıkta bulundukları müddet zarfında terfi sırasına giren subayların mahkeme
leri neticesine kadar terfileri yapılmaz. Bunlardan mahkeme neticesi beraet edenler mütaakıp 30 Ağus
tosta terfi edecekler ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulur, bunlardan terfi edenlerin nasıpları 
amsalleri tarihine götürülür. Kademe terfi şartlarını haiz olanların kademe terfileri emsalleri tari
hinden goçerli olmak üzere derhal yapılır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

I - 6801 sayılı Kanunla muvazzaf subaylığa geçenler 

MADDE 67. — 6801 sayılı Kanun gereğince subaylığa geçenler ile askerî memur olarak orduda 
kalanlardan yüksek tahsili olmıyanlar yarbay (dâhil) rütbesine kadar terfi ettirilir. Bunların yarbaylık
taki kademe terfileri diğer yarbaylar gibi yapılır. 

II - Genelkurmay Başkanlarının görev süresi 

MADDE 68. — Genelkurmay Başkanlığına tâyin olunan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 
68 dir. Bu makama atanan orgeneral ve oramirallerin görevde kalış süresi normal olarak 3 yıldır. 

777 - Mareşal, büyükamiral ve orgeneral, oramirallere emekliliklerinde verilecek haklar 

MADDE 69. — Mareşal, büyükamiraller ile asaleten Genelkurmay Başkanlığı yapan orgeneral 
ve oramiraller, emekliye ayrıldıkları tarihten itibaren hayatta kaldıkları ve resmî kurum ve özel 
sektörde hizmet almadıkları veya siyasetle iştigal etmedikleri müddetçe kendilerine : 

a) Bir emir subayı tahsis edilir. 
b) Bir lojman verilir veya aylık kirası 1 000 lirayı geçmemek üzere bir daire kiralanır. 
c) 237 sayılı Taşıt Kanunundan faydalanırlar. 
d) Diğer orgeneral ve oramiraller yalnız b fıkrası hükmünden faydalanırlar. 
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VI - Sınıfı değişen subaylar 

MADDE 64. — Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbi 

MADDE 65. — Hükümet tasarısının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Açıkta bulunan subayların terfileri 

MADDE 66. — Açıkta bulundukları müddet zarfında terfi sırasına giren subayların yargılanma
ları neticesine kadar terfileri yapılmaz. Bunlardan yargılama neticesi beraet edenler mütaakıp 
30 Ağustosta terfi edecekler ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulur. Bunlardan terfi edenlerin 
nasıplan emsalleri tarihine götürülür. Kademe terfi şartlarını haiz olanların kademe terfileri em
salleri tarihinden geçerli olmak üzere derhal yapılır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

/ - Genelkurmay Başkanlarının görev süresi 

MADDE 67. •*» Hükümet tasansmın 68 nci maddesi 67 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

II - Mareşal büyük$miral ve orgeneral, oramirallere emekliliklerinde verilecek haklar 

MADDE 68. — Mareşal, büyükamiraller ile asaleten Genelkurmay Başkanlığı yapan orgene
ral ve oramiraller, emekliye ayrıldıklan tarihten itibaren hayatta kaldıkları ve resmî kurum ve 
özel sektörde hizmet almadıkları veya siyasetle iştigal etmedikleri müddetçe kendilerine : 

a) Bir emir subayı tahsis edilir. 
b) İkametgâh tahsisatı olarak ayda 1 000 lira ödenir. 
c) 237 sayılı Taşıt Kanunundan faydalanırlar. 
d) Diğer orgeneral ve oramiraller de (b) fıkrası hükmünden faydalanırlar ve talepleri halin

de refakatlerine bir er verilir. 
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ALTINCI KISIM 

** Astsubaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

7 - Kaynak 

MADDE 70. — Silâhlı Kuvvetler için muvazzaf astsubay kaynakları astsubay sınıf okulları
dır. 

II - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 71. — Astsubay sınıf okullarına girişte aranacak nitelikler, sınıf okullarının öğrenim 
ve eğitim süreleri ve şekilleri, öğrencilerin âzami öğrenim süreleri, okuldan ilişiklerinin kesilmesi 
halleri ve ilişikleri kesilenler hakkında yapılacak işlemler ile özlük hakları ye diğer hususlar yö
netmelikle düzenlenir, 

"'YEDİNCİ KISIM 

Astsubay sınıflandırması 

I - Sınıflar 

MADDE 72. — Silâhlı Kuvvetlerine mensup Kara, (Jandarma dâhil) Deniz, Hava astsubayla
rının sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil bu
lunduğu sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. 

II - Sınıfların kurulması ve kaldırılması 

MADDE 73. — Silâhlı Kuvvetlerin gelişme re ihtiyacına göre mevcut astsubay sınıflarının 
kaldırılmasına veya yeni astsubay sınıflarının kurulmasına, Genelkurmay Başkanlığının gösterece
ği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

III - Sınıflandırma 

MADDE 74. — Silâhlı Kuvvetlere mensup astsubayların ve astsubay adaylarının sınıflandırıl
maları ilk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma olmak üzere iki şekilde test ve mülakat neticele
rine, beden kabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre yapılır. 

a) tik sınıflandırma 

MADDE 75. — Astsubay adayları öğrencilerinin sınıflara ayrılması sınıfların kadro ihtiyacına 
göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır. 
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ALTINCI KISIM 

Astsubaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

I - Kaynak 

MADDE 69. — Hükümet tasarısının 70 nci maddesi 69 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

II - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 70. — Hükümet tasarısının 71 nci maddesi 70 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Astsubayların sınıflandırılması 

I - Sınıflar 

MAPDE 71. — Hükümet tasarısının 72 nci maddesi 71 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

II - Sınıfların kurulması ve kaldırılması , 

MADDE 72. — Astsubay sınıflarının kaldırılması ve yeni sınıfların kurulması hakkında %£Z nci 
madde esasları uygulanır. 

/ / / - Sınıflandırma 

MADDE 73. — Astsubayların sınıflandırılması hakkında 23 ncü madde esasları uygulanır. 

a) İlk sınıflandırma 

MADDE 74. — Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 24 ncü madde esas
ları uygulanır. 
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b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 76. — Bulunduğu sınıfın bedenî ve fizikî kabiliyetini kaybeden veya sınıfı kaldırılan 
veya yeni bir ihtisas kazanan astsubaylar aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar : 

a) Sıhhi sebepler : 
Sağlık durumları mensuboldukları sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre 

sağlık kurulu raporu alanlar; kendileri de istekli oldukları takdirde sınıflandırma kurullarınca 
beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler. 

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde birden fazla sınıfta hizmet 
etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı, da varsa, arzu ettikleri sınıflara geçirilir. 

b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemiyen hava astsubayları yeniden sınıflandırılırlar. 
c) özel hizmet niteliğini kaybedenler : 
Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, su altı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri 

zararsız hale getiren personelden niteliklerini kaybeden astsubaylar yeniden sınıflandırılırlar. 
d) İdarece görülecek lüzum üzerine : 
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle ehliyet düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tet

kik ve teklifi ile anlaşılan astsubay çavuşlar. 
2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle idarece görülecek lüzum üzerine sınıflarının de

ğişmesi icabeden astsubaylar. 
3. Yeni bir sınıf kurulmasında bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için ida

rece lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki astsubaylar, 
Yeniden sınıflandırılırlar. 
e) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine : 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuv

vete nakledilir. Personelin eski kuvvet ve sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edil
mez. 

IV - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 77. — ilk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafından 
yapılır. 

Sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağı, sınıflandırma kurullarının kuruluşu, çalışma usul
leri ve 'kararlarını nasıl alacağı Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir. 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

Astsubay meslek içi eğitimi 

/ - Meslek içi eğitimi 

MADDE 78. — Astsubayların yetiştirilmeleri ve yeterliklerinin geliştirilmeleri için tabi tutu
lacağı kurs ve görev başı eğitimleri ile sınıflarına göre istihdam tarzları, sınıf ayrılıklarına göre 
kıta ve diğer görevlerde istihdam süre ve sırası yeterlik durumlarına göre meslek programları 
yönetmeliği ile düzenlenir. 

/ / - Muharip sınıf astsubayların karargâhta görevlendirilmesi 

MADDE 79. — Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurum ve karargâhlarda idari iş
lerde görevlendirilemezler. 
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b) Yeniden sınıflandırma 

, MADDE 75. — Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) fıkrası haricolmak üzere 
25 nci madde esasları uygulanır. 

IV - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 76. — Astsubay sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği hakkında 2C ncı 
madde esasları uygulanır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Astsubay meslek içi eğitimi 

I - M&dek içi eğitimi 

MADDE 77. — Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 27 nci madde esasları uygulanır. 

/ / - Muharip astsubayların karargahta görevlendirilmesi 

MADDE 78. — Hükümet tasarısının 79 ncu maddesi 78 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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DOKUZUNCU KISIM 

Astsubay terfileri 

BÎRÎNCt BÖLÜM 

Genel hükümler 

I - Kapsam 

MADDE 80. — Silâhlı Kuvvetlerine mensup astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıp-
ları, rütbe ve kademe terfi şartları (bu kanun hükümlerine tabidir. 

77 - Rütbeler 

MADDE 81. — Silâhlı Kuvvetlerindeki astsubay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir: 
Astsubay çavuş 

» Kıdemli çavuş 
» Üstçavuş 
> Kıdemli üstçavuş 
» Başçavuş 
» Kıdemli Başçavuş 

III - Bekleme süreleri 

a) Normal bekleme süreleri 

MADDE 82. — Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir: 

Rütbeler Normal bekleme süreleri 

Astsubay çavuş 3 yıl 
» Kıdemli çavuş 3 yıl 
» Üstçavuş 3 yıl 
» Kıdemli üstçavuş 3 yıl 
» Başçavuş 6 yıl 
» Kıdemli başçavuş 6 yıl 

b) En az bekleme süreleri 

MADDE 83. — Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay 
Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile normal bekleme süreleîi 1/2 nisbetine kadar indirilebilir. 

c) En çok bekleme süreleri. 

MADDE 84. — Astsubayların 82 nci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında her 
rütbede kalabilecekleri en çok bekleme süreleri o rütbenin yaş haddine kadar olan süredir. Her 
rütbede emekliliği gerektirecek yeterlik grupıma dâhil olan astsubayların yaş haddine bakılmak
sızın 25 fiilî hizmet yılını doldurdukları tarihte haklannda T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
emekliye şevkle ilgili hükümleri uygulanır. 
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DOKUZUNCU KISIM 

Astsubay terfileri 

BIRINCI BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ -Kapsam 

MADDE 79. — Hükümet tasarısının 80 nci maddesi 79 ncu madde olarak aynen kaimi edil
miştir. 

/ / - Rütbeler 

MADDE 80. — Hükümet tasarısının 81 nci maddesi 80 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

III - Bekleme süreleri 

a) Normal bekleme süreleri 

MADDE 81. — Hükümet tasarısının 82 nci maddesi 81 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

b) En az bekleme süreleri 
MADDE 82. — Hükümet tasarısının 83 ncü maddesi 82 nci madde olarak aynen kabul edil

miştir. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE 83. — Astsubayların 81 nci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında, her 
rütbede kalabilecekleri en çok bekleme süreleri hakkında 33 ncü maddenin (b) fıkrası esasları 
uygulanır. 
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IV - Terfi zamanı 

MADDE 85. — Astsubayların terfileri her yıl mutlak olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı günü 
yapılır. 

İKİNCÎ BÖLÜM 

Nasıp 

I - Astsubaylığa nasıp 

MADDE 86. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri bakanlık onayı ile yapılır. Nasıplar ba-
1 ;ınlı: onayı metninde yazılı tarihte başlar. 

Astsubay sınıf okullarım başarı ile bitirenler o yılm 30 Ağustosunda astsubay çavuş nasbedilir-
ler. 

/ / - Nasıp düzeltmesi 

MADDE 87. — Kazai ve idari kararlar ile nasıp düzeltmesi : 
c) Astsubayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar (para cezasından mu-

havvel olanları dâhil, kısa hapis ve tecil edilen cezalar hariç) ile mahkûmiyetle neticelenen açıkta ge
çen müddetler, firar ve izin tecavüzünde buundukları mahkeme karan ile sabit olanların bu müddet
leri bekleme sürelerinden düşülür. Şu kadarki açığı gerektirmiyen bir suçtan mahkum olanların açık
ta geçen müddetleri bundan hariçtir. 

b) Muhtelif sınıf okullarında, temel kurslarında veya bunlann benzeri tahsil ve eğitimde bulu
nan astsubaylardan; tahsil ve eğitimde devamsızlık, başarısızlık veya uygunsuz hallerinden devre kay
bedenlerin terfileri emsallerine nazaran kaybettikleri kadar geciktirilir. 

6 ay (dâhil) ve daha az süreli kurslar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 
Sıhhi sebeplerden dolayı bu madde hükmü uygulanmaz. 
c) Nasıp düzeltilmesi suretiyle terfiler 85 nci madde hükmüne tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

/ - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 88. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir. 
a) Rütbelerde kıdemler, Bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar. 
b) Aynı günde astsubaylığa nasbedüenlerin arasında kıdem sırası; astsubay sınıf okullarından 

mezun olanların kıdemleri okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir. Bunlar kendi aralann-
da sıralanırlar. 

c) Aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında kıdem sırası, her rütbeye yükselirken almış olduklan 
ehliyet derecelerine göre yapılır. 

d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası; kadro sı
nıfları esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik gruplan aynı 
olanlar içinde yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. 

Yeterlik dereceleri aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır. 
e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler yeni sınıflarındaki ehliyet dereceleri tesbit 

oluncaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplarımn sonunda sıralanır. 
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IV • Terfi zamanı 

MADDE 84. — Astsubayların te"rfi zamanı hakkında 34 ncü madde hükmü uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Nasıp 

/ - Astsubaylağa nasıp 

MADDE 85. — Hükümet tasarısının 86 ncı maddesi 85 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

II - Nasıp düzeltilmesi 

MADDE 86. — Kazai ve idari kararlar neticesi astsubayların nasıplarmm düzeltilmesi hakkın-
da, 37 nci maddenin a, c, e fıkraları hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

/ - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 87. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Rütbelerde kıdemler, Bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar. 
b) Aynı günde astsubaylığa nasbcdilenlerin arasında kıdem sırası : 
Astsubay sınıf okullarından mezun olanların kıdemleri, okullarda kazanılan not ortalamalarına 

göre tesbit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar. 
c) Aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında kıdem sırası : 
Her rütbeye yükselirken almış oldukları ehliyet derecelerine göre yapılır. 
d) Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası : 
Kadro sınıfları esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 

grupları aynı olanlar için de yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. 
Yeterlik dereceleri aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır. 
e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni smıflarmdaki yeterlik dereceleri 

tesbit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplarmm sonunda sıralanırlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esa3 ve şartlan 

7 - Terfi esasları 

MADDE 89. — Astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşitli sınıflara mensup astsubayların çeşitli rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri; sicil ra

porlarının not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre tes-
bit edilir. 

Sicil raporlarının ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı Astsubay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Üstçavuş, Kd. Üstçavuş ve astsubay başçavuş rütbelerindeki astsubaylar terfi için gerekli 
•bekleme sürelerinin son yıllarında o rütbede haklarında her yıl tanzim edilen sicil raporlarının 
not ortalamasına ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre sıralanır ve 
5 yeterlik grupuna ayrılır. 

c) Astsubayların rütbe terfi edebilmeleri için : 
1. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşların en az 4 ncü yeterlik grupuna. 
2. Astsubay başçavuşların en az 3 ncü yeterlik grupuna girmeleri şarttır. 
d) Astsubay çavuşlar ve kıdemli çavuşlar yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri Ast

subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen mâni sebepler bulunmadıkça normal bekleme sürelerinin so
nunda yapılır. 

e) Normal bekleme süreleri sonunda yapılan değerlendirmede terfi için gerekli yeterlik gru
puna girenıiyen astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlar mütaakıp 2 sene daha, astsubay başça
vuşlar bir sene daha değerlendirmeye tabi tutulur. Yeterlik notları normal bekleme süresi so
nunda değerlendirmeye giren astsubayların aldığı yeterlik notlarına eşit veya daha yukarı not 
alanlar o grupa girmiş sayılır ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bulu
nan astsubayların yeterlik derecelerini tesbit eden not kendi kuvvetinde o sene terfi sırasına giren 
ve yeterlik gruplarına ayrılabilen, diğer sınıfların yeterlik gruplarının en düşük yeterlik derecesi 
notuna eşit veya daha yukarı ise o yeterlik grupuna girmiş addedilir ve haklarında buna göre 
işlem yapılır. 

II - Yeterlik grupları 

MADDE 90. — Yeterlik grupları ile bunların yüzde nisbetleri aşağıda gösterilmiştir: 
1 nci grup % 5 
2 » » » 20 
3 » » » 50 
4 » » » 20 
5 » » > 5 

III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 91. — Yeterlik gruplarına gireceklerin sayıları her sınıf ve rütbe için ayrı ayrı ojmak 
üzere normal bekleme süreleri sonunda terfi sırasına giren astsubay mevcudunun yeterlik grupu 
yüzdeleri ile çarpılması suretiyle elde edilir. Ehliyet gruplarının hesaplanması sırasında 0,5 den 
(dâhil) daha yukarı kesirlerin noksanı bir alt gruptan alınarak tama çıkarılır. ^ 

0,5 den aşağı kesirler bir alt grupa eklenir. Bu hesaplama birinci yeterlik grupundan başla
narak yapılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

I - Terfi esasları 

MADDE 88. — Astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: 
a) Çeşitli sınıflara mensup astsubayların çeşitli rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri; sicil ra

porlarının not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre tes-
bit edilir. 

Sicil raporlarının ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı, Astsubay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbeleri ildeki astsubaylar, terfi için gerekli bek
leme sürelerinin son yıllarında o rütbede haklarında her yıl tanzim edilen sicil raporlarının not 
ortalamasına ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre sıralanır ve 5 ye
terlik grupuna ayrılırlar. 

c) Astsubaylar terfi edebilmeleri için: 
1. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşların en az 4 neü yeterlik grupuna, 
2. Astsubay başçavuşların en az 3 ncü yeterlik grupuna girmeleri şarttır. 
d) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri 

Astsubay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel cebepler bulunmadıkça normal bekleme sürelerinin 
sonunda yapılır. 

e) Normal bekleme sürelerinin sonunda yapılan değerlendirmede, terfi için gerekli yeterlik 
grupuna giremiyen astsubay üstçavuş ve kıdemliüstçavuşlar, mütaakıp iki yıl, astsubay başçavuş
lar bir yıl daha değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan yeterlik notları normal bekleme sü
resi sonunda değerlendirmeye giren ve terfi eden astsubayların aldığı yeterlik notlarına eşit ve
ya daha yukarı not alanlar bu grupa girmiş sayılır ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve rütbelerde astsubayların yeterlik 
derecelerinin tâyini hakkında 39 ncu maddenin f fıkrası esasları uygulanır. 

II - Yeterlik grupları 

MADDE 89. — Astsubayların yeterlik grupları ile bunların yüzde oranlan hakkında 40 ncı 
madde esasları uygulanır. 

III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 90. — Astsubayların yeterlik gruplarının hesaplanması hakkında 41 nci madde esas
ları uygulanır. 
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IV - Terfi işlemi 

MADDE 92. — Terfi edecek astsubayların terfi işlemleri değerlendirme kurullarınca bu kanun
da yazılı esaslara göre yapılır. 

V - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 93. — Kara, (Jandarma dâhil), Deniz ve Hava Kuvvetlerine ait kadrolar her yılm 
Mayıs ayında sınıf ve rütbe belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca Kuvvet komutanlıkları vaşı-
tasiylc değerlendirme kurullarına bildirilir. 

VI - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 94. — Muhtelif sınıflarca yürütülebilen (çok sınıflı) kadrolar, bu kadrolarda gösteri
len sınıflara; sınıfların kadro mevcutları nisbetinde dağıtılır. 

VII - Rütbe terfii esas ve şartlan 

MADDE 95. — Rütbelere terfi esas ve şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme müddetini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme müddetinin 2/3 ü kadar yıllık sicili bulunmak. 
c) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grupuna dâhil bulunmak. 
d) Üst rütbe kadrosunda münhal bulunmak, a, b, c ve d fıkralarında yazılı şartları taşıyan 

astsubaylar kadro münhali nisbetinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu tcrfiler yeterlik grup
larına ve yeterlik grupları içerisindeki yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar dahilinde 
değerlendirme kurullarınca yapılır. 

VIII - Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 96. — Rütbe terfi için gerekli yeterlik grupuna girip de kadroda münhal bulunmadı
ğından terfi cdemiyen astsubaylar mütaakıp senelerde yeniden değerlendirilirler. 

Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme sürelerinin başlangıcı rütbeye nasıp 
tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

IX - Kademe terfi esas ve şartlan 

MADDE 97. — Kademe terfi esas ve şartlan şunlardır : 
a) Muayyen bir kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak. 
b) Muayyen bir karnede maaşını fiilen almış olmak. 
c) Sicil notu müsait bulunmak (en az bekleme süreleri sonunda rütbe terfi için her yıl yapılan 

yeterlik gruplamasında kendi kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye ayrılacak yeter
lik gruplarının üstündeki grupların en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya daha yukarı sicil 
notu almış olmak) 

Normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfi eden astsubaylar yeni rütbelerinin birinci kade
mesine terfi etmiş sayılırlar. 

Normal bekleme süreleri dışında rütbe terfi eden astsubaylar eski rütbesinde bulunduğu kade
menin yeni rütbesinde bir ileri maaşa tekabül eden maaş kademesine de terfi etmiş sayılırlar. 

Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak rütbe terfiini gerektirmez. 
Rütbelere ait kademeler ek - 3 çizelgede gösterilmiştir. 
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IV - Terfi işlemi 

MADDE 91. — Hükümet tasarısının 92 nci maddesi 91 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

V - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 92. — Terfi edecek astsubayların kadrolarının tesbiti hakkında 42 nci madde esas
ları uygulanır. 

VI - Çok sımflı kadrolar 

MADDE 93. — Çok sınıflı astsubay kadrolarının dağıtımı hakkında 43 ncü madde esasları 
uygulanır. 

|L VII -Rütbe terfii ve şartlan 

MADDE 94. — Hükümet tasarısının 95 nci maddesi 94 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

VIII • Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 95. — Hükümet tasarısının % nci maddesi 95 nci madde olarak aynen kabul edil* 
mistir. 

IX - Kademi terfi esas ve şartlan 

MADDE 96. — Kademe terfi esas ve şartları şunlardır: 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
b) Sicil notu müsait bulunmak, (normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfii için her yıl ya

pılan yeterlik gruplamasmda kendi kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye ayrılacak 
yeterlik gruplarının üstündeki grupların en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya daha yukarı 
sicil notu almış olmak) 

Normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfi eden astsubaylar yeni rütbelerinin birinci ka
demesine de terfi etmiş sayılırlar. 

Normal bekleme süreleri dışında rütbe terfi eden astsubaylar eski rütbesinde bulunduğu ka
demenin yeni rütbesinde bir ileri maaşa tekabül eden maaş kademesine de terfi etmiş sayılırlar. 

Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak rütbe terfiini gerektirmez. 
Rütbelere ait kademeler ek 2 çizelgede gösterilmiştir. 
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5 nci yeterlik grupuna girdiğinden 25 fiilî hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecek olan üst
çavuşlar ve kıdemli üstçavuşlar kademe terfi şartlarını haiz oldukları takdirde başçavuşluğuna ncü 
kademesine, 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna giren başçavuşlar kıdemli başçavuşluğun 2 nci ka
demesine kadar kademe terfi ederler. 

96 nci madde uyarınca rütbe terfi edemeyip kademe terfiine sapan ve 25 fiilî hizmet yılını dol
durmuş olan astsubaylar kademe terfi edemediklerinde emekliye sevk edilirler. 

Astsubay kıdemli başçavuşlar normal bekleme süresi sonunda değerlendirmeye tabi tutulur
lar. Bunlardan 4 ve 5 nci yeterlik grupuna girenler emekliye sevk edilirler. Diğerleri kademe 
terfihine tabi tutulurlar. Astsubay kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve mütaakıp yıllarında bulunan
ların her yıl yapılacak değerlendirilmelerinde o yıl kıdemli başçavuşlukta 6 yıllık bekleme süre
leri sonunda değerlendirmeye tabi tutulanların 3 ncü ehliyet grupuna girenlerin en küçük notun
dan aşağı not alanlar hakkında emeklilik işlemi yapılır, diğerleri kademe terfi ettirilirler. 

BEŞÎNCt BÖLÜM 

" Rütbe terfii için gereken yeterlik grupuna giremiyenler hakkında yapılacak işlem 

/ - Terfi için gerekli yeterlik grupuna giremiy enler 

MADDE 98. — Rütbe terfii için gerekli yeter ik grupuna giremiyen astsubaylar hakkında aşa
ğıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlardan yapılan son değerlendirme neticeside 5 nci, 
astsubay başçavuşlardan 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet yılı toplamı 25 yıl 
ve daha fazla olanlar hakkında T. C. Emekli Sanlığı Kanununun emekl'iye sevk ile ilgili hüküm
leri uygulanır. 

b) Kıdemli başçavuşlar normal bekleme süre ıi sonunda değerlendirilerek 4 ncü ve 5 nci ehliyet 
grupuna girenler hakkında (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebeb.yle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görül-
miyen astsubayların hizmet sürelerine ve sicil tanzim zamanlarına bakılmaksızın haklarında emek
lilik işlemi yapılır. Bu gibiler hakkında lüzumlu sicillerin ne suretle tanzim edileceği Astsubay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

d) 5 nci yeterlik grupuna girip de terfi hak"arı olmaksızın 25 fiilî hizmet yılına kadar hizmete 
devam edecek astsubaylardan Astsubay Sicil Yö ıctmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden 
istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında hizm :t sürelerine bakılmaksızın emekli işlemi yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Değerlendirme kurulları 

I - Değerlendirme kurullarının .teşkili 

KADDE 99. — Astsubay değerlendirme kurulları, Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığında Astsubay Sicil Yönetmeliğindeki esaslara göre yeteri kadar kurulur. 

7/ - Astsubayların terfi işlemleri 

MADDE 100. — Astsubay-değerlendirme kurulları terfi edecek astsubayların terfi işlemlerini 
aşağıdaki esaslara göre yapar : 
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5 nci yeterlik grupuna girdiğinden 25 fiili hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecek olan 
üstçavuşlar ve kıdemli üstçavuşlar, kademe terfi şartlarını haiz oldukları takdirde başçavuşluğun 
3 ncü kademesine, 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna giren başçavuşlar, kıdemli başçavuşluğun 
2 nci kademesine kadar kademe terfii ederler. 

95 nci madde uyarınca rütbe terfii edemeyip kademe terfiine sapan ve 25 fiili hizmet yılım 
doldurmuş olan astsubaylar kademe terfii edeme diklerinde emekliye sevk edilirler. 

Astsubay kıdemli başçavuşlar, normal bekleme süresi sonunda değerlendirmeye tabi tutulurlar. 
Bunlardan 4 ve 5nci yeterlik grupuna girenler emekliye sevk edilirler. Diğerleri kademe terfiine 
tabi tutulurlar. Astsubay kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve mütaakıp yıllarında bulunanların, her 
yıl yapılacak değerlendirmelerinde o yıl kıdemli başçavuşlukta 6 yıllık bekleme süreleri sonunda 
değerlendirmeye tabi tutulanların 3 ncü yeterlik grupuna girenlerin en düşük notundan aşağı 
not alanların hakkında emeklilik işlemi yapılır, diğerleri kademe terfii ettirilirler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Eütbc terfii için gerekli yeterlik grupuna girmiyenler hakkında yapılacak işlem 

I - Terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 97. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna gireıniyen astsubaylar hakkında aşa
ğıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlardan yapılan son değerlendirme neticesinde 5 nci, ast
subay başçavuşlarından 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet yılı toplamı 25 yıl 
ve daha fazla olanlar hakkında Türkiye Cumhuri/eti Emekli Sandığı Kanununun emekliye sevk ile 
ilgili hükümleri uygulanır. 

b) Normal bekleme süresi sonunda değerlen lirilerek 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna giren 
kıdemli başçavuşlar hakkında a fıkrası hükmü uygulanır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görtil-
miyen astsubayların hizmet sürelerine ve sicil tan üm zamanlarına bakılmaksızın haklarında emekli
lik işlemi yapılır. Bu gibiler hakkında lüzumlu sİ3İllerin ne suretle tanzim edileceği Astsubay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 

d) 5 nci yeter!ik grupuna girip de terfi hak1 arı olmaksızın 25 fiilî hizmet yılma kadar hizmete 
devam edecek astsubaylardan, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden 
istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında, hizmat sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Astsubay Değerlendirme Kurulları 

1 - Değerlendirme Kurullarının teşkilleri 

MADDE 98. — Hükümet tasarısının 99 ncu ma İdesi 98 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Astsubayların terfi işlemleri 

MADDE 99. — Astsubay Değerlendirme Kurulları terfi edecek astsubayların terfi işlemlerini, 
55 nci madde esaslarına göre yapar. 
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a) Değerlendirme kurulları bir rütbeye terfi sırasındaki astsubayların sicil notu ortalamala
rını tesbit eder. Bu işlemi yaparken sicillerden her hangi birisinin tarafsız verilmediğini tesbit 
ederse bu sicili iptal eder. 

Sicillerin hangi hallerde tarafsız verilmemiş addedileceği Astsubay Sieil Yönetmeliğinde gös
terilir. 

b) Kurul üyeleri, terfi edecek astsubayların şahsi dosyalarını ve o rütbedeki sicil raporlarını 
incelemek suretiyle Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecek âzami ve asgari hadler arasında 
bir değerlendirme notu verirler. Kurullarca verilecek değerlendirme notu sicil tam notunun 1/6 
sim aşamaz. Bütün üyelerin verdiği notlar toplamı astsubayın değerlendirme notunu teşkil eder. 

Değerlendirme notunun tesbitinde şu esaslar göz önünde tutulur : 
1. önceki rütbelerde normal terfi edip etmediği, 
2. Sağlık durumu, 
3. Gördüğü kurslar ve ek öğrenimler ile bunlardaki başarı dereceleri, 
4. Kıta tecrübesi (Meslekî tecrübesi) 
5. Atanma sınırlamaları, 
6. Aldığı mükâfatlar, 
7. Aldığı cezalar, 
8. Muharebe tecrübesi, 
9. Meslekine ait eserleri, 

10. Yabancı dil durumu, 
11. Akademik sicil ve mektep sicil raporları. 
c) Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamında elde edilen neticeye göre ast

subayların yeterlik dereceleri tesbit edilir. Yeterlik derecelerinin tesbitinde toplam kıymetin eşit
liği halinde astsubayların bulundukları rübedeki kıdem sıraları esas alınır. 

d) Yeterlik derecelerinin tesbitinden sonra hiçbir astsubayın sırası değiştirilmez ve bunlar 
90 ncı madde esaslarına göre yeterlik gruplarına ayrılır. 

III - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 

. MADDE 101. — Astsubay değerlendirme kurullarının çalışmaları gizli yürütülür. Kanunen yet
kili merciler dışında hiçbir makam ve şahsa bilgi verilmez. 

IV - Değerlendirme kurullarının kararlan 

MADDE 102. — Astsubay değerlendirme kurulları üyeleri kararlarında bağımsızdırlar. 

V - Yönetmelik 

MADDE 103. — Astsubay değerlendirme kurullarının çalışma usulleri 100 ncü maddenin b 
fıkrasındaki esasları ne şekilde değerlendireceği, kararların nasıl alınacağı ve sair hususlar Astsu
bay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir, 

/ - 8ava§ takdirnamesi alanlar 

MADDE 104. — Savaş takdirnamesi alan astsubaylara kıdem verilir Savaş takdirnamesine hak 
kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu kanunda aranan kademe ve rütbe terfi şartlarına 
bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve yetimlerine emekli maaşı bağlanır. 
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/ / / - Değerlendirme Kurullarının çah§malar% 

MADDE 100. — Astsubay Değerlendirme Kurulları, çalışmalarını 56 nci madde esasları dâhi* 
lînde yürütür. 

IV - Değerlendirme Kurullarının kararları 

MADDE 101. — Hükümet tasarısının 102 nci maddesi 101 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

V - Yönetmelik 

MADDE 102. — Astsubay Değerlendirme Kurullarının çalışma usulleri, 58 nci maddedeki esas
lar dâhilinde Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

özel hükümler 

/ - Sava§ takdirnamesi alanlar 

MADDE 103. — Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 59 ncu madde esasları uygulanır. 
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YEDINCI BÖLÜM 

özel hükümler 

II - Esir astsubaylar 

MADDE 105. — Esir düşen astsubayların esir düştüklerine dair kıta ve kurum amirlerince ve
ya bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek rapor
lara göre : 

a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri, esir astsubaylar içindeki en yüksek rütbeli 
veya kıdemli subay ve astsubayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı ola
rak yapılan ve belgeye dayanan ihbarlar üzerine Millî Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek ku
rul raporuna göre suçlu görülenler askerî yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mah
kûm olanlar hakkında 87 nci madde hükümleri uygulanır. 

b) Esaretten donen astsubaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnadolunan 
suçları sabit olmıyanlardan : 

1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıpları emsal 
tarihine götürülür. 

2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar, esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmamış 
iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları ve değerlen
dirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek astsubaylarla yeterlik gnıplamasma girer 
ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları em
sal tarihine götürülür, 

3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kal niş olanlar, her rütbede iki yıllık sicil sağlanın
caya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı 
rütbedeki terfi edecek diğer astsubaylarla yeterlik gruplamasma girer ve terfi işlemine tabi tutu
lurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür. 

e) Yukardaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz. 

III - Ilarb gaibi astsubaylar 

MADDE 106. — Harb gaibi olup da sonradan dönen astsubaylar 105 nci maddenin a fıkrası 
uyarınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraet edenlerin terfileri esir astsubay
lar hakkındaki esaslara göre yapılır. 

IV - Enterne edilen astsubaylar 

MADDE 107. — Enterne edilen astsubaylar : 
Yabancı devlet tarafından enterne edildiği mahkeme karan ile sabit olan astsubaylar hakkında 

105 nci madde hükümleri uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar 

MADDE 103. — Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli yeterlik 
grupuna girmiş astsubayların sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil etmez. 

Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır. 

VI - Sınıf değiştiren astsubaylar 

MADDE 109. — Çeşitli sebeplerle sınıfı değiştirilen astsubayların terfi esas ve şartları Astsubay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
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77 - Esir astsubaylar 

MADDE 104 — Esir düşen astsubaylar hakkında 60 ncı madde esasları uygulanır. 

777 - Harb gaibi astsubaylar 

MADDE 105. — Harb gaibi astsubaylar hakkında 61 nci madde esasları uygulanır. 

IV - Enterne edilen astsubaylar 

MADDE 106. — Enterne edilen astsubaylar hakkında 62 nci madde esasları uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar 

MADDE 107. — Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında 63 ncü madde 
esasları uygulanır. 

VI - Sınıf değiştiren astsubaylar 

MADDE 108. — Çeşitli sebeplerle smıf değiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde yapıla
cağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
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VII - Açıkta bulunan astsubayların terfileri 

MADDE 110. — Açıkta bulundukları müddet zarfında terfi sırasına giren astsubayların mahke
meleri neticelerine kadar terfileri yapılmaz. Bunlardan mahkeme neticesi beraet edenler mütaakıp 
30 Ağustosda terfi edecekler ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulurlar. Neticede terfi edenlerin 
nasıpları emsalleri tarihine götürülür. Kademe terfi şartlarını haiz olanların kademe terfileri emsal
leri tarihinden geçerli olmak üzere derhal yapılır. 

VIII - Maaş, özlük kakları ve açık durumları 

MADDE 111. — Astsubayların maaşları ile buna bağlı sair özlük hakları, açığa çıkarılmaları, açı
ğın kaldırılması subaylar hakkındaki hükümlere tabidir. 

IX - İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları 

MADDE 112. — Ahlâki bakımından Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyerek sicil yolu 
ile çıkarılanlar haricolmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veya sicil yolu ile çıkarılan ast
subaylar rütbeleri ile yedek astsubaylığa geçirilirler. 

Bunlardan yedeklik çağları rütbelerine bakılmaksızın 55 yaşını bitirinceye kadar devam eder. 
Silâhlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar 

Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar. 
Barışta manevra ve tatbikat amaciyle olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri kadarının 

hizmete çağrılması sair yedeklik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılmaları yedek subay kanunu 
hükümlerine göre yürütülür. 

X - Sicil yolu ile çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri 

MADDE 113. — Ahlâki bakımdan sicil yolu ile veya mahkeme kararı ile mecburi hizmetini ta
mamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan muvazzaflık hizmetini tamamlıyanlar derhal terhis olu
nur. 

Muvazzaflık hizmetini tamamlamıyanlara bu hizmetleri er olarak tamamlattırılır. 

SEKlZÎNCÎ BÖLÜM 

Astsubaylıktan yarsubay olma 

/ - Yarsubay olma şartları 

MADDE 114. — Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı göz önüne alınmak her sene tesbit edilecek kon
tenjan nisbetinde emsali arasında temayüz etmiş astsubaylar, aşağıdaki şartlarla yarsubay teğmen 
nasbedilir : 

a) Başçavuşluğun birinci ve ikinci senesinde bulunmak ve bu süreyi geçirmemiş olmak, 
b) Başçavuşluğa terfiinde 1 nci yeterlik grupuna girmiş olarak yükselmiş bulunmak, 
c) Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı 

üstlerince onanmış olmak, 
d) Lise seviyesinde yapılacak genei kültür ile meslek imtihanlarını kazanmak, mütaakıben 

gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı göstermek, 
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VIII - Açıkta bulunan astsubayların terfileri 

MADDE 109. — Açıkta bulunan astsubayların terfileri hakkında 66 ncı madde esasları uygu
lanır. 

VIIİ - Maaş, özlük hakları ve açık durundan 

MADDE 110. — Hükümet tasarısının 111 nei maddesi 110 ncu madde olarak aynen kaibul edil
miştir. 

IX - istifa eden veya emekli olan astsubayların durumları 

MADDE 111. — Hükümet tasarısının 112 nci maddesi 111 nci madde olarak kaibul edilmiştir. 

X ~ Sicil yolu ile çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri 

MADDE 112. — Ahlâkî bakımdan sicil yolu ile veya mahkeme kararı ile mecburi hizmetini ta
mamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizmetini tamamlıyaniUar derhal terhis 
olunur. 

Muvazzaflık hizmetini tamamlamıyanlara bu hizmteleri er olarak tamamlattırılır. 

SEKÎZÎNöt BÖLÜM 

Astsubaylıktan subay olma 

7 - Astsubaylıktan subay olma şartları 

MADDE 113. — Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tesbit edilecek konten
jan ııisbetindo emsali arasında temayüz etmiş astsubaylar, aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler : 

a) Başçavuşluğum birinci ve ikinci senesinde bulunmak ve bu süreyi geçirtmemiş olmak, 
b) Başçavuşluğa terfiinde birinci yeterlik grubuna girmiş olarak yükselmiş bulunmak, 
c) Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı 

sicil üstTerince onanmış olmak, 
d) Lise seviyesinde yapılacak genel kültür ve meslek imtdihaınlarını kazanmak ve müteakiben 

gönderilecekleri okul ve kunslarda başarı göstermek. 
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II - Yarsubay rütbeleri 

MADDE 115. — Astsubaylıktan yarsubaylığa geçenler en fazla yüzbaşılığın 6 ncı kademesine 
kadar yükselebilirler. 

Yarsubaylarm rütbeleri, bekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıdadır: (Ek - 3) 
Bekleme süresi Yaş haddi 

Yarsubay Teğmen 3 yıl 41 
» Üsteğmen 6 » 46 
» Yüzbaşı 6 » 52 

III - Yarsubaylarm terfi şartlan 

MADDE 116. — Yarsubaylarm terfi şartları ve diğer hususlar subaylarda olduğu gibidir. Bun
ların kıdem sırası diğer kaynaklardan yetişen aynı rütbe ve nasıplı subaylardan sonradır. Bunlar 
kendi aralarında sıralanır. 

IV - Yönetmelik 

MADDE 117. — Yukarıda belirtilen hükümlerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmıyan sınıfların 
hangi sınıf ve meslek imtihanlanna tabi tutulacaklar ve sicillerin ne şekilde verileceği Astsubay Si
cil Yönetmeliğinde gösterilir. 

V - Haklar ve görevler 

MADDE 118. — Subaylar hakkındaki hükümler bu bölümdeki istisnalar dışında yarsubaylar 
hakkında da uygulanır. 

ONUNCU KISIM 

Yükümlülük 

/ - Subayların ve astsubayların yükümlülüğü 

MADDE 119. — Muvazzaf subaylar, astsubaylar subay ve astsubay nasbedildiklerinden itiba
ren fiilen 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. Yarsubaylarm istifaları için yarsubay nasbedildik-
ten sonra 10 yıllık mecburi hizmet aranmaz. 

II - Yurt dışında öğrenim, kurs, ve staj yapanların yükümlülükleri 

MADDE 120. — Subay, yarsubay ve astsubay nasbedildikten sonra öğrenim, kurs ve staj 
için yurt dışına gidenlerle, Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim yapanların yükümlü
lükleri aşağıdaki gibidir : 

a) Subay, yarsubay ve astsubay nasbedildikten sonra yabancı memleketlere 6 ay veya daha 
fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadiyle gidenle
rin yükümlülükleri : 

1. Masrafları kendileri tarafından ödenmiş ise, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen süre 
kadar, 

2. Masrafları Devlet tarafından ödenmiş ise bu sürenin 2 misli kadar veya Devletçe yapılan 
masrafları faizi ile ödedikleri takdirde gidiş ve dönüş süresi kadar uzatılır. 
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II - Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri 

MADDE 114. — Astsubaylıktan subaylığa geçenler, en fazla yüzbaşılığın 10 ncu kademesine 
kadar yükselebilirler. Bunların rütbeleri bekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıdadır: (Ek-3) 

Bekleme süresi Yaş haddi 

Teğmen 3 yıl 41 
Üsteğmen 6 yıl 46 
Yüzbaşı 6 yıl 52 

/ / / - Yönetmelik 

MADDE 115. — Yukarda belirtilen hükümlerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmıyan sınıfların 
hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi tutulacakları ve sicillerin ne şekilde verileceği, subay sicil 
yönetmeliğinde gösterilir. 

ONUNCU KISIM 

Yükümlülük 

/ - Subayların ve astsubayların yükümlülüğü 

MADDE 116. — Muvazzaf subaylar, astsubaylar, subay ve astsubay nasbedildiklerinden itiba
ren, fiilen 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük uygulanmaz. 

II - Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanların yükümlülükleri 

MADDE 117. — Subay ve astsubay nasbedil dikten sonra öğrenim, kurs ve staj için yurt dışı
na gidenlerle, Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim yapanların yükümlülükleri aşağıda 
gösterilmiştir : 

a) Subay ve astsubay nasbedildikten sonra, yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre 
ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadı ile gidenlerin yükümlü
lükleri : 

1. Masrafları kendileri tarafından ödenmiş ise, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen süre 
kadar, 

2. Masrafları Devlet tarafından ödenmiş ise bu sürenin iki mlisli kadar veya Devletçe yapılan 
masrafları faizi ile ödedikleri takdirde gidiş ve dönüş süresi kadar uzatılır. 
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b) Subaylardan subaylığa nasbedildikten sonra Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fa
külte ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla, meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların yükümlü
lükleri buralarda geçen süreler kadar uzatılır. 

e) a ve b fıkraları gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri: 
1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan 

sonra, 
2. Yükümlülük süresini tamamlıyarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlı-

yanların, 
Kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar. 

III - Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri 

MADDE 121. — l i se mezunlarından öğrenim maksadiyle yabancı memlekete- gönderilenlerin 
subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 10 yıllık hükümlülük süresine ek olarak öğre-
nim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süre kadar fazla hizmet etmeleri 
ile mümkündür. 

Bunlardan Devletçe kendilerine yapılan masrafları faizi ile birlikte ödiyenler 10 yıllık yüküm-
lülükleri sonunda istifa edebilirler. 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

MADDE 122. — Askerî akademiler, yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğ
rencileri ile astsubay sınıf öğrencileri ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten sonra okul mas
raflarını ödeseler dahi istifa edemezler. 

V - İstifaların kabul süresi 

MADDE 123. — Yükümlülüklerini bitirerek istifa edenlerin istifaları Bakanlıkça kabul edilir, 
İstifaların kabulü müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. 

Savaş 'hali ve savaşı gerektircek durumun baş göstermesi hallerinde subay, yarsubay, astsu
bay ve askerî memurların istifa işlemleri Bakanlar Kurulu karraı ile bu sürelerin sonuna kadar 
tehir edilebilir. 

ONBİRÎNCİ KISIM 

Hizmet şartlan ve şekilleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Atanmalar 

/ - Atanmalarda esaslar 

MADDE 124. — Barışta kıta, karargâh ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast 
rütbe ile asil olarak kimse atanamaz. 
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b) Subaylardan subaylığa nasfoeeliilidikten sonra Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakül
te ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla, meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların yükümlülük
leri buralarda geçen süreler kadar uzatılır. 

c) (a) ve (b) fıkraları gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarih
leri : 

1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra, 
2. Yükümlülük süresini tamıamlıyarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlıyan-

Iarın, 
Kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar. 

III - Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri 

MADDE 118. —• Lise mezunlarından öğrenim maıksadiyie yabancı memleketlere gönderilanleıan, 
subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 10 yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğrfflKİm 
için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süre kadar fazla hizmet etmeleri ile müm
kündür. 

ıBumlardan Devletçe kendilerine yapılan masrafları faizi ile birlikte ödiyenler 10 yıllık yüküm
lülükleri sonunda istifa edebilirliler. 

IV • Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

MADDE 119. — Harb okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğrencile
riyle astsubay sınıf okulları öğrencileri ilk bir aylık intibak süresini geçirddkten sonra okul masraf
larını ödeseler dahi istifa edemezler. 

V - İstifaların kabul süresi 

MADDE 120. — YükümlüMMerini bitirerek istifa edenlerin istifaları Bakanlıkça kabul edilir. 
İstifaların kabulü müracaat tarihinden iıttübaren bir aydan fazla geciktirilemez. 

Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun baş göstermesi hallilerinde subay, astsubay ve askerî 
memurların istifa işlemleri Bakamlar Kurulu kararı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir edüleblüir. 

ONBÎRİNCİ KISIM 

Hizmet şartları ve şekilleri 

BİRtNOt BÖLÜM 

Atanmalar 

İ - Atanmalarda esaslar 

MADDE 121. — Hükümet tasarımımı 124 ncü maddesi 121 nei olarak aynen kabul edühnigtir. 
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II - Atanmalarda dikkate alınacak hususlar 

MADDE 125. — Subayların, yarsubayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hiz» 
metin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve 
ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz 
önüne alınarak tesbit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslarda dikkat nazara alına
rak sıra ile yapılır : 

a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları, 
b) Sağlık durumu, 
c) Askerî ihtisası, 
d) ileri hizmet durumu, 
e) idari, asayiş ve zaruri sebepler, 
f) istekli bulunduğu yerler, 
g) Kadro ihtiyacı. 

7/7 - Yönetmelik 

MADDE 126. — Yukardaki maddede yazılı esaslar dâhilinde bölge ve garnizonların tesbiti, 
bölgelerin ve garnizonların değişik şarlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma 
ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Millî Savunma ve içişleri Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmelik ile tesbit edilir. 

IV - Göreve atanmada başlama süresi 

MADDE 127. — Subay, yarsubay ve astsubayların ilk ve görev süresi içinde atanmalarında : 
a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dâhilinde bulunanlar, atanma emrini 

tebellüğ ettiği günü takibeden 24 saat içinde bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin 
başladığı gün mesai saati içinde, 

b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda yollukları hakkındaki 
özel kanunda belirtilen süre dışında 15 gün içinde, 

Atandıkları göreve katılmak zorundadırlar. 
Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katılmıyanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem 

yapılır. 

V - Subayların, yarsubayların ve astsubayların atanmaları 

MADDE 128. — Subayların, yarsubayların ve astsubayların atanmaları kararname ile yapıl
ması öngörülen kanun hükümleri saklı kalmak şartiyle, 

a) Teğmen - Albay (dâhil) rütbesindeki subaylarla yarsubayların ve astsubayların Millî Sa
vunma Bakanı adına kuvvet komutanlıklarmca, 

b) General ve amiraller ile general ve amiral kadrosuna tâyin edilecek albayların, Genelkur
may Başkanı ve Millî Savunma Bakanının müşterek teklifleri ile Başbakanca, 

c) Jandarma subaylarının atanmaları özel kanunları gereğince. 

VI - Sayman ve mutemetlerin devir süresi 

MADDE 129. — Bulunduğu görevden bir başka göreve atanan subay, yarsubay ve astsubay
lardan sayman veya mutemetlik görevlerini ifa ettiği süreye ait hesaplarını haleflerine devir ile 
mükellef olduklarından devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir. 
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II - Atanmalarda dikkate alınacak hususlar 

MADDE 122. — Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılma
dan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları 
ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önüne alınarak tesbit 
edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır: 

a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı 
b) Sağlık durumu, 
c) Askerî ihtisası, 
d) îleri hizmet durumu, 
e) idari, asayiş ve zaruri sebepler, 
f) İstekli bulunduğu yerler. 

III - Yönetmelik 

MADDE 123. — Yukardaki maddede yazılı esaslar dâhilinde bölge ve garnizonların tesbiti, 
bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma 
ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarında ha
zırlanacak yönetmelik ile tesbit edilir. 

IV - Göreve atanmada başlama süresi 

MADDE 124. — Subay ve astsubayların ilk ve görev süresi içinde atanmalarında: 
a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dâhilinde bulunanlar, atanma emrini 

tebellüğ ettiği günü takibeden 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe raslıyorsa hizmetin baş
ladığı gün mesai saati içinde, 

b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda yollukları hakkındaki 
özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 13 gün içinde, 

Atandıkları göreve katılmak zorundadırlar. 
Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katlimıyanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem ya

pılır. 

V - Subayların ve astsubayların atanmaları 

MADDE 125. — Kararname ile yapılması öngörülen hükümler saklı kalmak şartı ile subay ve 
astsubayların atanmaları : 

a) Teğmen - Albay (dâhil) rütbelerindeki subaylarla astsubayların atanmaları, Kuvvet Komu
tanlıklarının teklifi ile Millî Savunma Bakanınca, 

b) General ve amirallerin atanmaları, Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanının 
müşterek teklifleri ile Başbakanca, 

c) Jandarma general ve subaylarının atanmaları özel kanunları gereğince, 
Yapılır. 

VI - Sayman ve mutemetlerin devir süresi 

MADDE 126. — Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; say
man, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve malla
rını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir. 
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VII - Savaş hali ve olağanüstü haller 

MADDİM 130. — Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanun atanmaya dair hükümleri frenelkur-
may Başkanlığının göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu kararınca tatbik edilmiyebilir. 

VIII - Silâhlı Kuvvetleri personelinin hizmet yerleri 

MADDE 131. •— Silâhlı Kuvvetlere (.Jandarma dâhil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar 
Silâhlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden başka bir göreve naklolunmazlar. Ancak zaruri ahvalde 
Bakanlar Kurulu kararı ile ve Silâhlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve her türlü istihkak
larını mevcut hükümler dairesinde, kendi bağlı bulunduğu Balcanlık bütçesinden almak şartı ile 
Silâhlı Kuvvetler haricindeki devlet hizmetleri ile, Türk Hava Kurumu hizmetlerinde istihdam 
edilebilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İzinler 

I - Yıllık izin 

MADDE 132. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, yarsubay ve astsubayların barışta 
senede 30 gün izin alma hakları vardır. Bu müddete yol hariçtir. Ayrıca ihtiyaca binaen 15 güne 
kadar birlik veya kurum âmirleri mazeret izni vermeye yetkilidirler. 

Yıllık izinlerin verilmesi zaman ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, ka
rargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. 

II - Mazeret izinleri 

Madde 133. - - Subay, yarsubay ve astsubaylara : 
a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşin ölümü halinde 3 güne kadar, 
b) Yangın, zelzele, seylâp gibi olağanüstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde bir defaya 

mahsus senelik izine mahsubolmak üzere 30 güne kadar, 
Mazeret izni verilebilir. 
a fıkrası gereğince verilen mazeret izinleri senelik izinden mahsubedilmez. 

272" - Yurt dışı izinleri 

MADDE 134. — Subay, yarsubay ve astsubaylara Genelkurmay Başkanlığınca t 
a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar, 
b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadı ile bir yıla kadar, 
e) Mazeret dolayısiyle yıllık izinle birlikte 3 aya kadar, 
Yurt dışı izni verilebilir. 
Bu hallerde özlük hakları aynen verilir. 

IV - Sıhhi İzin süresi 

MADDE 135. — Subayların, yarsubaylarm ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir: 
a) Hazarda ve seferde hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan subaylar, yarsubaylar ve ast-
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VII - Savaş hali ve olağanüstü haller 

MADDE 127. — Hükümet tasarısının 130 ncu maddesi 127 nei madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

VIII - Silâhlı Kuvvetler personelinin hizmet yerleri 

MADDE 128. — Silâhlı Kuvvetlere (jandarma dâhil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, 
Silâhlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden başka bir göreve naMoluınamazlar. Ancak zaruri ahvalde 
Bakanlar Kurulu kararı ile ve Silâhlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve her türlü istihkakla
rını mevcut hükümler dairesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Si
lâhlı Kuvvetler haricindeki Devlet hizmetleri ile, Türk Hava Kurumu hizmetlerinde istihdam edi
lebilirler. 

ÎKİNCI BÖLÜM 

İzinler 

1 - Yıllık izin 

MADDE 129. — Türk Silâhlı Kuvvetlerime mensup subay ve astsubayların baraıgta her yıl 45 
gün izin almaya hakları vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Bu iznin 15 günü mazeret izni ola
rak kullanılır. 

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, 
karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. 

II - Mazeret izinleri 

MADDE 130. — Subay ve astsubaylara 129 nou maddede yazılı 15 günlük mazeret izinleri dı
şında : 

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşin ölümü halinde 3 ıgün, 
b) Yangyı, zelzele, seylâp gibi olağanüstü bir mazaret dolayısiyle bir yıl içimde 30 güne kadar, 
Mazeret izini verilebilir. 
(a)fıkrası gereğince verilen mazaret izinleri senelik izine mahsubedilımez. 

III - Yurt dışı izinleri 

MADDE 131. — Subay ve astsubayların Genelkurmay Başkanlığınca, jandarma subaylarına İçiş
leri Bakanlığınca : 

a) öğrenim için öğrenim süresi kadar, 
b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadı ile bir yıla kadar, 
c) Mazaret dolayısı ile yıllık izinle birlikte üç aya kadar, 
d) Seyahat maksadı ile yıllık izin süresi kadar, 
Yurt dışı izini verilebilir. 
Bu hallerde özlük hakları aynen verilir. 

IV - Sıhhi izin süresi 

MADDE 132. — Subayların ve astsubayların sılhhi izin süresi aşağıdaki gibidir : 
a) Hazarda ve seferde hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar hasta-
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subaylar hastalıkları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklar aynı rütbede ay ve gün 
hesabı ile her çeşit hastalıkları için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere (hastalıkların 
had devrelerinin .tedavi süreleri hariç) nekahat tedavisi istirahat ve hava değişimi işlemine tabi 
tutulurlar. Bu gibiler hakkında raporlar sağlık kurullarınca verilir. 

b) Kanser, verem, akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren has
talığa yakalananlar sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine aynı rütbede toplanı 
olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartiyle a fıkrası dışında ayrıca tedavi, istirahat veya hava deği
şimine tabi tutulabilirler. 

c) Sağlık durumundan dolayı (yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerde faal görev yapar) 
veya (muayyen bölgelere gidemez) veya (denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim değiş
tirme raporu alanlar ile kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şar
ta bağlı olanların bu durumlarmdaki hizmet süreleri bu sürelerin 2 günü hava değişiminin bir gü
nüne tekabül etmek üzere 4 yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucu
ların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam sualtı komando birliklerin-
do ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden hizmetlerini yapamaz kararı 
alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz. 

Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler sıhhi izin sürelerini doldurdukları ayın ilk 
haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilir. Bunlardan sıhhi 
arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmet'nde vücutlarından istifade edilemiyeceği anlaşı
lanlar hakkında emekli işlemi yapılır. 

d) Hazar ve seferde hizmet esnasında veya hizmetten doğan bir sebepten yaralanma, kırılma, 
yanma ve donmaya mâruz kalan veya meslek hastalıklarına yakalanan subaylar, yarsubaylar ve 
astsubaylar müddet ne olursa olsun iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. 

e) Bayan subaylara doğum yapmasından 3 hafta ve doğurduğu tarihten itibaren 6 hafta 
müddetle izin verilir. 

V - izinlerin kullanılması 

-MADDE 136. — Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak hizmet sebebiyle 
izinlerini kullanamıyanlarm izinleri mütaakıp sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle 
60 günü geçemez. 

Hizmetin icabı olarak yıllık izinlerini yarıya kadar kullananlar mütabaki izin haklarını mü
taakıp yılda kullanabilirler. 

VI - îzin sürelerinin hizmetten sayılması 

MADDE 137. — îzin süreleri subay, yarsubay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır. 

VII - Olağanüstü haller 

MADDE 138. — Savaş ve olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Baş
kanının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile izin süreleri kısaltılabilir veva kal
dırılabilir. . . . . . 

VIII - Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler 

MADDE 139. — 5442 sayılı Kanun gereğince jandarma subay, yarsubay ve astsubaylarına 
idare amirlerince verilen izinler yıllık izinlerinden mahsubedilir. 
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lıklan geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklar ise, aynı rütbede ay ve gün hesabı ila 
her çeşit hastalıkları için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere (hastanelerde geçen teşhis 
ve tedavi süreleri hariç) nekahat tedavisi istirahat ve hava değişimine tabi tutulurlar. Bu gibi
ler hakkında raporlar sağlık kurullarınca verilir. 

b) Kanser, verem, akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren has
talığa yakalanlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, aynı rütbede top
lam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutu
labilirler. 

c) Sağlık durumundan dolayı (yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerde faal görev yapar) 
veya (muayyen bölgelere gidemez) veya (denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim de
ğiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile ka
yıt ve şarta bağlı olanların bu durumlarmdaki sıhhi izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanır. Geçici 
olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kur-
bağaadam, sualtı komando birliklerinde ve de nizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren 
personelden hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden 
sayılmaz. 

Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk 
haftasında haklarında kati Hem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan 
sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade cdilemiyeceği 
anlaşılanlar hakkında emekli işlemi yapılır. 

d) Kadm subaylara doğum yapmalarından önce 3 hafta ve doğum tarihinden itibaren 6 haf
ta müddetle izin verilir. 

V - İzinlerin kullanılması 

MADDE 133. — Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak, hizmet sebebiyle 
izinlerini kısmen veya tamamen kullanamıyanların izinleri mütaakıp sene içinde verilebilir. Bu 
müddet hiçbir suretle 60 günü geçemez. 

VI - İzin sürelerinin hizmetten sayılması 

MADDE 134. — Hükümet tasarısının 137 nci maddesi 134 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

VII - Olağanüstü haller 

MADDE 135. — Hükümet tasarısının 138 nci maddesi 135 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

VIII - Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler 

MADDE 136. — 5442 sayılı Kanun gereğince jandarma subay ve astsubaylarına idare amirle
rince verilen izinler yıllık izinlerinden mahsube dilir. 
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IX - Yabcmcı memleket ordularında öğretmenlik 

MADDE 140. — Yabancı memleket ordularında öğretmenlik yapmak üzere gönderilen subay
lara Genelkurmay Başkanlığınca 4 yıla kadar izin verilebilir ve bunların maaşları yabancı mem
leketlere tahsil ve tetebbu için gönderilenler gibi Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 
Bunların bu süreleri fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır. 

X - Yönetmelik 

MADDE 141. — izinlerin verilme usulleri izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar ile 
bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollama 
tarzları ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edilecelkleri ve ne gibi 
hallerde geri çağrılacakları ile ilgili hususlar bir yönetmelikte tesbit olunur. 

ONIKINCt KISIM 

Malî hükümler 

BÖLÜM BÎR 

Aylıklar, ek gör evler,yolluk ve harçlıklar 

7 - Kapsam 

MADDE 142. — Subay, yarsubay ve astsubay ile askerî öğrencilerin aylıkları, ödenekleri, 
harçlıkları ve hizmetle ilgili her çeşit ödemelerin şekil ve şartları bu kanunda yazılı esaslar dâ
hilinde yürütülür. 

II - Deyimler 

MADDE 143. — Bu kanunda geçen : 
a) Aylık; Silâhlı Kuvvetlere mensup subay, yarsubay vo astsubayların fiilî kadrolarına rüt

be ve rütbe içerisindeki hizmet yılma göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı, 
b) Harçlık; askerî öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara göre ödenen parayı, 
c) Ödül; bu kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen parayı, 
d) Temsil giderleri; belirli makamları işgal eden general ve amirallere görevleri icabı gerçek 

giderleri karşılamak üzere bu maksatla bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine 
göre ödenen parayı, 

e) Ders saat ücreti; askerî eğitim, öğretim kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan su
bay, yarsubay ve astsubaylara belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait aylıktan ders saati itibariyle 
hesaplanıp ödenen parayı, 

f) "Ek görev ücreti; Silâhlı Kuvvetlere ait kurumlarda çalışan subaylara, yarsubaylara ve 
astsubaylara özel kanunlar gereğince ödenen parayı, 

İfade eder. 

III - Gösterge tabloları 

MADDE 144. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subay, yarsubay ve astsubayların aylıkları rütbe esa
sına göre tesbit edilir. 

En düşük gösterge rakamı (50) ve en yüksek gösterge rakamı (1 000) olabilir. 
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IX - Yabancı memleket ordularında hizmet etmek için gönderilenler 

MADDP] 137. — Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilen subaylara Ge
nelkurmay Başkanlığınca, Jandarma subaylarına İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar izin verilebilir. 
Maaşları Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı 
memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır. 

X - Yönetmelik 

MADDE 138. — İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar, ve sair 
hususlar ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilme
leri, yollanma tarzları ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edile
cekleri ve ne gibi hallerde geri çağrılacakları ile ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığı ve İçiş
leri bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek yönetmelik ile tesbit olunur. 

ONİK1NC1 KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklar, ek görveler, yolluk ve harçlıklar -

I - Kapsam 

MADDE 139. — Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit ödeme
ler ve askerî öğrencilerin harçlıkları, özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda ya
zılı esaslar dâhilinde yürütülür. 

II - Tarifler 

MADDE 140. — Bu kanunda geçen : 
a) Aylık; Silâhlı Kuvvetlere mensup subay ve astsubayların fiilî kadrolarına rütbe ve rütbe 

içerisindeki hizmet yılma göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı, 
b) Harçlık; askerî öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara göre ödenen parayı, 
c) Ödül; bu kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen parayı, 
d) Temsil giderleri; belirli makamları işgal eden general ve amirallere görevleri icabı gerçek 

giderleri karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine göre ödenen 
parayı, 

e) Ders saat ücreti; askerî eğitim, öğretim kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan su
bay ve astsubaylara belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait aylıktan ders saati itibariyle hesapla
nıp ödenen parayı, 

f) Ek görev ücreti; Silâhlı Kuvvetlere ait kurumlarda çalışan subay ve astsubaylara özel 
kanunlar gereğince ödenen parayı, 

İfade eder. 

III - Gösterge tabloları 

MADDE 141. — Silâhlı Kuvvetlerden subay ve astsubayların, aylıkları rütbe, esasına göre tes
bit edilir. 
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IV - Katsayı 

MADDE 145. — Subay, yarsubay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablola
rındaki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsayı Devlet memurları için tesbit edilen katsayısıdır. 

V - Kademe aylığı 

MADDE 146. — Subay, yarsubay ve astsubayların rütbelerine ait gösterge tablosundaki ay
lık derecelerinden bu dereceye ait hizmet yıllarına ve bu kanunun ilgili bölümündeki esaslara 
göre tesbit edilmiş kademelerden Iher biri için tesbit edilen gösterge rakamına tekabül eden ay
lıktır. t ' ; _• " " ' ~ 

VI - Rütbe aylığı 

MADDE 147. — Subay, yarsubay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbelerinin her biri 
için tesbit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. Bu aylık tu tan rütbelerden her biri 
için tesbit edilen sonuncu kademe aylığı göstergesine tekabül eden aylığa kadar yükselir. 

VII - Rütbelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları 

MAt)DE 148. — Kanunda gösterilen gösterge tablosunda yer alan rütbelerden her birindeki 
birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar o rütbenin ilk kademe aylığını, aynı rütbenin son 
aylık göstergesine tekabül eden miktar o rütbenin en yüksek kademe aylığını gösterir. 

VIII - ödenecek brüt aylık tutarı 

MADDE 149. — Kanunda yer alan her rütbenin gösterge tablolarındaki rakamlann ve o yıl-
ki bütçe kanunu ile tesbit edilecek katsayının çarpılmasından elde edilecek miktar ödenecek 
brüt aylık tutarını gösterir. 

IX - Harçlıklar 

MADDE 150. — a) Askerî akademilerde, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan 
askerî öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının; 

Birinci sınıfta % 10 u 
İkinci sınıfta » 13 ü 
Üçüncü sınıfta » 16 sı 
Dördüncü sınıfta » 19 u 
Beşinci sınıfta > 22 si 
Altıncı sınıfta » 25 i 

b) Astsubay sınıf okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığı
nın % 10 u harçlık olarak verilir. 

Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de haczedilemez. 
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Her rütbenin ve her rütbe içerisindeki kademelerin gösterge rakamları, bu kanundaki esaslara 
göre hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

En düşük gösterge rakamı (100) ve en yükseği (1 000) dir. 
Her rütbeye ait gösterge tablosunda bulunacak kademe sayısı 1, 2, 3 nolu cetvellerde göste

rilmiştir. 
Gösterge tablosunda her rütbenin normal bekleme süresi sonundaki gösterge rakamlarını, bir 

üst rütbenin normal bekleme süresi içindeki gösterge rakamları teşkil eder. 

IV - Kat sayı 

MADDE 142. — Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki gös
terge rakamlarının çarpılacağı kat sayı, Devlet memurları için tesbit edilen kat sayıdır. 

V - Kademe aylığı 

MADDE 143. — Subay ve astsubayların rütbelerine ait gösterge tablosundaki aylık derecelerin
den, bu dereceye ait hizmet yıllarının ve bu kanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tesbit edil
miş kademelerden her biri için tesbit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 

VI - Rütbe aylığı 

MADDE 144. — Subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbelerinin her biri için tes
bit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 

VII • Rütbelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları 

MADDE 145. — Kanunda gösterilen gösterge tablosunda yer alan rütbelerden her birindeki 
birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbenin ilk kademe aylığını, aynı rütbenin 
son aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbeye ait en yüksek kademe aylığını gösterir. 

VIII - ödenecek brüt aylık tutarı 

MADDE 146. — Kanunda yer alan her rütbeye ait gösterge tablolarındaki rakamların ve o yıl-
ki bütçe kanunu ile tesbit edilecek katsayının çarpılmasından elde edilecek miktar, ödenecek brüt 
aylık tutarını gösterir. 

IX - Harçlıklar 

MADDE 147. — a) Harb okullarında, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan askerî 
öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının; 

— Birinci sınıfta % 15 i 
— İkinci sınıfta % 17 i 
— Üçüncü sınıfta % 19 u 
— Dördüncü sınıfta % 21 i 
— Beşinci sınıfta % 23 ü 
— Altıncı sınıfta % 25 i 
b) Astsubay sınıf okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının 

% 10 u; ' 
Harçlık olarak verilir. 
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de haczedilemez, 
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X - Yurt dışı aylıkları 

MADDE 151. — 149 ncu maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından alınacak vergi ve ka
nunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra kalan kısmı her memleketin eko
nomik durumu, para ve geçim şartları göz önünde tutulmak suretiyle Bakanlar Kurulu tarafın
dan kabul edilecek katsayı ile çarpılmasından hâsıl olacak miktar üzerinden ödenir. 

Asıl aylığın ödeme miktarı ile katsayılı tutarı arasındaki fark Gelir Vergisinden muaftır. 

XI - Aylığın ödeme zamanı 

MADDE 152. — Subay, yarsubay, astsubay ve askerî öğrencilerin aylık ve harçlıkları her 
ayın başında peşin olarak ödenir. 

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık veya harçlık geri alınmaz. 

XII - İlk atanmada aylığa hak kazanma 

MADDE 153. — İlk defa göreve atlanan subaylar, yarsulbaylar ve astsubaylar göreve başladıkla
rı günden itiıbaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık gün hesabiyle ay s'o-
nunda ödenir. 

XIII - Kademe terfiinde aylığa Jıak kazanma 

MADDE 154. — Subaylar, yarsubaylar ve astsubaylar kademe onay tarihinden itibaren kademe 
maaşına müstahak olurlar. 

XIV - Rütbeı terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 155. — Subaylar, yarsulbaylar ve a&tsübaylar üst rütbeye terfi tarihinden itibaren terfi 
ettikleri üst rütbenin ilk kademe aylığına hak kazanırlar. 

XV - Ek görev aylığına hak, kazanma ve bunun ödenme §ekli 

MADDE 156. — 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek ,görev verilen subaylarla, 
yarsub'aylara ve astsubaylara mezkûr kanunun 11 nci maddesi gereğince ek görev aylığı verilir. 

XVI - Eh ders ücreti 

MADDE 157. — Askerî eğitim ve öğretim kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan subay, 
yarsubay ve astsubayların ek ders ücreti, özel kanunda gösterilen esaslar dâhilinde verilir. 

XVII - Yolluk giderleri ve gündelikleri 

MADDE 158. — Bu kanun hükümlerine tabi subaylar, yarsubaylar ve astsubaylardan görevin 
ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel 
kanun hükümlerine göre ödenir. 

XVIII - Temsil giderleri 

MADDE 159. — Hangi makamların ne gibi temsil giderleri yapiacakları ve bunların yıllık tutarı 
Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar'.Kurulunca tesbi't edilir. 

Temsil giderlerinin harcanması ile ilgili usul ve şartlar bir yönetmelikle belirtilir. 
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X - Yurt dışı aylıkları 

MADDE 148. — Silâhlı Kuvvetlerin yurt dışındaki kadrolarında görev alan subay ve astsubay
ların aylıkları, 146 ncı maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve diğer kanun
lar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra, dış görevlerde çalıştırılacak Devlet me
murlarının maaşları için kabul edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Asıl aylığın ödenen miktarı ile kat sayılı tutarı arasındaki fark her türlü vergiden muaftır. 

XI - Aylığın ödeme zamanı 

MADDE 149. — Subay, astsubay ve askerî öğrencilerin aylık ve harçlıkları, her ayın başında pe
şin olarak ödenir. 

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık veya harçlık geri alınmaz. 

XII - İlk atanmada aylığa hak kazanma 

MADDE 150. — îlk defa göreve atanan subaylar ve astsubaylar, göreve başladıkları günden itiba
ren aylığa hak kazanırlar. 

XIII - Kademe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 151. — Subay ve astsubaylar kademe terfiinde, onay metninde yazılı tarihi takibeden 
uy başından itibaren kademe maaşına müstahak olurlar. 

XIV - Rütbe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 152. — Subay ve astsubaylar üst rütbeye terfi ettikleri tarihi takibeden ay başından 
itibaren, terfi ettikleri üst rütbenin uygun kademe aylığına hak kazanırlar. 

XV - Ek görev aylığına hak kazanma ve bunun ödenme şekli 

MADDE 153. — 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek görev verilen subay ve astsu
baylara mezkûr kanunun 11 nci maddesi gereğince ek görev aylığı verilir. 

XVI - Ek ders ücreti 

MADDE 154. — Askerî eğitim ve öğretim kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan subay ve 
astsubayların ek ders ücreti, özel kanunda gösterilen esaslar dâhilinde verilir. 

XVII - Yolluk giderleri ve gündelikleri 

MADDE 155. — Subay ve astsubaylardan, görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev ye
rinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre ödenir. 

XVIII - Temsil giderleri 

MADDE 156. — Silâhlı Kuvvetlerin hangi kadrolarında bulunanların görevleri icabı temsilî ma
hiyette masraf yaipabileeekleri ve bunun miktarları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının tek
lifleri ile Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları Millî Savunma ve 
içişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikte belirtilir. 
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XIV - Aile yardım ödeneği 

MADDE 160. — Evli bulunan subaylara, yarsubaylara ve astsubaylara -aile yardım ödeneği verilir. 
Bu yardım, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmıyan eşi ve çocukları için her yıl 

Bütçe kanunlarında tesbit edilecek miktar üzerinden ödenir. 
Dul subay, yarsubay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır. 
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini 

de kararında belirtir. 
'Subay, yarauıbay ve a^tsuibaiyun, .geçimimi sağladığı üvey çocuklara için. de bu ödetmek verilir 

XV - Aüe yardımı ödeme usulü 

MADDE 161. — Aile yardımı ödeneği subay, yarsubay ve astsubayların her ay aylıklariyle bir
likte ödenir. 

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya, verilir. 
Aile yardımı ödenekleri ıhiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedi

lemez. 

XVI - Aüe yardımı Ödeneğine hak kazanma 

MADDE 162. — Subay, yarsubay ve astsubay, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; 
çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarih' takibeden ay başından itibaren hak ka
zanır. 

XVII - Aüe yardımı ödeneği hakkmı kaybetme 

MADDE 163. — Subay, yarsubay ve astsubay, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşin
den boşanma veya eşinin ölmü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkmı da çocuğun ölümü 
veya 164 neü maddedeki hallerin vukuunu takibeden ay başından itibaren kaytbeder. 

XVIII - Çocuk için aile yardımı ödeneği oerilmiyecek haller 

MADDE 164. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez : 
a) Evlenen çocuklar, 
b) Evlât edinilmiş çocuklar, 
c) 19 yaşını dolduran çocuklar. 
(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim 

yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını göçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar ve 
çalışamıyacaik derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesibit edilenler için süresiz olarak 
ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

XIX - Mahrumiyet yeri ödeneği 

MADDE 165. — Memleketin tabiî, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartlan dola-
yısiyle subay, yarsubay ve astsubaylar m yaşama ve çalışmasında zorluk ve darlık gösteren yerlerine, 
kurumlar merkezince sürekli görevle atananlara, o yerin malhrnmiyet derecesine göre mahrumiyet 
yeri ödeneği verilir. 
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XIV - Aile yardım ödeneği 

MADDE 157. — Evli .bulunan subaylara ve astsubaylara aile yardımı ödeneği verilir. Bu 
yardım, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmıyan eşi ve çocukları için her yıl bütçe 
kanunlarında tesbit edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Dul subay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır. 
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini 

de kararında belirtir. 
Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocuikl'an için ve evlât edindikle ri çocukları için 

de bu ödenek verilir. 

XV - Aile yardımı ödeme usulü 

MADDE 158. — Aile yardımı ödeneği subay ve astsubayların her ay aylıkları ile birlikte ödenir. 
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. 
Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedi

lemez. 

XVI - Aile yardımı ödeneğine hak kazanma 

MADDE 159. — Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendikleri; ço
cukları için ödenen yardıma da çocuklannın doğduğu tarihi takibeden ay başından itibaren hak 
kazanırlar. 
* 

XVII - Aile yardım ödeneği hakkını kaybetme 

MADDE 160. — Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını boşanma 
veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 161 ııll 
maddedeki hallerin vukuunu takibeden ay başından itibaren kaybederler. 

XVIII - Çocuk için aile yardımı ödeneği verÜmiyecek haller 

MADDE 161. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez ; 
a) Evlenen çocuklar, 
b) 19 yaşını dolduran çocuklar. 
19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim 

yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar 
ve çalışamıyacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için, süre
siz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur. 

XIX - Mahrumiyet yeri ödeneği 

MADDE 162. — Memleketin tabiî, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartları dola-
yısiyle subay ve astsubayların yaşama ve çalışmasında zorluk ve darlık gösteren yerlere sürekli gö
revle atananlara, o yerin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet yeri ödeneği verilir. 
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XX - ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi 

MADDE 166. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne saman ve hangi hallerde ödenek verileceği) 
nö zaman ve hangi şartlarda bu ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme uisulHi şekil ve şart
ları Başbakanlık Devlet Personel Dairesi. tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir 
yönetmelikle tesbit olunur. , "' - t* 

Mahrumiyet yerleri ve dereceleri 4 senede bir yeniden teöbit olunur. 
Bu yerlere ve derecelere etki yapan olağanüstü hallerde bu süre beklenmez. 

X X / - Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı 

MADDE 167. — Mahrumiyet yeri ödeneği 4 derece üzerinden ödenir. Birinci derece mahrumiyet 
yeri ödeneği her yıl Bütçe kanunlarında belirtilir. Diğer malhrum'iyet yerlerinin ödenekleri aşağıda 
gösterilen oranlara göre hesabedilir : < -••-

Mahrumiyet derecesi ödenek oranı 

1 % 100 
2 % 75 
3 % '50 
4 % 25 

XXII - Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü 

MADDE 168. — Mahrumiyet yeri ödeneği bul yerlerde göreve başladığı günü takibeden ay ba
şından itibaren ve aylıklarla birlikte kesintisiz, ödenir. 

Baş'ka yerlere atananlarla ölen veya emekliye ayrılanların aldıkları ödenek geri alınmaz. 

XXIII - Sürekli görevle yurt dışında bulunanlardan yurt içinde bir göreve atananların aylıkları 

MADDE 169. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subaylar, yarsubaylar ve astsubaylar
dan bu görevlerine başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara atanma emrinin 'kendile
rine tebliğ tarihine kadar olan aylıkları (151) n.ei maddeye göre ödenir. 

Ancak bu subaylar, yarsubaylar ve astsubayların yurt içinde bir göreve atanmalarında yerle-, 
rine atananların gelişine kadar bekliyeceklerine dair emirde sarahat bulunanların aylıkları atan
ma tarihinden itibaren en çok 2 ay 'ödenmeye devam edilir. 

XXIV - Yurt dışında görevde bulunanların geçici görevle merkeze çağrılmalarında 
ayrılmalarının verimli şekli 

MADDE 170. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerin, geçici görevle yurt içine çağrıl
maları halinde yurtta bulundukları süre içinde en çok bir ay kat sayılı ayhıklarını almaya devam 
ederler. Bu süreyi aşan hallerde süreyi aştığı tarihten yurt dışındaki görevine başlama tarihine 
kadar geçen süre için aylık, yurt içindeki aylık gibi ödenir. 

X X F - Yurt dışında görevli bulunanlardan farklı kat sayılı başka bir memlekete atananların aylıkları 

MADDE 1.71. — Yurt dışında sürekli bir görevde 'bulunan subaylar, yarsubaylar ve astsubay
lardan farklı ödeme kat sayısı uygulanan başka bir memlekete naklen atananlar (149) ncu mad
de esasları gereğince (151) nci maddeye göre aylık alırlar. 
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XX - ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi 

MADDE 163. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman ve hangi hallerde ödenek verile
ceği, hangi hallerde bu ödenek hakkının kalkacağı hususları ile ödemenin şekil ve şartları, Devlet 
memurları hakkında bu konuda hazırlanacak yönetmelik esaslarına muvazi olarak, Millî Savunma 
ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir yönetme
likle 'tesbit olunur. 

Mahrumiyet yerleri ve dereceleri 4 senede bir yeniden tesbit olunur. 
Bu yerlere ve derecelere etki yapan olağanüstü hallerde bu süre beklenmez. 

XXI - Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı 

MADDE 164. — Hükümet tasarısının 167 nci maddesi 164 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

XXII - Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme ııısulü 

MADDE 165. — Hükümet tasarısının 168 nci maddesi 165 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

XXIII - Sürekli görevle yurt dışına bulunanlardan yurt içinde bir göreve atananların 
aylıkları 

MADDE 166. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan, bu görevlerine 
başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara atanma emrinin kendilerine tebliği tarihine kadar 
olan aylıkları 148 nci maddeye göre ödenir. 

Ancak, bu subay ve astsubayların yurt içinde bir göreve atanmalarında yerlerine atananların 
gelişine kadar bekliyeceklerine dair emirde sarahat bulunanların aylıkları, atanma tarihinden itiba
ren en çok iki ay ödenmeye devam edilir. 

XXIV - Yurt dışında görevde bulunanların geçici görevle merkeze çağrılmalarında aylık
larının verilme şekli 

MADDE 167. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerin geçici görevle yurt içine çağrılmaları 
halimde yurtta bulundukları süre içinde en çok bir ay, kat sayılı aylıklarını almaya devam ederler. 
Bu süreyi -aşan hallerde süreyi aştığı tarihten yurt dışındaki görevine başlama tarihine kadar geçen 
süre içinde aylık, yurt içindeki aylık gibi ödenir. 

yiXV - Yurt dışında görevli bulunanlardan farklı kat sayılı başka bir memlekete atananların aylıkları 

MADDE 168. — Yurt dışında sürekli bir görevde bulunan subay ve astsubaylardan farklı öde
me kat sayısı uygulanan başka bir memlekete naklen atananlar, (146) ncı madde esasları gereğince 
(148) nci maddeye göre aylık alırlar. 
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XXVI - Yurt dışında görevli bulunanlardan bir başka memlekete geçici olarak gönderilenlerin 
aylıkları 

MADDE 172. — Yurt dışında görevli bulunan subaylar, yarsubaylar ve astsubaylardan geçici 
görevle bir başka memlekete gönderilenlerden geçici görev süresi bir aya kadar olanların (bir ay 
dâhil) aylıkları; esas görevli oldukları yabancı memlekete ait kat sayılı aylıklardır. 

Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu yabancı memleketteki göreve başladığı tarihe 
kadar olan süre için: 

a) Geçici görevli bulunduğu memleketin 'kat sayılı aylık tutarı almakta olduğu kat sayılı 
aylığından fazla ise aradaki fark günlük olarak kendisime hareketinden evvel veya vazifesine 
döndükten sonra ödenir. 

b) Geçici görevde (bulunduğu memleketin ka t sayılı aylık tutarı kendi kat sayılı aylığından 
az ise aradaki fark kendisinden alınmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Silâhlı Kuvvetler kıta tazminatı 

I - Kapsam 

MADDE 173. — Türk Silâhlı Kuvvetlerin alay (dâhil) (denizde ve havada eşidi) ve daha 
küçük birliklerinde fiilen hizmet gören subay, yarsubay, astsubay, uzman çavuş ve uaztmahlara 
aşağıdaki maddeler hükümlerine göre kıta tazminatı verilir. 

Deyimler 

MADDE 174. — Deyimüer : 
Muharebe grupunun kapsamı alay seviyesindeki birliklerdir. 
Birlik; batarya veya tabur seviyesindeki birliklere denir. 
Albay maaşı; albay rütbesinin 4 ncü kademesinin karşılığıdır. 
Gemi; 18 Gros tondan yukarı olan gemileri kapsar. 

Kıta tazminatı verilecek görevler 

MADDE 175. — 
a) Kara Kuvvetlerinde aşağıdaki birlikl'ere kıta tazminatı verilir : 
1. Muharip birlik (eğitim birlikleri dâhil) takım, hava bölüğü, bölük (batarya) birlik, tabur, 

grup, alay, kadrolu merkez komutanlığı, tugay komutanlığı, muharebe grupu, tümen topçu ve 
kolordu topçu komutanlıklarında fiilen hizmet gören komutan vte komutan muavinleri ile bu 
birliklerin takımı bölük (batarya) ve birliklerinde bulunan subay, yarsubay, astsubay ve uzman 
çavuşlara Ek 4 cetvelde rütbeleri hizalarında gösterilen miktar kadar. 

2. Dağ okulu, dağ komando öğretmenleri, kolordu merkez komutanlığı (karargâhı hariç) ile 
role merkezleri, elektronik istihbarat bölüklerinde fiilen hizmet gören subay, yarsubay, ast
subay v'e uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen miktar kadar. 

3. Muharip birlik, tabur, grup, alay, tank tugay, hudut tugay, kolordu merkez komu
tanlığı, muharebe grupu, tümen topçusu ve kolordu topçusunun diğer kadro görevlerinde 
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XXVI - Yurt dışında görevli bulunanlardan bir başka memlekete geçici olarak gönderilenlerin 
aylıkları 

MADDE 169. — Yurt dışında görevli bulunan subay ve astsubaylardan, geçici görevle bir başka 
memlekete gönderilenlerden, geçici görev süresi bir aya kadar olanların (bir ay dâhil) aylıkları; 
esas görevli oldukları yabancı memlekete ait kat sayılı aylıklarıdır. 

Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu yabancı memleketteki göreve başladığı tarihe kadar 
t olan süre için : 

a) Geçici görevle bulunduğu memleketin kat sayılı aylık tutarı, almakta olduğu kat sayılı aylı
ğından fazla ise, aradaki fark günlük olarak kendisine (hareketinden evvel veya vazifesine döndük
ten sonra ödenir. 

b) Geçici görevde bulunduğu memleketin kat sayılı aylık tutarı, kendi kat sayılı aylığından az 
isse aradaki fark kendisinden alınmaz. 

ÎKÎNOÎ BÖLÜM 

Silâihlı "Kuvvetler kıta tazminatı 

/ - Kapsam 

MADDE 170. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde fi'len vazife gören subay, astsubay, uzman çavuş ve 
uzatmalılara aşağıdaki maddeler hükümlerine göre kıta tazminatı verilir. 

Tarifler 

MADDE 171. — Tarifler : 
Muharebe grupunun kapsamı, alam ve seviyesindeki birliklerdir. 
Birlik : Batarya ve tabur seviyesindeki birliklere denir. 
Albay maaşı : Albaylıkta 3 senesini doldurmuş olan albaya 24 Şubat 1901 tarihli 262 ve aynı ta

rihli 263 sayılı kanunlarla verilen zamlı brüt maaş tutarıdır. 
Gemi : 18 Grostondan yukarı olan gemileri kapsar. 
Hava Kuvvetleri için birlik : Tugay ve eşidi ile daha küçük her hangi taktik, idari, sağlık ve 

lojistik teşkillerdir. 

Kıta tazminatı verilecek görevler 

MADDE 172. — Kıta tazminatı alacak birlik mensupları ile nisbetleri aşağıdadır : 
a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip birlik (eğitim birlikleri dahil) takım, hava bölüğü, bölük (batarya), birlik, tabur, 

grup, alay, kadrolu merkez komutanlığı, tugay komutanlığı, muharebe grupu, tümen topçu ve kol
ordu topçu komutanlıklannda fiilen hizmet gören komutan ve komutan muavinleri ile bu birliklerin 
takım, bölük, (batarya) ve birliklerinde bulunan subay, astsubay ve uzman çavuşlana Ek - 4 cetvelde 
rütbeleri hizalarında gösterilen miktar kadar. 

2. Dağ ve Komando Okulu Komutanı ve muavini ile dağ ve komando öğretmenleri ve bu okul 
takım, bölük ve birlik komutanlanna ve rol merkepleri ile elektronik istihbarat bölüklerinde hizmet 
gören subay, astsubay ve uzman çavuklara Ek - 4 cetvelde rütbelerinde gösterilen miktar kadar. 

3. 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen birliklerin karargâhlarında görevli diğer subay, astsubay 
ve uzman çavuşlara Ek-4 .cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen miktarlann % 50 si ka
dar, 
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fiilen hizmet gören subay, yarsubay, astsubay ve uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde rütbelerinin 
kargılarında gösterilen yüzde miktarının yüzde 50 si kadar. 

4. îdari birlik takım, bölük ve taburlarda fiilen komutanlık ve komutan muavinliği ya
lmanlar ile bu birliklerden takım ve bölüklcrdo bulunan subay, yarsubay, astsubay vo uzman 
çavuşlara Ek - 4 cetveldie rütbelerinin karşılarında gösterilen miktarın '% 50 si kadar. 

5. îdari birlik taburlarının diğer kadro görevlerinde fiilen çalışan subay, yarsubay, ast
subay ve uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde'rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarının 
% 30 u kadar. 

•b) Deniz Kuvvetlerinde, aşağıda ıbdrliklere kıta tazminatı verilir : 
1. Gemilerde (Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet personeli hariç) deniz er eğitim (Ka

ra birlikleri dâhil) topçu, istihkâm ve piyade birliklerinin takım, bölük, birlik, tabur, alay, kadro
lu merkez komutanlığı, grup komutanlıklarında fiilen hizmet gören komutan ve komutan muavin
leri ile bu birliklerin takım, bölük (batarya) ve birliklerinde elektronik istihbarat birlikleri ra
dar istasyonları ve kadrolu merkez komutanlığında (karargâh hariç) bulunan subay, yarsubay ve 
astsubaylara Ek - 4 cetvelde rütbeleri hizalarında gösterilen yüzde miktarının tutarı kadar. 

2. Deniz er eğitim (Kara birlikleri dâhil) topçu, istihkâm ve piyade birliklerinin tabur, grup 
ve kadrolu merkez komutanlığı karargâhı ve alaylarının diğer kadro görevlerinde fiilen hizmet gö
ren subay, yarsubay ve astsubaylara Ek - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde 
miktarının tutarının yüzde 50 si kadar. 

3. Methal kontrol grup komutanlığı, mayın grup komutanlığı, mania grup komutanlığı, li
man emniyet grup komutanlıklarının (gemiler hariç) diğer kadro görevlerinde fiilen hizmet gö
ren subay, yarsubay ve astsubaylara Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarı tuta
rının % 30 u kadar. 

4. idari birlik takım, bölük, taburlarda fiilen komutanlık Âe komutan muavinliği yapanlara 
Ek - 4 cetvelde yüzde miktarının % 50 si kadar. Gayrimuharip tabur ve diğer kadro görevlerinde 
çalışanlara % 30 u kadar. 

5. Fotoğrametri şubesi kıymetlendirme kısmında görevli subay, yarsubay ve astsubaylara 
(kıymetlendirme kısmı dâhil) Ek - 4 cetvelde rütbeleri hizalarındaki yüzde miktarının % 50 si ka
dar. 

c) Hava Kuvvetlerinde aşağıdaki birliklere kıta tazminatı verilir. 
1. Hava üs komutanlıklarında (Üs karargâhı hariç) tayyare filolarında, hava kontrol merkez

leri, radar müfrezeleri, hava seyrüsefer kolaylıkları, radyo role istasyonları kadrolarında fiilen 
hizmet gören subay, yarsubay ve astsubaylarla uçuş tabiplerine Ek - 4 cetvelde rütbeleri hizala
rında gösterilen yüzde miktarı tutarı kadar. 

2. Hava okullarının hizmet birlikleri, hava er eğitim (kara birlikleri dâhil) istihkâm, piyade, 
takım, bölük, birlik, tabur ve füze birliklerinde komutan ve komutan muavinleri ile bu birlik, 
bölük ve birliklerinin diğer kadro görevlerinde fiilen hizmet gören subay, yarsubay ve astsubay
lara Ek - 4 cetveldeki rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarı tutarı kadar. 

3. Hava üs komutanlıklarının karargâhlarında hava okullarının hizmet birlMeri, hava er eği
tim (kara birlikleri dâhil) istihkâm, piyade ve füze birliklerinin talbur, alay, gruplarının diğer kad
ro görevlerinde fiilen hizmet gören sulbay, yarsubay ve astsulbaylara Ek - 4 cetvelde rütlbelerinin 
karşılarında gösterilen yüzde miktarının tutarının % 50 m kadar. 

4. idari birlik, takım, bölük ve talburlarda fiilen komutanlık ve komutan muavinliği yapanlar ile 
bu birliıklerdıen takım ve bölüklerde bulunan subay, yarsubay, astsubay ve uzman çavuşlara Ek - 4 
cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarının % 50 si kadar. 

5. idari birlik taburlarının diğer kadro görevlerinde fiilen çalışan sulbay, yarsulbay, asteujbay ve 
uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarının % 30 u kadar. 

d) Jandarma Genel komutanlığına bağlı aşağıdaki birlik mensuplarına kıta tazminatı verilir. 
1. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı seyyar v,e eğitim jandarma takım, bölük, birlik, talbur, 

M. Meclisi ( S , Sayısı : 1031) 



— 123 — 
Geçici Komisyonun değiştirişi 

4. Yardımcı sınıf bölük, birlik, takım ve taburlarında fiilen komutanlık ve komutan muavin
liği yapanlar ile bu birliklerden takım ve bölüklerde bulunan ısubay, astsubay ve uzman çavuşlara 
E k - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen miktarın % 50 si kadar, 

5. Yardımcı sınıf bölük, birlik ve taburlarının diğer kadro görevlerinde çalışan subay, astsu
bay ve uzman çavuşlara E k - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarının 
% 30 u kadar, 

b) Deniz Kuvvetlerinde: 
1. Gemilerde (denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam hizmet personeli hariç) deniz er eğitim (ka

ra birlikleri dâhil) topçu, istihkâm ve piyade birliklerinin takım, bölük, birlik, tabur, alay, kad-
roluı (merkez komuitamlığı, ıgrup Sklom/uftaınilılkllarıınıda fiiieo hizmet gören komuıtaaı ve feomnıttan mnıa-
vinleri ile bu birliklerin takım, bölük (batarya) ve birliklerinde, elektronik istihbarat birlikleri, 
radar istasyonları ve kadrolu merkez komutanlığın da (feaıraırlgâih hariç) Ve gemiterdıe filen çıalişan m-
bay ve astsubaylara E k - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının tutarı kadar. 

2. Deniz er eğitim (kara birlikleri dâhil) topçu, istihkâm ve piyade birliklerinin tabur, grup 
ve kadrolu merkez 'komutanlığı karargâhı ve alaylarının diğer kadro görevlerinde hizmet gören 
subay ve astsubaylara Ek - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarı tutarının 
% 50 si kadar, 

3. Methal grup 'komutanlığı, mayın grup. komutanlığı, mania grup komutanlığı, liman emni
yet grup komutanlıklarının (gemiler hariç) diğer .kadro görevlerinde fiilen hizmet gören subay 
ve astsubaylara E k - 4 cetvelde rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarı tutarının % 30 u kadar, 

4. — Yardımcı sınıf birlik, takım, bölük ve taburlarında, fiilen komutanlık ve komutan muavin
liği yapanlara E k - 4 cetveldeki rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının % 50 si kadar. 
Bunların diğer kadro görevlerinde çalışanlara rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının 
% 30 u kadar, 

5. Fotoğrametri şubesi kıymetlendirme kısmında görevli subay ve astsubaylara (kıymetlen
dirme kısım âmiri dâhil) Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarının % 50 si kadar, 

c) Hava Kuvvetlerinde: 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hava 'kuvveti komutanlıkları ve hava eğitim komutanlığı genel 

ve özel karargâhları ile, bu karargâhlara bağlı satınalma ve muayene komisyon başkanlıkları 
ve .ambar müdürlükleri dışında kalan 'birlik ve teşkillerde fiilen hizmet gören subay ve astsu
baylara Ek - 4 cetvelde rütbeleri «karşılarında gösterilen yüzde miktarı 'kadar, 

d) Jandarma Genel Komutanlığında: 
1. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı seyyar ve eğitim jandarma takım, bölük, birlik, ta

bur ve alayları ile muhafız jandarma kıtalarında ve sabit jandarma kıta ve birliklerinde fiilen 
hizmet gören komutan ve komutan muavinleri ile bu birliklerin takım ve bölüklerinde ve diğer 
kadro görevlerindeki subay ve astsubaylar ile uzatmalılara E k - 4 cetveldeki rütbeleri karşıla
rında gösterilen miktar kadar, bu birliklerde tabur karargâh ve alayların diğer kadro görevle
rinde fiilen hizmet gören subay, astsubay, ve uzatmalılara E k - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında 
gösterilen yüzde miktarının '% 50 si kadar, 

2. Bot komutanlıklarında ve botlarda fiilen görev ifa eden subay, astsubay ve uzatmalılara 
E k - 4 cetvelde rütbeleri karşrlarmda gösterilen yüzde miktarları kadar, 

3. Jandarma Komando Okulu Komutanı ile muavini, öğretmenleri, birlik, bölük ve takım 
komutanlarına E k - 4 cetveldeki rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarı kadar, okuldaki 
diğer subay ve astsubaylara E k - 4 cetveldeki rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının 
% 50 si kadar, , . 
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alayları ile muhafız jandarma kıtalarında fiilen hizmet gören komutan ve komutan muavinleri ile 
bu birliklerin takım ve bölüklerinde diğer kadro görevlerindelki subaylar, yarsulbaylar ve astsubay
lar ile uzatmalılara Ek - 4 cetveldeki rütbeleri karşılarında gösterilen miktar kadar, bu birliklerde 
tabur karargâhı ve alayların diğer kadro görevlerinde fiilen hizmet gören suıbay, yarsubay, astsu
baylara ve uzatmalılara Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının % 50 v. 
kadar. 

2. Bot komutanlıklarında ve botlarda fiilen görev ifa eden subay, yarsulbay, astsubay ve uzat
malılara Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarı kadar. 

3. Jandarma komando okullarında fiilen hizmet gören öğretmenlere Ek - 4 cetvelde rütbeleri 
karşılarında yüzde miktarının tutarı kadar. 

e) Harita Genel Müdürlüğü : 
Fotogrometri şubesi kıymetlendirme kısmında görevli subay, yarsulbay ve astsubaylara (kıymet

lendirme kısım âmiri dâhil) Ek - 4 cetvelde rütbeleri hizalarındaki yüzde miktarının % 50 si 
kadar. 

Kita tazminata verilir. 

Kıta tazminatının ödenme şekli 
MADDE 176. — Kıta tazminatı ay başında peşin olarak ödenir. Bu tazminat her türlü vergi

den muaf olduğu gibi borç için de haczedilemez. 

Kıta tazminatına hah kazanma tarihi 

MADDE 177. — Kıta tazminatı bu tazminatı almaya hak kazandıran göreve fiilen katılış tari
hini takibeden ay başından itibaren ödenmeye başlanır. 

Kıta tazminatının kesileceği haller 

MADDE 178. — 
a) Bu kanun gereğince kıta tazminatı verilmiyen bir göreve atananların tazminat aldığı gö

revinden ayrılışını takibeden ay başından itibaren, 
•b) Tedavi, hava değişimi veya istirahat gibi sıhhi sebepler veya yurt içi veya dışı kurslar do-

layısiyle görevlerinden ayrılanların ayrılışlarım takibeden ay başından itibaren, 
c) Tahsil, staj ve bilgi ve görgü arttırmak maksadiyle görevinden ayrılanların ayrılışlarını 

takibeden ay başından itibaren kıta tazminatları kesilir. 

Kıta tazminatının gün kesirleri 

MADDE 179. — Kıta tazminatının günlük hesabında aylar 30 gün olarak hesabedilir ve buna 
göre işlem yapılır. 

ÇeptU tazminat alanların kıta tazminatı 

MADDE 180. — Hizmet eri tazminatı, tayın bedeli ve mahrumiyet zammından başka her hangi 
bir isimde tazminat alanlara kıta tazminatı verilmez. Bunlardan kıta tazminatı verilmesi icabeden 
bir göreve tâyin edilenler, fazla olan tazminatı tercih edebilirler. Ancak; kıta tazminatını tercih 
ettiklerinde bu tazminat göreve katılış tarihlerini takibeden ay başından itibaren ödenmeye baş
lanır ve almaktan sarfınazar ettikleri tazminat da aynı zamanda kesilir. 

Kıta tazminatı verilen bir göreve bir ay ve daha faızla bir süre ile vekâlet edenler o görevin 
ve rütbesinin gerektirdiği kıta tazminatını alırlar. 

Yalnız bir görev için kıta tazminatı ödenir. 
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e) Harita Genel Müdürlüğünde: 
Fotoğrametri Şubesi Kıymetlendirme Kısmında görevli subay ve astsubaylara (kıymetlendirme 

kısım âmiri dâhil) Ek-4 cetvelde rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarının % 50 si kadar, 
Kıta tazminatı verilir. 

Kıta tazminatının ödenme şekli 

MADDE J73. — Hükümet tasarısının 176 nci maddesi 173 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Kıta tazminatına hak kazanma tarihi 

MADDE 174. — Hükümet tasarısının 177 nci maddesi 174 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Kıta tazminatının kesileceği haller 

MADDE 175. — Hükümet tasarısının 178 nci maddesi 175 nci madde olaraik aynen kabul 
edil mistir. 

Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı 

MADDE 176. — Hizmet eri tazminatı, tayın bedeli ve mahrumiyet zammından başka her han
gi bir isimde tazminat alanlara kıta tazminatı verilmez. Bunlardan kıta tazminatı verilmesi icabe-
den bir göreve tâyin edilenler fazla olan tazminatı tercih edebilirler. Ancak; kıta tazminatını 
tercih ettiklerinde ,bu tazminat, göreve katılış tarihlerini takibeden aybaşından itibaren ödenme-
ya başlanır ve almaktan sarfınazar ettikleri tazminat da aynı zamanda kesilir. 

Kıta tazminatı verilen bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile vekâlet edenler, o görevde 
kendi rütbesinin gerektirdiği kıta tazminatını alırlar. 

Yalnız bir görev için kıta tazminatı ödenir. 
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ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Sosyal haklar ve yardımlar 

BÎIfcîMÖÎ BÖLÜM 

/ - Emeklilik hakları 

MADDE 181. — Subayların, yartsubaylarm, astsubayların ve askerî öğrencilerin emeklilik veya 
malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin salhip bulunacaklan haklar 
özel kanunlara göre düzenlenir. 

MADDE 182. — Emekli veya malûllük aylığı bağlanan subaylardan, yarsubaylardan, astsubay-. 
lardan eylemli hizmet süresi 30 yıl ve daha fazla olanlara her eylemli hizmıet yılı için bağlan
maya esas tutulan aylıklarının yarısı bir defaya mahsus olmak üzere emekli ikramiyesi olarak ve
rilir. Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktatrı bağlamaya esasa tutulan aylığın 15 katını geçje-
mez. Eylemli hizmet süresi 25 yıl ile 30 yıl arasında bulunanlardan yaş haıddi malûllük, ölüm 
veya isteği üzerine emekli aylığı bağlananlara da birinci fıkradaki esaslara göre ikramiye verilir. 

İkramiyenin hesabında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri"tam yıl sayılır. 0 aydan az kesirler na
zara alınmaz. 

Eylemli hizmet süreleri 25 ve daha fazla yıl olanlardan emekliye veya malûllük aylığı bağlan
madan ölenler için yukardaki esaslara göre bağlanacak ikramiyenin tamamı aylığa hak kazanan 
dul. ve yetimlerine aylıkları ile orantılı olarak ödenir. 

Hak kazandıkları ikramiyelerini almadan ölenlerin bu ikramiyeleri diri ve yetimlerine yukar
daki fıkra esaslarına göre verilir. 

b) Emekli ikramiyelerinin ödenmesi 

MADDE 183. —• Subayların, yarsubaylarm ve astsubayların emekli ikramiyeleri emekli, malûl
lük, dul ve yetim aylıkları bağlanırken bu aylıkları, ödemekle görevli kurum tarafından tahakkuk 
ettirilerek verilir. Yazı ile istenmesi üzerine en çok iki ay içerisinde ilgili bakanlıkça bu para il
gili kuruma gönderilir. 

IKÎNCÎ BÖLÜM 

Yardımlar 

/ - Doğum yardım .ödeneği 

. MADDİ']. 184. — Subaylardan, yarsubaylardan. ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere 
her yıl bütçe kanunu ile tesbit edilen miktarda doğum yardım ödeneği verilir. 

Ana. ve baba veya bunların her ikisinin de genel veya katma bütçeli dairelerden maaş. alma
ları halinde bu ödenek yalnız babaya ödenir. 

Mahkemece verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. 
Doğum yardım ödeneği hiçbir vergiye ve kesintiye tabi tutulmaksızın, ve tediye emri aranmak

sızın saymanlarca derhal ödenir. 
lUı yardım borç için haczedilmez. 
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ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Sosyal haklar ve yardımlar 

litRÎNCt BÖLÜM 

Emeklilik hakları 

7 - Emeklilik hakları 

MADDE 177. — Subayların,'-astsubayların ve askerî öğrencilerin emeklilik'veya mfdûllük hal
lerinde kendilerinin; ölümleıi halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar özel kanun
lara göre düzenlenir. 

a) Emeklilik ikramiyesi 

MADDE 178. —• Emekli veya malûllük aylığı bağlanan subay ve astsubaylardan, .fiilî hizmet 
süresi 25 yıl veya daha fazla olanlara, her fiilî hizmet yılı için, bağlanmaya, esas tutulan aylıkları
nın yarısı, bir defaya mahsus olmak üzere emeklilik ikramiyesi olarak verilir. 

Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, bağlamaya esas tutulan aylığın 15 katını geçemez. 
ikramiyenin hesabında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler nazara 

alınmaz. 
Fiilî hizmet süreleri 25 yıl veya daha fazla olanlardan, emekli veya malûllük aylığı bağlanma

dan ölenler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa hak kazanan dul 
ve yetimlerine aylıkları ile orantılı olarak ödenir. 

Hak kazandıkları ikramiyelerini almadan ölenlerin bu ikramiyeleri, vârislerine ödenir. 

b) Emekli ikramiyelerinin ödenmesi 

MADDE 179. — Subay ve astsubayların emekli ikramiyeleri emekli, malûllük, dul ve yetim ay
lıkları bağlanırken bu aylıkları ödemekle görevli kurum tarafından tahakkuk ettirilerek verilir. Ya
zı ile istenmesi üzerine en çok iki ay içerisinde ilgili Bakanlıkça bu para ilgili kuruma gönderilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yardımlar 

t - Doğum yardımı ödeneği 

MADDE 180. — Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, her yıl bütçe kanunu ile tes-
bit edilen miktarda doğum yardım ödeneği verilir. 

Ana ve baba veya bunların her ikisinin de genel ve katma bütçeli dairelerden maaş almaları ha
linde, bu ödenek yalnız babaya ödenir. 

Mahkemece verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. 
Doğum yardım ödeneği hiçbir vergiye ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve tediye emri aranmaksı

zın saymanlarca derhal ödenir. 
Bu yardım borç için haczedilemez. 
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a) ölüm yardım ödeneği 

MADDE 185. — Subaylardan, yarsubaylardan ve astsubaylardan : 
a) Genel veya katma bütçeli dairelerden maaş almıyan eşi ile aile yardımı ödeneğine müs

tahak çocuğu ölenlere almakta olduğu aylığın bir aylık tutarında, 
b) Subayların, yarsubayların ve astsubayların ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği 

kimseye eğer bildiri vermemiş ise eşine yoksa çocuklarına subayın, yarsubaym ve astsubayın son 
aylığının iki aylığı tutarında, 

ölüm yardım ödeneği verilir. 
ölüm yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve tediye emri aranmaksı

zın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilmez 
Yurt dışı görevlerde bulunan subaylara, yarsubaylara ve astsubaylara veya eşlerine veya bil

diride göstereceği şahıslara verilecek ölüm yardım ödeneğinde (151 nci) maddede yazılı katsayı 
uygulanmaz. 

/ / - Tedavi ve cenaze masrafları 

MADDE 186. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îchizmet Kanun ve Yönetmeliğinde göste
rildiği şekilde uygulanır. 

/ / / - Yakacak yardımı 

MADDE 187. — Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne 
şekilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik subaylar, yarsubaylar 
ve astsubaylar hakkında da aynen uygulanır. 

IV - Giyecek ve yiyecek yardımı 

MADDE 188. — özel kanun ve yönetmeliklerde gösterildiği şekilde verilir. 

V - Tahsil bursları ve yurtlar 

MADDE 189. —* Mahrumiyet yerlerinde görevli subayların, yarsubayların ve astsubayların bu
lundukları yerlerde orta dereceli' okul bulunmadığı takdirde bu dereceli okulda okuma hakkını 
kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okulda okutmak isterlerse pansiyon ücreti indirimlerinden 
faydalanırlar. Bu hususta Devlet memurları hakkında uygulanan esaslara tabidirler. 

Millî Savunma Bakanlığı öğrenci yurtlarından istifade etmekte olan orta dereceli okulda oku
yan çocukları için subay, yarsubay ve astsubaylar tarafından bu yurtlara ödenen ücretin yarısı 
Millî Savunma Bakanlığınca karşılanır. 

a) Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği 

MADDE 190. — Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan subaylar, yarsubaylar ve astsu
bayların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar. 

VI - Vazife malûllerine ve şehit ailelerine yapılacak yardım 

MADDE 191. — Silâhlı Kuvvetlerde vazife gören subaylardan, yarsubaylardan ve astsubaylar
dan vazife esnasında ve vazife dolayısiyle sakat kalarak görevlerinden ayrılanlara albay aylığı
nın 5 katı, daimî olarak hizmetten ayrılmak mecburiyetinde kalarak emekliye sevk edilenlere 7 
katı, ölen veya şehit olanların dul ve yetimlerine yoksa kanuni mirasçılarına 12 katı bir defaya 
mahsus olmak üzere tazminat olarak verilir. 
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a) ölüm yardım1 ödeneği 

MADDE 181. — Subay ve astsubaylardan: 
a) Genel veya katma bütçeli dairelerden maaş almıyan eşi ile aile yardım ödeneğine müstehak ço

cuğu ölenlere, almakta olduğu aylığın bir aylığı tutarında, 
b) Subay ve astsubayların ölümü halinde, sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildi

ri vermemiş ise eşine, yoksa çocuklarına subayın ve astsubayın son aylığının iki aylığı tutarında, 
ölüm yardım ödeneği verilir. 
ölüm yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve tediye emri aranmaksızın 

saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez. 
Yurt dışı görevlerde bulunan subay ve astsubaylara veya eşlerine veya bildiride göstereceği şahıs

lara verilecek ölüm yardım ödeneğinde (148 nci) maddede yazılı kat sayı uygulanmaz. 

II - Tedavi ve cenaze masrafları 

MADDE 182. — Tedavi ve cenaze masrafları, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka
nun ve Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde uygulanır. 

III - Yakacak yardımı 

MADDE 183. — Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şe
kilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacakkanun ve yönetmelik, subay veastsubaylar hak
kında da aynen uygulanır. 

IV - Giyecek ve yiyecek yardımı 

MADDE 184. — Giyecek ve yiyecek yardımı özel kanun ve yönetmeliklerde gösterildiği şekilde 
verilir, 

V • Tahsil bursları ve yurtlar 

MADDE 185. — Mahrumiyet yerlerinde görevli subay ve astsubayların bulundukları yerlerde 
orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde, bu dereceli okulda okuma hakkını kazanan çocuklarını, 
yatılı okulda okutmak isterlerse, pansiyon ücreti indirimlerinden faydalanırlar. Bu hususlarda Dev
let memurları hakkında uygulanan esaslara tabidirler. 

Millî Savunma Bakanlığı Öğrenci yurtlarından istifade etmekte olan orta dereceli okulda okuyan 
çocukları için subay ve astsubaylar tarafından bu yurtlara ödenen ücretin yarısı Millî Savunma Ba
kanlığınca karşılanır. 

Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği 

MADDE 186. — Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan subay ve astsubayların çocukları 
sınıfta kalırlarsa aynı sınai için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar. 

VI - Vazifede malûl kalan ve ölenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar 

MADDE 187. — Subay ve astsubaylardan vazife esnasında malûl kalan ve ölenlere ödenecek taz
minatlar özel kanunlarla yürütülür, 
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Hazarda emniyet ve asayişin muhafazası ve kaçakçılığın önlenmesi maksadı ile yapılan müsa
demede yaralanan jandarma subayları, yarsubayları ve astsubayları ile bu hizmeti ifa etmek üze
re görevlendirilmiş diğer kuvvet komutanlıkları subaylarına, yarsubaylarma ve astsubaylarına 
albay aylığının 3 katı tazminat verilir. Bunlardan yaralanma neticesinde sakat kalanlara, va
zifeden ayrılanlara veya Ölenlere yukarıdaki fıkra üzerinden işlem yapılır. 

Aynı hizmetlerde vazife görürken yaralanan erbaş ve erlere albay aylığının 2 katı, bunlar
dan ölenlerin dul ve yetimlerine yoksa kanuni mirasçılarına albay aylığının 5 katı tazminat ola
rak verilir. 

Bu maddedeki albay maaşı albay rütbesinin 3 ncü kademe aylığının karşılığıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lojmandan faydalanma ve mülk konutu 

A) Lojmandan faydalanma 

/ - Kapsam 

MADDE 192. — Çeşitli kanunlara göre yaptırılan veya satmalınan lojmanlarla Millî Savun
ma Bakanlığına veya Jandarma Genci Komutan lığına tahsisli lojmanların kanunlarında göste
rilen hak sahiplerine tahsis ve bu lojmanlardan çıkarılma bu kanun hükümlerine göre düzenle
nir. 

II - Tahsis 

MADDE 193. — Yukarıdaki maddedeki lojm anların hak sahiplerine tahsisleri ile yüzde nis-
bctleri, aşağıdaki esaslar dâhilinde Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

a) Lojmanların tevzimde aşağıdaki esaslara göre tanzim ve ilân edilecek puantaj cetvel
leri esastır. 

1. Müracaat tarihi, 
2. Muhassasat ilmühaberinde yazılı, bakmak la mükellef olduğu ve yanında bulunan aile fert

leri sayısı, 
3. Ailesinin hiçbir geliri ol mı yanlar, 
4. Kıta hizmetinde bulunanlar, 
5. Daha önceki garnizonlarda lojmanlardan faydalanmamış bulunanlar ve faydalanma süresi 

az olanlar. 
b) Yönetmelikte tesbit edilecek makam ve komutanlıklara (a) fıkrasındaki sıraya bağlı ol-

mıyarak lojman tahsis edilebilir. 
ç) Kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile ferdlerinin lojmanın bulunduğu şehir ve 

kasabalarda meskeni veya lojman bedelinin üç misli veya daha fazla bir akaarı bulunanlar ile 
6 ay ve daha fazla daimî görevle dış memleketlerde vazife alanlar lojmandan faydalanamazlar. 

III - Lojmandan çıkma ve çıkaPtlma 

MADDE 194. — Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, 
her ne suretle olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki (b) fıkrası 
haricinde lojmanda devamlı olarak 4 yıl oturma müddetini dolduranlar, tahsis yapıldıktan son
ra 193 ncü maddenin (c) fıkrasında yazılı fertlerin mesken ve akaarı bulunduğu anlaşılanlar ve 
bunların ölümü hâlinde bu binalarda oturmakta bulunan aileler 2 ay içinde bu evleri boşaltmaya 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lojmandan faydalanma ve mülk konutu 

A) Lojmandan faydalanma 

/ - Kapsam 

MADDE 188. — Hükümet tasarısının 192 nci maddesi 188 nci madde olarak aynen kabul edilmiş 
tir. 

II - Tahsis 

MADDE 189. — Yukardaki maddedeki lojmanların hak sahiplerine tahsisleri ile yüzde nisbetleri 
aşağıdaki esaslar dâhilinde, Millî Savunma ve içişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelik ile düzenlenir. 

a) Lojmanların tevziinde aşağıdaki esaslara göre tanzim ve ilân edilecek puvantaj cetvelleri 
esastır. 

1. Müracaat tarihi, 
2. Muhasebat ilmühaberinde yazılı bakmakla mükellef olduğu ve yanında bulunan aile fertleri

nin sayısı, 
3. Ailesinin hiçbir geliri olmıyanlar. 
4. Kıta hizmetinde bulunanlar, 
5. Daha önceki garnizonlarda lojmanlardan faydalanmamış bulunanlar ve faydalanma süresi 

az olanlar, 
b) Yönetmelikte tesbit edilecek makam ve komutanlıklara (a) fıkrasındaki sıraya bağlı ol-

mıyarak lojman tahsis edilebilir. 
c) Kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin lojmanın bulunduğu şehir ve 

kasabalarda meskeni veya lojman kira bedelinin iki misli veya daha fazla bir akaarı bulunanlar 
ile 6 ay ve daha fazla daimî görevle dış memleketlerde vazife alanlar lojmandan faydalanamazla 

III - Lojmandan çıkma ve çıkarılma 

MADDE 190. — Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atanan
lar, her ne suretle olursa olsun Silâhlı Kevvetlcrden iljiği kesilenler, bir garnizondaki (b) fıkrası 
haricinde lojmanda devamlı olarak 4 yıl oturma müddetini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra 
189 ncu maddenin (c) fıkrasında yazılı fertlerin mesken ve akaarı bulunduğu anlaşılanlar ve 
bunların ölümü halinde bu binalarda oturmakta olan aileler iki ay içinde, bu evleri boşaltmaya 
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mecburdurlar. Bu süre içinde boşaltmadıkları takdirde başkaca bir tebligata lüzum kalmadan 
buı evler gaıraıizıon komuıtajnı emriyle bir hafta içimde aorla boşaltılır. Bu eımtfe kargı idari ve 
kazai merciler nezdinde itiraz bu kararların icra ve infazını durduramaz. 

Yetkili merciler tarafından kendisine tahsis yapılmadan bu evleri işgal edenler hakkındada 
yukardaki hükümler uygulanır. 

B) Mülk konutu 

IV - ıSubay, \yarsubay ve astsubaylar için mülk konutu 

MADDE 195. — Mülk konutu, emekli aylığını ödemekle görevli kurum tarafından ayrılacak 
bir fonla subaylara, yarsubaylara ve astsubaylara mülk konutu yapmak maksadiyle kredi verilir. 

ONBEŞÎNCÎ KISIM 

taltifler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Savaş takdirnamesi 

/ i- 8ava§ takdirnamesi \ 

MADDE 196. — Savaş takdirnamesi: Savaş m adalyasmın verilmesini gerektiren hallerin üstün
de başarılı sevk ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek 
suretiyle muharebenin gidişini değiştirecek harb neticesine tesir eden hallerde, üst makamlarca mü-
teselsilen tasdik olunacak inhalar üzerine subaylara, yarsubaylara ve astsubaylara verilir. 

a) İki defa 2 \noi derece sava§ madalyası 

MADDE 197. — îki defa 2 nci derece savaş madalyası ile taltif edilenlere Ibir savaş takdirna
mesi verilir. 

b) Takdirnamenin verilmesi 

MADDE 198. — Savaş takdirnamesi Silâhlı Kuvvetler komutanının teklifi üzerine Millî Sa
vunma Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanı onayı ile verilir. Silâhlı 
Kuvvetler Komutanının teklifine esas olacak inhalar M'çjbir maikaımı taraflından iptal edilemez. 
Menfi mütalâası olanlar yazılı mütalâalarını komuta silsilesiyle Silâhlı Kuvvetler Komutanına gön
derir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Madalyalar 

/ - Madalyaların çeşitleri 

MADDE 199. — Silâhlı Kuvevtler mensupları ilo Silâhlı Kuvvetlere yararalı hizmet ya
pan kişilere savaşta ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramanlık v'e üstün başa
rılar karşılığında aşağıda yazılı madalyalar verilir : 

a) Savaş madalyası, 
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mecburdurlar. Bu süre içinde boşaltılmadıkları takdirde, başkaca bir tebligata lüzum kalmadan 
bu evler garnizon komutanı emriyle bir hafta içinde zorla kocaltılır. Bu emre karşı idari ve ka-
zai merciler nezdinde itiraz, bu kararların icra ve infazını durduramaz. 

Yetkili merciler tarafından kendisine tahsis yapılmadan bu evleri işgal edenler hakkında, 
yukarıdaki hükümler uygulanır. 

B) Mülk konutu 

IV - Subay ve astsubaylar için mülk konutu 

MADDE 191. — Mülk konutu için ipotek kredisi, sunay ve astsubayların da iştiraki suretiyle, 
emekli aylıklarının ödemekle görevli kurum tarafından tesis edilecek fondan kârşilânır. 

Bu madde hükümleri öfcel kanunlarla düzenlenir. 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Taltifi» 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Savaş takdirnamesi 

I - Savaş takdirnamesi 

MADDE 192. — Savaş madalyasının verilmesini gerektiren hallerin üstünde, başarılı sevk 
ve idare kabiliyeti veya görev icabı üsütn kahramanlık ve: cesaret göstermek suretimle muhare
benin gidişini değiştirecek harb neticesine tesir ederi MîleMe, tist makamlarca müteselsilen tas
dik olunacak inha"lar üzerine subay ve astsubaylara savaş iakdirtıâmesi verilir. 

a) İki defa 2 nci derecede savaş madalyası alanlar 

MADDE 193. — İM defa 2 nci derecede savaş madalyası ile taltif edilenlere, bir savaş takdir
namesi verilir. 

b) Takdirnamenin verilmesi 

MADDE 194. — Savaş takdirnamesi, Silâhlı Kuvvetler Komutanı teklifi üzerine Millî Savunma 
Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile verilir. Silâhlı Kuvvet
ler Komutanının teklifine esas olacak îfibakr, hiçbir makattı tardfifldttn fpM edileıö^z. İfenfi müta
lâası olanlar yazılı mtttalfcalarıııı komuta silsilesi ile Silâhlı Kvrfifâİ&r Koıritftönına gönderirler. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Madalyalar 

/ - Madalyaların $&§idi 

MADDE 195. — Silâhlı Kuvvetler mensupları ile Silâhlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan kişi
lere, savaşta ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar karşılığın
da aşağıda yazılı madalyalar verilir. 

a) Savaş madalyası, 
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ib) Türk Silâhlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, 
c) Türk Silâhlı Kuvvetleri Övünç Madalyası, 
d) Türk Silâhlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası. 

a) Savaş madalyası 

MADDE 200. — Savaş madalyası : 
Uluslararası hukukun meşru saydığı haller ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaş-

malar gereğince yapılan' savaşta, Türk ve Dord Silâhlı Kuvvetleri içinde ve dışında görev alan, 
Türkiye'nin ve dostlarının düşmanı ile çarpışmada başarılı sevk ve idaresi ile savaş kazanan 
veya bir savaşın kazanılmasını hazırlıyan ve kolaylaştıran veya düşmanla çarpışma halinde gö
rev icaplarının üstünde kahramanlık ve cesaret gösteren Türk ve yabancı uyruklu asker kişilere 
ver il iı*. 

Savaş madalyası iki dereceli olup altındandır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde savaş takdirna-
namesi alanlara 1 nci derece savaş madalyası verilir. 2 nci derece savaş madalyası yukarıda belir
tilen hallerde verilir. 

Savaş madalyası kişilere verildiği gibi savaşta silâhla çarpışana da üstün derecede kah
ramanlık ve cesaret gösteren birlikerin sancaklarına takılmak Cizre de verilir. 

Savaş madalyası, Silâhlı Kuvvetler Komutanının uygun mütalâası ve Millî Savunma Baka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tevcih olunur. Silâhlı Kuvvetler Komutanı veya 
görevlendireceği bir kişi tarafından birliklerin sancaklarına ve kişilere takılır. 

b) Şeref madalyası 

•MADDE 201. — Tük Silâhlı Kuvvetler Şeref Madalyası : 
Savaşta başarılı sevk ve idaresi ile savaşın kazanılmasını hazırladığı ve ko^laşt ı rdığı halde 

savaş, madalyası ile taltif cdilmiyen ve savaşta, barışta .hayatı tehlikede bulunan asekrî kişilere 
ve birlikleri, kendi hayatını tehlikeye koyarak kurtaran E ürk ve yabancı U}rruklu asker ve sivil ki
şilere verilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri şeref madalyası, al Mı ve gümüş olmak üzere iki derecelidir ve barışta 
kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutan un n teklifi üzerine Gcnel'kurmay Başkanınca, 
savaşta kuvvet komutanları ve (Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Başkomutanca) tevcih 
edilir. 

c) övünç madalyası 

MADDE 202. — Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası : 
Savaşta veya barışta şehidolan veya görevi babında, görevin sebep ve tesirleriyle hayatını 

kaybeden asker kişilerin kanuni mirasçılarına verilir. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası gümüş ve bronz olmak üzere iki derecelidir. 1 nci de

recesi savaşta, ikinci derecesi barışta verilir. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası kuvvetler komutanları veya Jandarma Genel Komu

tanının teklifi üzerine savaşta Başkomutan ve barışta Genelkurmay Başkanlığınca tevcih edilir. 

d) Üstün hizmet madalyası 

MADDE 203. — Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet madalyası : 
Silâhlı Kuvvetlerin yükselmesi, güçlenmesi uğruna, askerî, idari, ilmî ve ilh. alanlarda üstün 

hizmetlerde bulunanlara, Silâhlı Kuvvetlerde bir araç, gereç gibi icat ve kcifedcnlere veya elde 
bulunanların gelişmesi ve evriminde büyük başarılar kazananlara, yurt içinde ve yur£ dişında 
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b) Türk Silâhlı Kuvvetleri şeref madalyası, 
c) Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası, 
d) Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet madalj'ası. 

a) Savaş madalyası 

MADDE 19G. — Savaş madalyası iki dereceli olup, altındır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde savaş 
takdirnamesi alanlara 1 nci derece savaş madarası verilir. 

Uluslararası hukukun meşru saydığı haller ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar 
gereğince yapılan savaşta, Türk ve Dost Silâhlı Kuvvetleri içinde ve dışında görev alan Türkiye'nin 
ve dostlarının düşmanı ile çarpışmada başarılı sevk ve idaresi ile savaş kazanan veya bir savaşın ka
zanılmasını hazırlıyan veya kolaylaştıran veya düşmanla çarpışma halinde görev icaplarının üstünde 
kahramanlık ve cesaret gösteren, Türk ve yabancı uyruklu asker kişilere 2 nci derece savaş madalya
sı verilir. 

Savaş madalyası kişilere verildiği gibi, savaşta üstün derecede kahramanlık ve cesaret gösteren 
birliklerin sancaklarına takılmak üzere de verilir. 

Savaş madalyası, Silâhlı Kuvvetler Komutanının uygun mütalâası ve Millî Savunma Bakanının 
teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile tevcih olunur. Silâhlı Kuvvetler Komutam veya görev
lendireceği bir kişi tarafından birliklerin sancaklarına ve kişilere takılır. 

b) Şeref madalyası 

MADDE 197. — Türk Silâhlı Kuvvetleri şeref madalyası, altın ve gümüş olmak üzere iki derece
lidir ve barışta kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teldifi üzerine Genelkurmay 
Başkanınca, savaşta Kuvvet Komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Komutanınca tevcih edilir. 

Bu madalya, savaşta sevk ve idaresi ile savaşın kazanılmasını hazırladığı ve kolaylaştırdığı halde 
başarısı savaş madalyası ile taltif cdilemiyccck devecedo olanlar ile savaşta ve barışta hayatı tehlike
de bulunan kişileri ve birlikleri, kendi hayatını tehlikeye koyarak kurtaran Türk ve yabancı uyruk
lu asker ve sivil kişilere verilir. 

c) övünç madalyası 

MADDE 198. — Türk Silâhlı Kuvvetleri övün'} madalyası gümüş ve bronz olmak üzere iki derece
lidir. Birinci derecesi savaşta, ikinci derecesi barışta verilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası Kuvvet Komutanları veya Jandarma Genel Komutanının 
teklifi üzerine savaşta Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı ve barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih 
edili.*. 

Bu madalya, savaşta veya barışta şehit olan veya görevi başında, görevin sebep ve tesirleri ile ha
yatını kaybeden asker kişilerin kanuni mirasçılarına verilir. 

d) Üstün hizmet madalyası 

MADDE 199. — Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet madalyası gümüş olup, tek derecelidir. 
Kuvvet Komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca 
tevcih olunur. 

Bu madalya, Silâhlı Kuvvetlerin yükselmesi, güalenmesi uğruna, askerî, idari, ilmî ve sair alanlar-
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Silâhlı Kuvvetlerin bütün alanlardaki çalışmalarında eşitlerine nazaran çok üstün derecede başarı 
gösteren, birliğin itibarını yükselten ve ulusal menfaatlere yararlı olan ve eşitlerine nazaran fe
ragat ve fedakârlıkla çalışarak görevini üstün derecede yapan asker kişilere verilir. Bu madalya Si
lâhlı Kuvvetlerin gelişimi ve güçlenmesi için üstün derecede basan gösteren Türk vatandaşı sivil ve 
yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere de verilebilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet madalyası gümüş olup tek derecelidir. Kuvvet komu
tanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tevcih 
olunur. . 

II - Diğer devletler tarafından verilen madalya ve nişanların takılması 

MADDE 204. — Diğer devletler tarafından Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih 
edilen madalya ve nişanlar Genelkurmay Başkanlığınca tescil edildikten sonra dost devletlerin 
ulusal günlerinde elçilikler ve konsoloslar tarafından yapılacak davetlerde yurt içinde ve dışın
da takılabilir. 

III - Madalya ve nişanların sahibinin Ölümü halinde yapılacak işlem 

MADDE 205. — Bu kanun hükümlerine göre verilen madalyalarla dost devletler tarafından 
asker kişilere verilen madalya ve nişanlar sahiplerinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına geçer, 
fakat mirasçılar bu madalya ve nişanları takamazlar. 

Madalya almaya hak kazanmış kişi madalyayı almadan ölmüşse madalya kanuni mirasçılarına 
verilir. 

IV - Birden fazla madalyaya hak kazananlar 

MADDE 206. — Aynı zamanda ve aynı yerde yapılan görev ve hizmet bu kanunda yazılı ma
dalyalardan birden fazlasına hak kazandırıyorsa yalnız en yüksek derecede olanı verilir. 

V - Madalya ve nişan alanların kanuni mirasçıları 

MADDE 207. — Madalya ve nişan alan kişilerin ölümü halinde bu kanun yönünden mirasçı
ları, en büyük erkek evlâdıdır; yoksa ölenin eşidir. 

VI - Madalyaların tescili 

MADDE 208. — Bu kanun gereğince verilen ımadaltyıalaır berattım diayan#ajrak Genelkurmay 
Başkanlığınca tescil edilerek numaralanır. 

F/7 - İstiklâl Madalyası 

MADDE 209. — İstiklâl Madalyası Kanunu ile ek ve değişikliklerindeki İstiklâl Madalyasına 
ait hükümler saklıdır. 
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da üstün hizmetlerde bulunanlara, Silâhlı Kuvvetlerde bir araç, gereç gibi keşifte bulunanlara veya 
«İde bulunanların gelişmesi ve evriminde büyük başarılar kazananlara, yurt jçinde ve yurt djşmda 
Silâhlı Kuvvetlerin bütün alanlarındaki ealjşeıalarıiLda emsallerine nazaran çok üstün derecede ha
şarı gösteren, birliğin itibarım yükselten ve ulusal menfaatlere yararlı olan ve eşitlerine nazaran fe
ragat ve fedakârlıkla çalışarak görevini üstün derecede yapan «üfeşr kişilere verilir. Bu madalya Si
lâhlı Kuvvetlerin gelişimi ve güçlenmesi için üstün derecede başarı gösteren Türk: Vaıtaıud'â ij&ivB ve 
yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere de verilebilir. 

II - Diğer devletler tarafından verüen madalya ve nişanların takılması 

MADDE 200. — Diğer devletler tarafından Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih 
edilen madalya ve nişanlar, Genelkurmay Başkanlığınca tescil edildikten sonra, dost devletlerin ulu
sal günlerinde elçilikler veya konsolosluklar tarafından yapılacak davetlerde, yurt içinde ve dışında 
takılabilir. 

III - Madalya ve nişanların sahibinin Mümü "halinde yapılacak isler 

MADDE 201. — Bu kanun hükümlerine göre verijşn madalyalarla, dost devletler tarafından as
ker kişilere verilen madalya ve nişanlar, sahiplerinin ölümü Jıaliûde kanuni mirasçılarına $eser. An
cak, mirasçılar bu madalya ve nişanlan takamazlar. Madalya almaya hak kazanmış kişi madalyayı 
almadan ölmüşse, madalya kanuni mirasfiilarına verilir. 

IV - Birden fazla madalyaya hak kemmmktr 

MADDE 202. — Hükümet tasarısının 206 ncı maddesi 202 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

V - Madalya ve nişanltarm mirasçüttre, mtitaM 

MADDE 203. — Madalya ve nişan alan kişilerin ölümleri halinde, bu madalya ve nişanlar, ken
dileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, erkek çocuklardan ve en büyüklerin
den başlamak üzere çocuklarına, çocuklan yoksa eşine, eşi de yoksa babasına, babasının hayatta 
olmaması halinde annesine intikal eder, 

Yukarda sayılan mirasçılann yokluju halinde l^edeni Kanun (hükümlerine göre diğer miras
çılarına intikal eder. 

VI - Madalyaların tescili 

MADDE 204. — Bu kanun gereğince verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Genelkur
may Bftşkanhğraca teseil edilerek numaralaîm'kr. 

vıı - humm mamytm 
MADDE 205. -— Hükümet tasarıauıın 2Q9 &eu xıa#d&m 2#5-n.ej madide -olaflak aynen kabul edil

miştir. 
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VIII - Savaş madalyası alanların emeklilik durumları 

MADDE 210. — Bu kanun gereğince savaş madalyalarından birini almaya hak kazanan Türk 
uyruklu subay, yarsubay ve astsubayların emeklilikleri veya ölümleri halinde kendilerine veya 
kanuni mirasçılarına bir üst derece üzerinden emekli maaşı bağlanır. 

Aynı durumdaki er veya erbaşlara veya kanuni mirasçılarına astsubay çavuş maaşı üzerinden 
emekli maaşı bağlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ödüller 

7 - Ödül 

MADDE 211. — Silâhlı Kuvvetlerde (Jandarma dâhil) subay, yarsubay, astsubay, erbaş ve 
erlerden eğitimde, atışta, uçuculukta, denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam hizmetlerinde, bakımda, 
haritacılık hizmetlerinde, tabiî âfetlerde (yangın, deprem, su baskını gibi) üstün başarı gösteren
lerle, yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getiren, meslekine ait eser 
yazan veya tercüme eden veya hayatını tehlikeye koyarak hizmet edipte madalya ile taltif cdilemi-
yen kişiler ödül verilmek suretiyle taltif edilir. 

II - Madalya yapımının giderleri ve ödülleri 

MADDE 212. — Bu kanunda yazılı madalya ve beraatların yapım giderleri M. S. B. lığı büt
çesinden ödenir, ödüller içinde M. S. B. ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerine bir fasıl 
konur. 

III .- Yönetmelik 

MADDE 213. — Bu kanun gereğince verilecek madalyaların, şekilleri, kayıtları, nitelikleri, 
kurdela, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanları; kişiler ile birlik sancaklarına verilmiş 
ve takılışlarında ve kimlerin teklifi ve onayı ile verileceği, ödüllerin miktarı ve ilgili diğer hu
suslar bir yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur. 

ONBEŞÎNCÎ KISIM 

Geçici maddeler 

General ve amirallerin hizmete devamları 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe g'rdiği'tarihtc general ve amiral rütbelerinde bulu
nanlar 50 nci maddede tesbit edilen rütbe oranları aşılmak şartiyle bekleme sürelerini doldurmuş ol
salar dahi yaş hadleri miUaidolduğu takdirde hiz.nate devam edebilirler. 

'İki yıl için 4273 sayılı Kanun ile Sicil Yönetmeliğinin uygulanması 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü ;e girdiği tarihi takimedon 30 Ağustos ile onu ta-
kibeden 30 Ağustosta bu kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi edecekler hakkında 
4273 sayılı Kanuna göre çıkarılmış olan Subay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ödüller 

I -Ödül r , 

MADDE 206. — Silâhlı .Kuvvetlerde (Jandarma dâhil) subay, astsubay, erbaş ve erlerden eği
timde, atışta, -uçuculukta, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde, bakımda, haritacılık 
hizmetlerinde, tabiî âfetlerde (yangın, deprem, su baskını gibi) üstün başarı gösterenlerle, yeni 
buluşlar yapan veya mevcut usullerde yenilikler, meydana getiren, meslekine ait eser yazan veya 
tercüme eden veya hayatını tehlikeye koyarak hizmet edip.de madalya ile taltif edilen kişiler, 
nrlül varilmplc sın'fttivle "taltif edilirler. 

p;yj7^:^^-j:^- ^y'j^^^Ç' JI . Madalya yapımının giderleri ve ödüller 

MADDE 207. — Bu kanunda yazılı madalya ve boratların yapım giderleri Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinden ödenir, ödüller için de, Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerine bir fasıl konur. 

III ~ Yönetmelik 

MADDE 208. — Bu kânun gereğince verilecek madalyaların şekilleri, kayıtları, nitelikleri, kur-
delâ, rozet ve nişanların takılacağı yer. ve zamanları, kişiler ile birlik sancaklarına takılışlarında, 
kimlerin teklifi ve "onayı ile verileceği ile ödüllerin miktarı ve ilgili diğer hususlar Millî Savun
ma ve içişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur. 

ONBEŞÎNCÎ KISIM 

* Geç'ci maddeler 

General ve amirallerin hizmete devamları 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüce girdiği tarihte general ve amiral rütbelerinde 
bulunanlar, 50 nci maddede tesbit edilen rütbe 'oranları aşılmamak şartiyle bekleme sürelerini 
doldurmuş olsalar dahi yaş hadleri müsaidolduğu takdirde hizmete devam edebilirler. 

îki yıl için 4273 saydı Kanun ile sicil yönetmeliğinin uygıdanması 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Hükümet tasarısının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi "• ( S. Sayısı : 1031) 
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.2/3 nisbetinde sicil mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna göre 2/3 nisbetinde sicil teşekkül edinceye kadar rütbe terfii 
için 44 ncü maddenin (b) fıkrasında şart aranmaz. 

Subayların albaylık bekleme süreleri 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kaim yürürlüğe girdiği tarihte : 
Yib., Alb. rütbesinde bulunanlar için albaylık normal bekleme süresi 5 yıldır. 

Kıdem dereceleri 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu toıtıım hükümlerine f#re ««bayitan nasıp ve ehliyet dereceleri ve 
ktdem sıraları teebıt edıliac^ye kadar m«wat &ıâemsmûarı «rötatea olunur. 

Baym 8b. îann "gemden sîmfkmdwtlaca>ğı 

GEÇİCİ MADDE 6. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli muharip saaî bayan subaylar yar
dımcı sınıflardan birine geçirilmek üzere yeniden sınıflandırılır. Uçucu bayan subaylar yıllık uçuş. 
hizmetlerini tamamladıkları tarihte yenliden sınıflandırilır. 

Ütğm. ve r«&. larva, ktta Jmtntti 

GEÇlCÎ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Ütğm. ve Yrfb. lık rütbelerine ait 
kıta hizmetleri hakkında 4273 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Emekliye sevk edilmiş ölüm, İHkm\ £şk. la*ıwm htûdarı 

GEÇlCÎ MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe «irdiği tarihte emekliye sevk edilmiş olan ve 
asaleten Gnkur. Başkanlığı yapmış Orgeneral ve Oramirallerin de 69 ncu madde hükümlerinden fay
dalanırlar. 

JiidcmUr 

GEÇÎCl MADDE 9. — Bu kamunun yürürlüğe gkdiği tarihte Harb akademilerinde bulunan 
subaylara 4273 sayılı Kanun gereğince veriîmeikte olan tahsil kıdemleri usulüne göre verilir . 

îki pil için 58Ö2 myû% Mammm my&Ümımöği 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi tâkibeden 30 Ağustos ile onu 
takibeden 30 Ağustosta bu kanunda yazılı hefclemo sürelerini tamamiıyarak terfi edecekler hakkında 
5802 sayılı Kanun ile ek ve tadîlleri ve o kanuna göre çikarimıg olan Astsubay Sicil Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır. 
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2/3 nisbetimt* sMl m*tâwîg*tfam cmmmıyacağı 

GEÇİCİ MADDE 3. — Böfeftert? Ummamı* %9$m 3 neiiı maddesi aynen kabul edilmiştir: 

Sub&yhrm y«*b«& vm oütaıyhk beü&m* iümfori 

&EÇİCI MADD© 4. — Bw kasttan» yücOTÖI|fr girdiği taarrbte yarbay olanlar için, kademe 
tarifine sapmak hükmü sakil kadmafc ü*»e, ymhag&k b&ümm süresi 3' yıl, albaylık- normal bek
leme süresi 6 yıldır. 

4 yılını bitirmiş albaylara, albaylık 5 ve 6 ncı kademe maaşı verilir. 
Bu kanun yürürlüğe gfzıti#& tw*ürt» aüngr «tefin» içiş afcbap&ft- normal bekleme süresi 6 yıldır. 

Kıdem stmlart 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine göre sulbay ve astsubayların nasıp ve ehliyet 
dereceleri ve kıdem sıralan tesfoitt «lfliucaya kadar mtrntât kıdaaa sıraları muhafaza olunur. 

Bayatı subayların yeniden sınırlandırılacağı 

GEÇÎCÎ MADDE- 61 — HaJett Sülük Kovrorlard*- görsırli nw4ba»p sınıf ka3m subaylar, yar
dımcı sınıflardan birine geçirilmdk üzteat yenita* aı^aaıdtnhrita; 

Uçucu kadın subaylar, uçuculuk kaaJbiliyeıti'ni muhafaza ettikleri müddetçe yeniden sınıflandırıl
mazlar. 

Üsteğmen ve yüzbaşıların Kıfâ Hizmeti 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte üsteğmen ve yüzbaşılık rütbeleri
ne ait kıta hizmetleri hıaikikında 42713 sajyulı Kaininin hükÜTnleri uygulanır. 

Emekliye sevk edilmiş GamiiunmM B&şkcmittf*< Ue difar ovg&KeraL ve oramirallerin hakları 

GEÇÎCÎ MADDE & — B* leatrasnife bü*$a büflsünto» yüjüjdüğe girdiği taarifcten önce emekliye 
sevk edilmiş Genelkurmay BagtattJa» H^ds i» erge»e*ai v^ «aaaairaUec de 68 ncd madde hükmâİB. 
den istifade ettirilirler. 

Kıdemler 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — 427& sarılı KaiMicı gpj'O îiûo- keadikrim tahsil, ihtisas, başasistanlık gi 
bi öğrenimden dolayı verilen kıdemler, bu kaaucua laaüî hüköiöaiLea! dtşıındaki hükümlerinin yürür
lüğe girdiği tarihte, o tahsil ve ihtisaslara başlamış olanlara, mezkûr kanun hükümleri gereğince, 
usulüne uygun olarak verilir. 

îki yıl için 5802 sayılı Kanunun uygulanacağı 

GEÇÎCl MADDIJ 10, — Hükümet tasansınm geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. M&lisr (SI Sayısı-: 1UÖ1-) 
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Astsubayların kıdem'sıraları • 

GEÇÎCÎ MADDE 11. — Bu kanun hükümlerine göre astsubayların nasıp ve ehliyet dereceleri 
ve kıdem sıraları muhafaza olunur. 

Nasıp tarihlerinin 30"Ağustosa götürülmesi 

GEÇÎCÎ MADDE 12. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte bulundukları rütbe nasıpları 
30 Ağustosa intibak etmiyen astsubayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihine götürülür. Bu 
nasıp düzeltmesinden dolayı maaş farkı verilmez. 

2/3 ııisb etinde sicil mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanuna göre 2/3 nişbctin/lo sicil teşekkül cdinciye kadar rütbe terfi 
edecek astsubaylar için 95 nci maddenin (b) fıkrasındaki şart aranmaz. 

Askerî memurlar için geçici madde 

GEÇÎCÎ MADDE 14. — Silâhlı Kuvvetlerde halen askerî memur olarak bulunanlara bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1455 sayılı Kanun ile ok ve tadilleri uygulanmaz. Ancak bunlar 
bu kanuna tabi olup bulundukları sınıf unvanlarını muhafaza ederler. Haklarında yaş hadleri dâ
hil eşidi subaylar ile bu kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yarbaylık bekleme süresi 

GEÇÎCÎ MADDE 15. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte yarbay rütbesinde bulunanlar için 
yarbaylık bekleme süresi üç, albaylık bekleme süresi beş yıldır. 

Deniz kuvvetlerinde binbaşılık bekleme süresi 

GEÇÎCÎ MADDE 16. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Deniz Kuvvetlerinde Binbaşı rütbe
sinde olan ve 5611 sayılı Kanun gereğince bir yıl erken terıic tabi olan binbaşılar için bekleme müd
deti beş yıldır. 

GEÇÎCÎ MADDE 17. — 5802 sayılı Kanuna göre subay nasbedilenlerin subaylık hakları mahfuz 
olup maaş ve özlük haklan bakımından o kanuna tabidirler. 
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Nasıp tarihlerinin 30 Ağustosa götürülmesi 

GEÇÎCÎ MADDE 11. — Hükümet tasarısının geçici 12 nci maddesi geçici 11 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

(2/3) nisbetinde sicil mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇÎCÎ MADDE 12. — Bu kanuna göre (2/3) nisbetinde sicil teşekkül edinceye kadar terfi 
edecek astsubaylar için 94 ncü maddenin (b) fıkrasındaki şart aranmaz. 

Askerî memurlar için geçici madde 

GEÇİCİ MADDE 13. — Silâhlı Kuvvetlerde halen askerî memur o1 arak bulunanlara, bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 145") sayılı Kanun ile ok ve tadilleri uygulanmaz. Ancak, bunlar 
bu kanuna tabi olup bulundukları sınıf unvanlarını muhafaza ederler. ITaklarmdâ yaş hadleri ve 
diğer özlük hakları dâhil eşidi subaylar ile bu kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

Erken bekleme müddetine tabi olanlar 

GECÎCt MADDE 14. — Bu kanunun vürürlüğe girdiği tarihte 4273 sayılı Kanunun 5611 sa
yılı Kanunla değişik 10 ncu maddesi gereğince erken bekleme sürelerine tabi rütbelerde bulunanlar 
için bir üst rütbeye yükselmeleri hakkında 4273 sayılı Kanunun ek ve tadilleri hükümlerinin uygu
lanmasına devam edilir. 

Subay ve astsubayların kademe terfii intibakları 

GEÇİCÎ MADDE 15. — Halen aynı rütbede bulunan ve bu rütbedeki kıdem süreleri farklı 
olan subay ve astsubayların kademe terfilerine intibaklarından rütbe içindeki her hizmet yılı bir 
kademe olarak hesabedilir. 

Maaş intibakların da müktesep haklar 

GEÇÎCÎ MADDE 16. — Bu kanuna göre çıkarılacak tüzüğe göre, verilecek aylık tutarları, 
subay ve astsubayların rütbelerine göre kalmaları iembeden miktardan az olursa, aradaki fark kademe 
terfii suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devan olunur. 

Astsubayların rütbe intibahları 

GEÇİCÎ MADDE 17. — Halen Silâhlı Kuvvet'erdo görevli astsubayların rütbe intibakları, kanu
nun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

Ancak, astsubaylar hais oldukları rütbe unvan"arma göre yapılacak intibakta, daha ast bir rüt
benin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvanlarını muhafaza 
ederler. 
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DÖRÖÜNGÜ BöfcÜM 

Çeşitli hükümler 

I - Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere kıdem eklenmesi yapılmvyacağı 

MADDE 214. — 7163 sayılı Türkiye ve Orta - Doğu-Âmme İdaresi Enstitüsü teşkilât Kanunu
nun 15 nei maddesi gereğince Enstitüde-tahsillerini başarı ile bitiren asker kişilere Enstitüde geçir
dikleri müddetten dolayı kıdem eklenmesi yapılmaz. 

27 - Yönetmeliklerin yürürlüğü 

MADDE 215. — Bu kabanda adı geçe» yönetmelikler engeç bu kanunun neşrini takibeden 6 ay 
içinde- hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun maddeleri 

III - Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 216. — AşağıdAyawîa kanunlar ve bunların ek ve tadilleri ile çeşitli kanunların bu kanu
na agrkarı hi&İBÜHakri yürürlükten, kaldırılmıştır; 

a) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Kanun ek ve tadilleri, 
b) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı Kanun, 
c) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
d) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
e) 357 sayılı Askerî hâkim ve savcılar tiafckıniâfci Ka»un«, bu kanuna .muhalif' hükümleri, 
f) 28 Ekim 1&62 gün re 21590'-sayılı Kanunun, fel* k^&a*ia m*6fch*ld*f hükümleri, 
g) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Kanunun, ek ve tadilleri; 
i) 6 Maıyıs 1933 gün ve 2161 sayılı Kanunun, ek ve tadilleri, 
j) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Kanuit, ek ve tadilleri, 
ık) 15 Mayıs: 1967 gün v& 6966 sayılı Nakil Tâyin Kanunu, 
1) 1108 sayalı MaaşvKanunımuıı bu kanun* aykıcı hükümleri, 
m) 6725 sarılı Kaamaay 
©.) 5585 sayılı Kanuauıot - ek ve tadilleri. 
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Süresi 
yıl Eski rütbeler Yeni rütbeler 

1—3 Astsubay çavuş Astsubay çavuş 
1—3 Astsubay üstçavuş Astsubay kıdemli çavuş 
1—3 Astsubay başçavuş Astsubay üstçavuş 
1—3 Astsulbay kıdemli başçavuş Astsubay kıdemli üstçavuş 
1—6 Astsubay 1 ve 2 "kademeli kıdemli Astsubay başçavuş 

başçavuş 
1—fi Astsubay 3 ve 4 kademeli baş- Astsubay kıdemli başçavuş 

çavuş 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

/ - Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere kıdem verilmiyeceği 

MADDE 209 — 7163 sayılı Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu
nun 15 nei maddesi gereğince Enstit'üde tahsillerini başarı ile bitiren asker kişilere Enstitüde geçir
dikleri müddetten dolayı kıdem verilemez. 

II - Yönetmeliklerin yürürlüğü 

MADDE 210. — Bu kanunda geçen yönetmelikler en geç 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe konu
lur. 

Yürürlükten ka/ldırılan kanun ve kanun maddeleri 

111 - Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 211. — Aşağıda yazılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleri ile çeşitli kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri, 
b) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı Kanun, 
c) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
d) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
e) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî Hâkim ve Savcılar hakkındaki Kanunun bu kamın» 

muhalif olan hükümleri, 
f) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı Kanunun bu kanuna muhalif hükümleri, 
g) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
h) 18 Mayıs 1929 gün ve 1455 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
i) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
j) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Kanun, ek ve maddeleri, 
k) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Nakil ve Tâyin Kanunu, 
1) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş Kanunu ile ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı lıü 

kümleri, 
m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı Kanun, 
n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri. 
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IV - Yürürlük 

MADDE 217. — Terfi ile ilgili hükümler terfi bölümleri yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 
ay başından itibaren, diğer hükümleri bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 218. — Bu 

V • Uygulama 

kanunun hükümlerini Bakanlar Kuı-ulu yürütür. 

Başibaiban 
İsmet İnönü 

Devlet Babanı 
N. Yetkin 

Dışişleri Babanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Babanı 
F. Islimyeli 

Ulagttırma Babanı 
M. Vural 

Tuıri&m, ve Ta. Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Babanı ve 
Baışlb. Yardımcısı 

K. $ahr 

Adalet Bakanı 
8. Atalay 

Maliye Babanı 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. $. Omay 

Millî Savunma Babanı 
1. Sancar 

Millî Eğitim Balkana 
/. öktenı 

iSağ. ve Sos. Yar. Balkanı öüm. ve Tebel Babanı 
\K. Demir M. Yüceler 

Çalışma Babanı 
B. Ecevit 

İmar ve İskân Babanı 
S. Kutlay 

Sanayi Babanı 
M, Erten 

15 . 2 . 1965 

Devlet Babanı 
M. Yolaç 

İçişleri Bateanaı 
O. öztrak 

Bayındırlık Babanı 
A. H. Onat 

Tarumı Bakanı 
T. Şahin 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
,//. Oral 

Köy İşleri Babanı 
L. Yurdoğlu 
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IV - Yürürlük 

MADDE 212. — Bu kanunun kıta tazminatına dair hükümleri kanunun yayımını takibeden ay 
başından itibaren, 

Diğer malî hükümleri kanunun yayımını takibeden malî yıl başından itibaren, 
Malî hükümler dışındaki hükümleri, kanunun yayımını takibeden Eylül ayının 1 nci günü yü

rürlüğe girer. 

V - Uygulama 

MADDE 213. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1031) 
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EK-4 

Muhtelif rütbelerde kij*ada bulunan subay, yar-
subay ve astsubaylara verileoek tazminatlar» 

Rütbesi 
Albay 
Tarbay 
Binbaşı 
Tüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğgıen - Asteğmen 

Astsubay Kd.Bsçvş* 
Astsubay Bşçvş. 
Astsubay Üstçvş. 
Astsubay Çvş. 
Uzatmalı Çvş. 
Uzman Çvş. 
Uzatmalı Onbaşı 
ve er 

Albay rütbesinin 4 noü *:a-
deme aklığı yüzdesi* 
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