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4. — Başkanlık Divanının 

rula sunuşları. 

1. — Gümüşane Milletvekili Sabri Öz-
can San'm, Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayraımı dolayısiyle kimsesiz çocuklara 
yetiştirme yurtları açılmasına ve çoculk 
eğitim ve bakıımı dâvasının tezelden çö
zümlenmesi için tedbirler alınmasına da
ir demeci ve Devlet Balkanı Sadık Tekin 
Müftuoğlu'nun cevabı. 369:370 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, som günlerdeki soğuk dalga
sının Eskişehir 'de \meyva (ağaçlarını ve 
şeker pancarı tarlalarımın yüzde otuzunu 
harabettiğine, bu konularda tedbirler 
alınması gerektiğine dair demeci. 370 :371 

3. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
m, Muş'ta görülen toprak kayması olay
larının vatandaşları can ve mal kaybına 

Sayla 
uğrattığına, bu konuda gerekli tedbirle
rin alınımasıııa dair demeci. 371:372 

4. — Haklarında öncelikle görüşülmesi 
kararı verilen işler dışında gelecek bir
leşimin ilik saatinde ele alınacak konula
ra dair Başkanlığın açıklamıası. 372 

5. — Görüşülen işler. 372 
1. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu

nun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanun
la eklen'em (g) fıkrasının değiştirilmesinde 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (1/152) (S. Sa
yısı : 123) 372:379 

2. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 
il'köğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki kanunun 2 nıci maddesinin de^ 
ğiştirilmesine dair (kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/89) (S. Sayısı : 127) 379:382 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel kanunu tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu. (1/234) (S. Sayısı : 156) 382:405 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
Yunanistan'dıa cereyan' etmekte olan olayların 
yafandan izlendiğine ve gerekli tedbirlerin alın
mış olduğuna, 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner, bâzı 
'bölgelerdeki vatandaşlarımızın iç iskâna talbi 
tutulması için bâzı kanun ve kararnameler bu
lunmasına, rağmen tatbikatta bâzı güçlükler 
doğduğuna, bu güçlükleri kaldıracak kanunla
rın biran önce çıkarılıması gerektiğine, 

Siirt Milletvekili Hüsnü Oran'da, Güney -
Doğu Anadolu bölgesinin asayiş, kaçakçılık gi-
(bi problemlerinin çözümüne ve !bu bölgenin kal-

.kındırılması için tedbirler alınmasına dair gün
dem dışı demeçte bulundular. 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'-
un, Kırklareli'nde askerî hava ve kara atış 
alanı kurulması için yapılacak kamulaştırılma
ların 'ekim sahaları bakımından önleııme'sine 
dair demecine Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu cevap verdi. 

Maliye Komisyonu Balşk anlığının, 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci 
maddesi ile 8'3 ncü anadde'Sİnin (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, Ge
nel Muhasöbe kanunu tasarısını görüşmekte 
olan Geçici Komisyona havalesine dair tezkere^ 
,si kabul olundu. 

Gelecek Birleşimin ilk saatinde 236, 135 ve 
227 S. Sayılı Ibasma yazılarla sunulan tasarıla
rın görüşüleceği bildirildi. 

5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 
40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları» kelimele
rinin çıkarılması hakkında ve, 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler 
yapılmasına dair kanun tasarıları öncelik ve 
ivedilikle göüşülerek kabul olundu. 

Genel Kurul kordiplomatik locasını teşrif 
eden Romanya Meclis Başkanı Stefaıı Voitec 
Roisliğindeki Parlâmento kuruluna Başkanlık
ça hoş geldiniz denildi ve meımleketiınzde iyi 
günler 'geçirmeleri temenni olundu. 

Tüılk Slâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ta
sarısının tümü üzerinde bir «üre görüşüldü. 

24 . 4 . 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,05 tc son 
verildi. 

Başkan 
Başlkanvekili 

Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karacrkek 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAR 

1. — Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kosinıhesap kanunu tasarısı. (1/356) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

2. —• 1965 Ibütçe yılı Kosinhesap kanunu ta
sarısı. (1/357) (Sayıştay Komisyonuna) 

TEKLİF 
3. — Cumhuriyet Senatosu Adan'a Üyesi 

M. Nuri Âdeım'oğlu ve 14 arkadaşının, 5247 sa

yılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
Kanununa ek kanun teklifi. (2/489) Millî Eği
tim ve Plânı komisyonlarına) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

4. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve ıbâzı fıkralar eklenmesine' dair kanun tasa
rısı. (1/268) (Adalet Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saat : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar. 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas) - Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 91 nci Birleşimini açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama i ya
pılacaktır. Elektrikler yandığı ı/aman sayın üye
lerin lütfen 'beyaz kaibul düğmelerine (basmala
rını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonraidan 

ıgclen sayın üyelerin de lütfen beyaz kabul düğ
melerine basmalarını rica öderim. 

(Yoklama yaıpıldı.) 
BAŞıKAN — Çoğunluğumuz vardır, .görüş

melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANİNİN GGNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gümüşüne Milletvekili Sabri Öucan 
San'm, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı do-
layısiyle kimsesiz çocuklara yetiştirme yurtları 
açılmasına ve çocuk eğitim ve bakımı dâvasının 
tezelden çözümlenmesi için tedbirler alınmasına 
dair demeci ve Devlet Bakanı Sadık Tekin J\iüf~ 
tüoğlu'nun cevabı. 

•Güm'üşane Milletvekili Sayın Salbri Ölacan 
ıSan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hak
kında :gündem dışı isöz 'istemiştir. Sayın Ö|zcan 
San? Buradalar. Buyurun efendim, size bu 
konuda 'gündem dışı söz ivemiyorum. 

,SABRÎ ÖZCAN SAN (Öümüşane) — Sayın 
Başkan, ısaym milletvekilleri, Millî Bayramları
mızın en kutsalı, en mübareği ıdün 47 nci yıl
dönümünü. kultladıği'mıız Ulusa1 Egemenlik Bay
ramımızdır. 1920 nin :23 Nisan'ı, Büyük Ata
türk'ün dediği (gibi «nâmüsait şartlar altında» 
(ya istiklâl ya ölüm) yemini ile mazlum Ana
dolu'nun yedi düvele ıkarşı koyduğu ıgündür. 
'Telaffuzu Ibile ruhuımuza bir ayet vecdi, bir 
ayet füsunu veren ı«<Kuvayı Milliye ruhu» bu 
mukaddes direnişin adıdır. 

Bu ruhun Ibir kuşaktan öbür 'kuşağa daha 
canlı, dalha diri, daiha da artan bir dinamizm 
ile devri için 'bu Ibüyük direniş ıgününün haftam 
ıçıdk isaibetli bir (kararla Çocuik Haftası .olarak 
kaibul edilmiştir. 23 Nisan aynı zamanda Ida Ço
cuk Bayramıdır. 

47 yıldan beri 'bu bayram vesile edilerek ço
cuk (hakkında ç<ok konuşulmuş, çok yazılmış, 
çıok mürekkep, çıoık nefeıs tüketilmiştir. Birta
kım tedlbirler de alınmış, (bâzı kurumlar, der
nekler kurulmuştur. Bütün bunlara rağmen bu
gün himayeye muhtaç, kimsesiz, evsiz (barksız 
yersiz, yurtsuz (çocukların sayısı bize utanç ve
recek durumdadır. 

Yalnız 7 - 18 yaş arasında resmî kayıtlara 
göre ılO 000 çjocuk mahkeme kararı ile yetiş
tirme yurtlarına girmek için ısıra beklemekte
dir. Hükümet kapılarını bikımiyenler, mahke
melere Ibaşvuracak kimseleri olmıyan'lar bu sa
yının çok çjclk üstündedir. 

ıSıra bekliyen o gocuklar bir sene, üç sene, 
Ibeş 'sene ısıra beklerler, ısıonra 18 yaşını bitirir
ler. Bu defa da «sen ıbizim himaye statümüzün 
dışına ıçı'ktm» der, salıveririz genci, 'eğitimsiz 
hazırlıksız salıveririz toplumun içine. Ne yapa
cak, nereye gidecek ibu 'garipler? Tesadüf nere
ye isevi ederse, kaderi nereye sürüklerse ;oraya 
ve taibi dalha ıçjok köprü altına, hapishaneye. 

Bugün ımevcüt yetiştirme yurtları, ibaıkımev-
leri, ıçoculk yuvaları 'ihtiyacı karşi'lıyaeak du
rumdan çok çok uzaktır. Devlet medeni (bir ıfcop 
hım lOİaraik bunların sayılarım artırmaya, kade
rin ıgadrine uğramış bu yavrucakları ısıeaık bir 
yuvaya kavuşturmaya mecburuz. Bunun için 
Iben de bu yılki çocuk ıbayramım vesile sayarak 
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'zenginlerimizi millet kürsüsünden vazifeye da-
'vat 'ediyorum. Bu /büyük, 'bu asıl, Ibu inlsani 
vazifeye. 

Hacdan dönen hacılarımıza, hacca gidecek 
hacı adaylarımıza hatırlatırım iki, sevapların 'en 
büyüğü budur. Hac işte kapınızın önündedir, 
sevapların sevabını iş'leyiniz. ((Bravo Sesleri, 
alkışlar). 

Aydınlarımızın da Ibu (konuda vazifeleri bü
yüktür. Ben 'burada hislere değil, merhamet duy
gularına değil, akla hitalbcdiyorum. 20 nci Yüz
yılda toplumumuz içinde her köşe 'hasında gü-
nahsıiz bir çocuğun bizden yardım istemesi, 
bizim için bir ar olmalıdır. Onlar, isaıhipsiz 
hamisiz, himayesiz ısotkaklarda dolaşırken bizim 
ıçjohik çocuğumuz arasında 'sıcacık yuvamızda 
'lokmalar (boğazimrzdan . rahat geçmemelidir 
(Bravo Ls'cölcri, alkışlar). 

(Birimiz hepimiz için) sözü artık bir fan-
tazi, İbir 'hoş söz 'olmalktan çok daha ileri bir .mâ
nadadır 'bmgün. iSaym zenginlerimizin 'bu gerçe
ği ıkavramJaları kendileri için de bir yatırım 
olur. 

Bu memleketin kalkınmasının yatırımlara 
Ibağlı olduğuna isamimî surette inanmış olan ya
tırım ,'sevdalısı Sayın Başbakanımızın Ibu konu
ya da el ia'tonnalarmı rica ederim. Yatırımların 
en 'hayırlısı ve dolayBİyle en iktisadi olanı (bu
dur. 

Bu 'kimsesiz çocukları barındıracak: yurtlara 
yuvalara ihtiyaç 100 müdür, 200 müdür, hu fe
dakârlığı, ibir 'hamlede yapalım. Büyük Milleti
mizin 'bu fedakârlıktan çekinmiyeceği şüphesi-
dir. Peşinen alkışlıyacağı bir davranış olur. Ge
rekirse şimdilik üç lise, beş lise, 15 lise açmı-
yalım. 20 ortaokul 30 ortao'kul açmıyalım. (Aıma 
açalım yeterince yetiş'tirme yurtlarını, çocuk 
yuvalarını. Alalım bu yavruları 'himayemize. 

Burada çok 'Sayın Cumhurbaşkanımızdan 
(bütün saygılarımla rica ediyorum: Bu kimse
siz yavrulara baba olsunlar, mânevi (bir baba!.. 

İşit e o zaman çocuk (bayramı ifade ettiği mâ
nayı alır. Yoksa bir tarafta giyimli kuşamlı ci
cili bicili, el p.emibe ıgül pembe çocuklar, 'öbür 
yanda ibir lokma ekmek için titreşenler bulun
dukça 'günün adına, ancak, bir kısım çaculkların 
bayramı demek yerinde ibir ifade olur. (Alkış
lar). 
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Sayın arkadaşlarım, bu bayramı bütün ço
cuklarımızın bayramı yapalım.. Kuvayı Milliye 
ruhunu, bayrağını kaderde, kıvançta, 'tasada 
bir, imtiyazsız sınıfsız güçlü nesillerin 'eline ve
relim. Yüce Meclisi ısaygiylc selâmlarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Sadık Te^ 
kin Müftüoğlu, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) —Sayın Başkan, sayın 
aırkada şiarım, Sayın Sabri Özcan San'm gün
dem dışı huzurunuza getirdiği ve Ulusal Ege
menlik Bayramı münasebetiyle, kimsesiz ço
cuklar hususunda yaptığı görüşmeler, alâkalı 
Bakan arkadaşım tarafından ayrıca cevaplan
dırılacaktır. Bendeniz bir noktayı vuzuha ka
vuşturmak için ihuzurunuzdayiüi O da şudur : 

Bayramların büyüklüğü, .giyim - kuşamda 
değil ve fakat bütün Türk «çocuklarının bunu, 
bütün benlikleriyle ruhlarında duymalarında-
dır. Ne mutlu bizlere ki, ne mutlu çocukları
mıza ki, hepisi 23 Nisan Bayramını, Ulusal 
Egemenlik Bayramını ruhlarında bütün canlı
lığı ile duymakta ve yaşatmalktadırlar. 

Teşekkür ederim. 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, son günlerdeki soğuk dalgasının Eskişe
hir'de meyva ağaçlarını ve şeker pancarı tarlala
rının yüzde otuzum harabettiğine, bu konular
da tedbir alınması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Sayın 
Aziz Zeytinoğlu, Eskişehir'in uğradığı zararlar 
ve pancar bedellerinin ödenmesi ve Hükümetçe 
acele alınması lâzımgelen tedbirler konusunda 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun ıSaiym Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem Başkan, kıymetli arkadaşla-rım; 21 Nisan 
Cuma igünü Eskişehir'de dereceyi sıfır altı 4 
ilâ 8 e kadar düşüren soğuk dalgası, bütün 
meyva çiçeklerinin ve ekilen 130 bin dönüm pan^ 
carm % 30 unun, yani 35 - 40 bin dönüm, he
nüz çıkmakta olan pancarın ve Sakarya va
disindeki Sarıcakaya kazamız ve köylerinin 
bütün meyva çiçekleri ile birlikte dikilımiş do
mates ve biber fidelerinin mahvına sebebolmuş-
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tur, zarar tahminî olarak 100 milyon lira kadar
dır. 

Hükümetten ricamız : 
1. İlk ekilişte fazla mahsul alınmaması 

için ekimi tahdidedilen pancarın yeniden eki
minde bu seferki ekim ilk ekim kadar maihsul 
vermiyeeeği tabiî olduğundan, soğuktan mah-
volan 35 /bin dönümden ©ayrı hazırlanmış, fa
kat tahdit dolayısiyle ekilememiş, boş kalmış 
20 bin dönüm kadar arazinin de ekilmesine 
müsaade olunması suretiyle az istihsali telâfi 
olunması cihetine gidilmesini, 

2. Eskişehir'in pancar -bedelinden bakiye 
10 milyon lira kadar parasının hemen ödenmesi 
için emir verilmesini, 

3. Eskişehir'in 40 kilometre ilerisinde, Sa
karya vâdsinde İstanbul'a, Ankara'ya, Eskişe
hir'e sebze ve meyva ihracatı ile meşhur ve 
meşgul Sarıcakaya kazası ve köylerinde mey
va çiçeklerinden gayrı dikilmiş bütün domates 
ve biber fideleri de mıahvolduğundan, tekrar 
ve hemen ekileceğinden Eskişehir'de fazla bu-
lunmıyan biber ve domates fidelerinin Ankara 
ve sair yerlerde, nerede var ise biran evvel 
Sarıca'kaya kazasına ulaştırılmasını, 

Bu suretle sebzecilikle geçinen bu kazamızın 
tekrar ekim ve dikim yapmalarının teminini 
Hükümetimizden rica ederim. Bütün bunların 
çok acele yapılması lâzımgeldiğini de tekrar 
sayın Hükümetimize hatırlatır, bütün arkadaş
larımı hürmetle selâmlarım. 

3. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'tn, Muş'ta 
görülen toprak kayması olaylarının vatandaşla
rı can ve mal kaybına urattığına, bu konuda 
gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci 

BAŞKAN — Muş Milletvekili Sayın Kemal 
Aytaç, Muş'ta devamlı olarak vukuagelen top
rak kaymasiyle ilgili gündem dışı söz istemiş
tir. 

. Buyurun Sayın Kemal Aytaç. 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkası, 

sayım milletvekilleri, bir yıl içinde, Muş ilimiz 
maalesef .çak miktarda can kaybına selbebiyet 
venen tabiî afetlerce sahne oiimaktadır. Geçen 
Mart, Haziran ve Ağustos aylarımda vukua ge
len depremlerin 3 000 e yaıkıın vaitanıdaşıımüzın 
©anma kıydığı yüksek malûmunuzdur, 

Bundan dtönt güm evvel ikinci bâr tehlike^ 
iDin daha geleceğine işarelt eden ve maalesef 

(dört vatamdaşıimızın ölümlüne sıebebolan toprak 
kayması olayıdır. Toprak kayması 'olayımda 
birkaç ev yıkılmış ,ve teessürle if aide eıdeyim 
iki, dört vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyo
ruz. 

Bayın milletvekilleri; 
Evvelki yıl Muş Kale Mıahaliesimiiin toprak: 

kayması âfeti ile karşı karşıya geldiği hususu 
tarafımızdan ortaya atılmış, Sayın İmar ve İs
kân B'alkanlığı bu taidbilmM mâkul karşılıya-
rak mahallinde gerelkli çalışmaya başılamış idi. 
Yapılan çalışmalar iddiamızın doğruluğunu te-
yideltımliş ve jeologlar bu yönden rapor vermiş
lerdir. İmar ve İskân Baikamlığı bu mahalle
min boşaltılmasına karar vermiş ve çalışmaları
nı ikmal 'ederek plân ve programlarını hazırlar 
amştı. Tam bu sırada büyük deprem âfeti vu
kua gelmiş, bu mahalle sakinleri için inşa edi
len evler, deprem felâketzedelerine tahsis edil-
ımdştiir. 

'Sayın milletiveikilietri; 
Geçten • gün vulkua gelen ve dört vatandaşı

mızın ölümü ile neticelenen toprak kayması, 
tehlikemin ilk işaretlidir ve kayan bu bölgenin 
sadeoe bir kısımidır. Asil kayması muhtemel bu
lunan büyük kısmı geride kalmakta ve meskûn 
halde bulunmaktadır. Burada oturan vatandaş
larımızın hayatı yüzde yüz tehlike ile karşı 
karşıyadır. 

Bütün muamıelelerli ikmıai edilen bu mahal
le saikinleri içtin, 300 evin bu yıl mutlaka inşa 
edilmesi zaruriıdıir. Aksi takdirde bu mahalle
de oturan vatandaşlarımızın hayatım garanti 
ademleyiz, ölümle karşı karşıyadıırlar. Bugün 
ufak bir kısımınlda vuıkua gelen toprak kayma
sı bunun ilik işaretlidir ve bizli uyarmaktadır. 

Bu yıl deprem bölgesinde 5 000 ev inşaa* 
tını plânlıyan İmar ve İskân Bakanlığı, biraz 
dalha fedakârlığa kaltlanaralk, bu mahalle halkı 
için de 300 ev inşa etmelidir. Bu evler, dep
rem tüpi evleır olacağımdan âzami 3 mffiıyom lira 
tutar. Üç ımilyon içlin de 3 000 e yakın vatan
daşımızı ölümün kucağında bırakmamalıyız. 
Bu hfuısuısıu bilhassa Sayın Baikanlıktam istir
ham ediyorum. 

Vazifemiz ©vvelâ vatandaşımızın can emni
yetini sağlamaktır. Yoksa asırlardan berd yol
suz, okulsuz elektriksiz kalmış vatandaşımız 
İbir iki yıl daha bu yolsuzluğa tahammül ede-
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bilir. Yeter ki, biz omların can emniiyetleır&ni 
,sağbyaJbilelim.. 

Muş Kale Mahallesindeki kayma olayı ile 
Sayın Bakanlığım dikkatlerini bu noktaya tek
sif buyurmalarını vıe bu mıaballe halikını yüzde 
yüız ölümün pençesinden çekip almaları için 
gerekli çalışmaya başlamalarım ricıa ederim. 

Cümlenize sıaygılar sunanım. 
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarımı, 

26 Nisan 1967 Çarşamba günü sıaaJt 15.00 te ev
velâ Türkiye Büyük Millet Meclisli Birıleşflk 
toplantısı yapılacak, Millet Meıelisıi, Birleşik 
toplantıdan sıomra toplanacaktır. 

4. —• Haklarında öncelikle görüşülme kararı 
verilen işler dışında gelecek birleşimin ilk saa
tinde ele alınacak konulara dair Başkanlığın 
açıklaması. 

BAŞKAN — 27 Nisan Perşembe günü bir
leşimin başımda ilk boır saatte göırüşüleıcıek işle-
ni arız ©diyorum. 

Bugünkü gündemimizin, iki görüşımıeye ta
bi işler bölümünün 13 ncü sırasında ve 210 sı
ra sayılı Su Ürünıleni kamın tasarısı, 

'Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler» 
bölümünde ve 4 noü sırada yer alan 159 sına 
sıayılı Umumi Hayata Müesisiir âfetler dolayı-
«siyle almaç alk tedbirlerle yapılacak yardımla
ra dair kanunda değişiklik yapılmasını istihdaf 
•eden tasarı, 

Yinıe bugünkü gündemlimizin bir defa görü
şülecek işıler bölümünde 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 sına 
numaralarında kaıyıitlı keısinibes'ap kanumlıarı, 

Yine bugünkü gündemlimizin bir defa görü-
şüleeek işler bölümünde yer alan 17, 18 ve 19 
sura nuımıaınalarınlda kayıtlı Dilekçe Karım/a Ko-
mlsıy omu raporları... 

'27 Nisan Perışembe günlkü Binleşalmıe ait 
gündemin bu arz ettiğim kamın tasarıları ba
şa alınmıalk suretiyle taınızimini de Yüksıelk Tas
vibinize ve oyunuzıa suuıyonuım. Bu humusu ka
bul edenler... Eltmiyenler... Kabul edüLmiişttir. 

5, _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporla
rı (1/152) (S. Sayısı : 123) (1) 

BAŞKAN — İttihaz buyurduğunuz karar 
ve anonsu da yapıldığı üzere şu andan itiba-
aieın bir saat içıinde 'görüşeceğimiz işlere geçi-
yoıruz. 

Sayın Hükümet ye Kamisıyonun yenini 'al
masını riea ödenilin. 

'Taşanının öncelikle gönüşülmıeisi huısfusıunıda-
ki önergeyi oıkultuyoruım. 

Yükslek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nei görüşülmıesi ya

pılacak işler bölümünün 2 nci sırasında bulu
nan «T. C. Emekli Sandığı Kanununum 32 ncıi 
»maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen (ıg) fik
nasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı
nın» Gıenel Kumlun 31 . 3 . 1967 tarihli birle
şiminde tasıvibedilen grup temsilcileri önengeısıi 

muvaceh/esıinde önoelilk ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Plân Kamıisjyonju Başkanı 
Aydın 

Isımıet Sezıgdn 

(1) 123 S. sayılı basmayazı bu birleşim 
tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle goı 
meşini oylarınıza sunuyoruım. Kabul edenler... 
Etmıiy enler... Kabul edilmiştir. 

Tasanınım tümü üzeninde süz isfiyen vaır mı? 
SÜLEYMAN ONAN (Kınşemir) — C. H. P. 

Grupu adına siöz isltiyonuım. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — A. P. Gnupu 

adına söz istiyoraıım. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — ŞaJhsum adına süz istiyorulm. 

BAŞKAN — Peki ©fendim kaydettim. 
'Buyurun Sayın Onan, C. H. P. Grupu adına. 
C. H. P. GRUPU ADINA. SÜLEYMAN 

ONAN (Kırşehir) — Değerli Başkan, rnublte-
rem milletvekilleri, T. C. Emekli Sanıdığı Ka
nunumun 32 nei maddesine 6842 sayılı Kanun
la eklenen (ıg) fıkrasının değiştâraimıesimıe dair 
kanun tasarısı hakkında C. H. P. Grapumuın 
görüşlerini arz etmek üzere huzıununuzida bulun 
nuıyorum. 
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Muhterem. ırLİiliet(vıe>kiiil'e.'rıi : 
Millî gelirimizin % 40 mı teşkil edem ta

nım gelirlerinin % 33 ünü sağlıyan yurıt hay
vancılığımız; kalkınma dâvamızda geniş im-
vkânlar va'datmektedir. Qeşitli yönleriyle hay
vancılık endüstrisi bizanıeitlıari rasyonel bir şe
kilde yürütüldüğü taJkdinde: Aıvrupa memle-. 
ıkeıtlıerdnıde olduğu gibi bizde de; bu nislbetin 
% 3.3 ten % 80 e kadar çıkması mlümıkündür. 
Aynı zamanda, büyük bir artışla çoğalan nü

fusumuzun iyi bir şekilde beslenmesi, hayvan
sal gıda ve endüstriyel bamımadde isteklerinin 
karşılanması, ünite veriminin artırılması, gıeıçâ-
ınıini hayvancılığa bağlamış olan vatandaşları
mızın gelirlerinin ve dolayısiiyle hayat seviye
lerinin yükseltilmesi bayvanî maddenin ihracı 
ve sağlanacak dövizlerle teıdiye dengemizin ku
rulması, yurit içinde iş- alanlarımın arttırılması, 
sıermıaye terakümlünün sağlanması gibi unsurla-
rıa hayvancılığımıza! katgı nıisibelti sayıca aız 
oılan veteriner teşkilâtı elemanlarımın gayretli 
çalışmalarına bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aslında yorucu ve yıpratıcı olan bayvamcı-

lıik hizmetlerinde görev almış bulunan veteri-
ner bekim, hayvan sağMk memuru ve yardım
cı teknik ve idari personelin mıemlekeıt hayvan-
laraimın sıağlıiklarının koırunıması ve bunlara za
rar verıen 'har türlü âmillerle savaşmak, hay
vanlardan insanlara .geçen hasitalıklar bakımın
dan hayvanları ve hayvanı maddeleri insanla
ra ziarar vemmiyecıek bir hale gatirımıelk, her 
ıtürlü hayvan mahsullerini murakabe ve tahlil 
(eltmıek, pazar ve panayırların lüzuımilu, fennî 
murakabe ve muayenelerini yapmak, lâboratu-
varlarda, disipaıııserlerde hastanelerde çalışmak 
gibi çeşitli görevleri yapan veteriner teşkilâtı 
elemanlarının mahallî şartlanın icaplarına uya
rak, mesai saatleri dışında da vazifelerine de
vam ötmeleri zaruri bulkıntmaktadıır» 

İnsan sağlığını ve memllekeıt iktisadiyatım 
tehdideden hayvan hasitaJlıiklanına karşı yapı
lan mücadelelerde çalışmaik, yorucu, yıpratıcı 
olduğu kadar, tehlikeli buılunduğunıdan, bu gö
revleri yapan memurlara mesaileri mulkabilin-
ıde yardımda bulunulması, Anayasamızın pren
sipleri gareğincıe lüzumlu olup; maddi ve mâ
nevi olarak taltif ve teşvik eldıüımıelıeırıi memle
ket menfaatlerimiz bakımından Cuımhuriîyeıt 

Halk Pantliısi Grupunca faydalı mütalâa edil
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri! : 
ıMiemlıeıkelt. 'ekonomisinde mühim bir f alktöır 

olan hayvanlarımızın salgın ve paraziilteır bastfea-
lılklan ile mücadelesi, hayvanlardan insanlara 
geçen ve insan hayatını tehdideden hastalıkla
rın önlenmesi yanında; yerli bayvanlaramızın! 
ısllâhı ile, kültür hayvanlarına çevrilmesi, bil
hassa: süit ve et sığırcılığı ile merinos yetiştiri
ciliğinin suni ve taibiî tohumlamalarla gelişti-
riimeisi, veteriner bekim ve hayvan sağılılk mıe-
murılam ile bunların yardımcı teknik ve idard 
personellerinim bemız-eri meslekler gibi günün 
şartlarına uygun olarak, tatmin ve teşvikinde 
zaruret bulunduğu grupumuz'ca müspet müta
lâa adilmıekltediır. Şöyle k i : 

'Her hangi bir salgın basltalık vulkuunıda ih
bar alan veteriner teşkilâtı görevlisi, santiarı 
ne olursa oılsuın, mesai göaetmıedem em kısa za
manda has^talılk mahallime giderek, hastalığa el 
koyup söındürüimeısi için gerelkli tedbiri derhal 
almakla mükelleftir. 

Meımiekeltimiizim her bölgesinde uygulan-' 
ımaıkta olan suni tohumlamalar ve hayvanila-
rım vasıf ve verimlerinin yükseltilme hiızımettle-
rinde çalışan elemanlar her gün sabahın erken 
saatinde çıkıp yüzlerce kilometre dolaşarak 
'görevini yapltılktan sonra geç vakit yorıgun ar
gın .evlerine dönmektedirler.. 

Aziz arikaldaşilanim: 
Hayvancılık kurumlarında görevli bulunan 

teışikilâit 'elemanlarının da yorucu çalışmaları
nın mesai saatleriyle mukayyet olımıadığı ma
lumlarınızdır. 

Keza; bakteriyoloji, seroloji, viroloji ve 
araşitırima emısitaltü ve lâboratuvarlannda, ve ge
rek aşı isltihsalinde, gerekse teşhis, araştırıma 
ve sair lâboratuvar işlemleriyle aynı zıamanda 
hastallılk mücadelesinde görev alanların çalış-
ımalannın da saat ve mesai mefhumu ile bağdaş-
ımasının mümkün olmadığı bir gerçektir. Köy
den gelenler veya bu işlerle uğraşanlar bu du
rumları çok iyi bilirler.. 

Bu teşkilâtta çalışanlar teltikik buyuru'lacak 
olursa genç yaşlarda yıprandıklan, bir kısmı
nın mıeslek hastalıklarından mustarip bulundu^ 
ğu ve dkserisinkı de yıpranma sonucu emekü-
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lik yaşınfdan ötnıcie vefat ettikleri müşaihede ©dil-
maktadır. 

Hizımıatin güçlüğüne rağımıen tatmin edilme
mekten dolayı veteriner hakimler ya başka 
ımüeıslsıesıelere geçilmekte, ya da istifa suretiyle 
Tarım Bakanlığımdan ayrılmaktadırlar. Eş mes
leklerden mağdur dunumda bulunmaları sıelbe-
biyle; ıdiş hekimliği, eczacı ve hukulk fakülte
lerini bitirarak ikinıci bir tahsil ihtiyar eden 
veteriner hekimlerinin sayıları oldukçıa kaba-
rııktır. İkinci bir miasllek seçilmeye nneclhur olma
ları, ayrıllmalarının nedenlerimi iızaıh hakımım-
dan çıok önıemlidir. 

Bu dunum karşısında, Veteriner Geneıl Mü-
ıdürlüğü teşkilâtımda çalışan teknik ve idari 
bilûmum personel büro dışımda bedenî ve yo
rucu işlerde çalışmakta olduklarımdan; bu ele
manların teşvik edilmek suretiyle iş güçleri
nin artırılması amacı ile 0842 sayılı Kanunla 
airai mücadele teşkilâtımda çalışan elemanlara 
'tanınan hakların; veteriner teşkilâtı elamanla
rınla da tanınması C. H. P. Grupunca uygun 
'mütalâa edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri :ı 
Çalınanları ve ımıemlekate faydalı hizmetler 

•görenlerıi takdir ve taltif etmek şarftıtır. Her 
nıimıat bir külfet karşılığında olur, esasına mu
vazi olarak; her külfet bir nimıeıt karşılığı for
mülünü de beınimısıememeıkliğimiz şarttır. 

Aynı Bakanlığa bağlı bitki hastalıkları mü-
caldelesinıde çalışan elemıanlara meşru halkları
nın verilip de, gene aynı hakanlığa bağlı hay
van haftalıkları mücadelesinde çalışanlara, 
'meşru haklarınım veriirmayişıi Anayasanın ruhu
na, i ısyall adalet ilkelerinle ve insanlık hak ve 
Ikaidfc, *rime asla sığmıaz. 

Mutlak adaletin, mutlak müsavatın, mutlak 
hakkaniyetin tecellisine çalıştığıımız demokra
tik Türkiyemizide artık haksızlıklara paydos 
'deımelliyiz. Haklılar, hak eltti'kleri meşru hak
larını mutlaka alsınlar, hem de gönül rahatlığı 
içinde yıpranmadan almalıdırlar. Veteriner taş-

-ikilâıtunda fiilen vazife gören çilekeş arkadaşla
rımızın tamamı bu hakka haizdirler. 

Bu sıelbeple: C. H. P. Grmpu olarak bu ka
muna evet diyoruz, müspet oy vereceğiz. Yüce 
Miecl'isiniziin de iltifat göstamnıestimi istli.rh.am> 
adiyoırnız. 

Yücie MJeelisimlizin sayın üyeleratnıe nâçiz 
şahsım aidma ve C. H. P. Graıpu adına en iyi 
dileklerimi ve saygilammı sıumarıım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Sedat Akay. 

A. P. GRUPU ADINA SEDAT AKAY (Ko
caeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) 
f'krası üzerinde değişiklik yapılmasına dair ge
tirilen tasarı hakkında Adalet Partisi Meclis 
Grupunun görüşlerini açıklamak üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Türkiye ekonomisinin hâlâ büyük ölçüde ta
rıma dayandığı ve bu tarıma dayanan Türkiye 
ekonomisinin hayvancılık bakımından büyük 
hamlelere, (büyük gelişmelere muhtaç bulundu
ğu göz önünde tutulursa, ekonomimizin bu ko
lunda hizmet görenlerin, eğer bâzı haklar bakı
mından eksik tarafları kalmışsa, onu tamamla
manın zarureti kendiliğin'den anlaşılır. Mem
leketimizde 80 milyon civarmida hayvanın bu-
1 aşıcı hastalıklariyle mücadele, onların her tür
lü gelişme ve ıslahlariyle vazifeli veteriner he
kim ve sağlık memuru adddimiz, Dünya millet
leri muvacehesinde, üzüntü 'duyulacak derece-
'ip azdır. Hiç şüphesiz bu azlığın büyük se
beplerinden birisi de bu meslek adamlarına 
şimdiye kadar -verilmiş imkânların kısırlığı 
teşkil etmektedir. Hayvan hastalıklariyle, bil
hassa sâri hastalıklarla mücadelenin büyük teh
likeleri, araziye yayılmış ve güçlüklerle dolu 
olusu göz önünde tutulursa veteriner hekim ve 
sağlık memurlarının ne derece yıpratıcı bir hiz
metle karşı karşıya oldukları açıkça anlaşılır. 
Bu meslek erbabı, memfeke'tlmizJde bulaşıcı has
talıkların önlenmesi yolun'da, şimdiye kadar 
birçok vazife şehidi vermiş 'bulunmaktadır 
Emekli Sandığı Kanununun ilk çıkışında unu
tulmuş olmakla büyük 'bir hata işlenmiş oldu
ğuna inandığımız veteriner hekimlerin yıpran
ma ve vazife görmekteki güçlüklerini karşıla
ma süresinin bugün ancak düşünül elbilm esimde 
büyük bir gecikme olmuş, fakat daha fazla te
hirinde büyük mahzurlar bulunan bir mesele 
olarak 'karşımıza çıkmıştır. Tarım Bakanlığı 
^'rai Mücadele ve Karantina Teşkilâtı ile Ve-
^yiner Teşkilâtında vazife gören memur ve 
Ihizmetlilerin zirai mücaldele ve zirai karantina 
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teknik ve idari işleriyle, salgın, bulaşıcı, para-
zi'ter hayvan hastalık] ariyle mücadele işlerinde 
çalıştıkları sürece senede İki ay zam almaları
nın önemini daha fazla izaha lüzum görmüyo
rum. Esasen zirai müea'dele ve karantina teş
kilâtında çalışanlar bunu alma'kta idiler. Fık
raya getirilen yenilik, 'bunlara veterinerleri ilâ 
ve etmek olmuştur ve şimdiye kadar e'ksik kal
mış bir husus bu suretle 'tamamlanmaktadır. 

Grupumuz, kanun tasarısının Yüce Mecli
sin tasvibine mazhar olmasını gönülden arzula
makta ve Türk veteriner hekimleriyle, veteri
ner teşkilâtında çalışan sağlık memurlarının bir 
'kanundan hız ve ışık alara'k daha büyük bir 
enerji ile çalışacaklarına güvenini belirtmekte
dir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sajan Abdülbâri Akdoğan, bu
yurunuz. 

Diğer söz alan arkadaşların sırası da şöy
ledir: Sayın ismail Hakkı Yılanboğlu, Sayın 
Faik Kırbaşlı, Sayın Nihat Diler. 

Sayın Akdoğan, buyurun. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri. 

Görüşülmekte olan 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun 32 nci 'maddesinin (G) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında fikirlerimi arz et
mek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, elbetteki kanunun 
gerekçesi yerindeldir. Zira, otuz senede bir me
murun emekliye sevk edildiğini nazarı itibare 
alırsak, bu süre zarfında veteriner ve hayvan 
sağlık memuru arkadaşlara hizmetlerine muka
bil her hizmet senesi için iki aylık bir fazla ça
lışma süresi, istenmektedir. Bu, 25 sene 8 av 
çalıştıktan sonra bir veteriner he'kim veyahut 
bir sağlık memuru emekliye sevk edilecek de
mektir. 

Bu meyanda bu kanunun 32 nci maddesi
ne şöyle bir göz atacak olursak birçok sanayi 
kollarını teşkil eden kısımlarda çalışan memur
lar için daha önce 3 ay ve 6 ay olmalk üzere bir 
süre teslbit edilmiştir. Son olarak 1949 senesin
den 1954 yılma kadar kanuna buna benzer bir
çok fıkralar ezenimle A, B, C, D, E, F, G fıkra
ları getirilmiş ve çeşitli meslek erbaplarına bâzı 

haklar, bugün [görüştüğümüz husus gibi tanın
mıştır. 

.Bendenizin naçizane görüşüm şudur : Bugün 
maalesef Türkiye de işçi olsun, memur olsun hiç
birisi tam mânasiyle hangi hizmette hangi esas
lar üzerinden ne ücret almakta, ne de memurluk 
hizmetleri bu yönden nitelenmektedir. Bu bakım
dan iki yıl sonra, yahut bir yıl sonra bu sefer 
farz edelim Sağlık Bakanlığına bağlı hemşireler, 
yahut ebedeler için buna benzer bir husus da 
getirilebilir. Bunun yerine, bence, kanuna umu
mi bir veçhe vermek, Emekli Sandığına esas ola
cak hizmetler ve aldıkları ücretler de nazarı iti
bara alınmak suretiyle bütün memurların çalış
tıkları ve aldıkları ücret karşılığında bir esas. 
bir anaprensip, bir usul hazırlanarak Yüce Mec
lise getirilirse, umumi mânada bu şekilde çıka
rılırsa elbetteki çok dalha isabetli, çok daha ye
rinde olur. Bugün Türkiye'de sayıları ikilbin ci
varında bulunan veteriner hekimlerle hayvan 
sağlık memurları için getirilmiş olan bu kanun, 
Türkive'nin yetmiş milyonun üzerinde olan hay
van saflığı ve hayvancılığın gelişmesi bakımın
dan mühim bir problemidir. Yalnız bugün Do
ğu - Anadolu'da aşağı - yukarı 25 milyonun üze
rinde hayvan vardır. Maalesef orada Ankara 
merkezlinde bulunan ve veterinerlerin sayısı ka
dar veteriner yoktur. Bu bakımdan Sayın Ta
rım Bakanlığının bu husus üzerine titizlikle eğil
mesi gerekir. Elbette ki bu arkadaşlara tanına
cak olan bu .hak, hakikaten gördükleri hizmet ba
kımından «ok hafiftir. Fakat hiç olmazsa hay
vancılık bölgelerine veteriner hekimlerin ve hay
van sağlık memurlarının dalha fazla veya ihti
yaca uygun olarak gönderilmesi imkânı hâsıl 
olur. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, umu
mi mânada emekliliğe esas olmak üzere, gerek 
aldıkları ücret yönünden, gerekse hikmetlerinin 
ağırlığı yönünden Türkiye'nin bünyesine uygun 
umumi mânada bir kanun getirilirse çok isa
betli olur kanısındayım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Y .T. P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — ISaym Başkan, sayın ımilletvekil-
leri, TürMye vasıf itibariyle ziraat ımemleiketi-
dir. Zirai sektör içinde ımiıllî gelirimizde sürat
le inkişaf kaydedecek ve millî beslenmemizde 
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gıda bakımından (mühim rol oynıyacak, bize 
muhtaçolduğumuiz dövizi itcımirı edebile'cc'k 
hayvancılık sektörü maalesef 'zirai sahanın di
ğer sektörlerine nislbeten .öteden heri iihmal edil
miş ve canlı hayvancılığımız h.ir nevi üvey ev
lât muamelesi görmüştür, bunları teker teker 
izah etmeye lüzum yoktur. Bunun e;n bariz de
lili, hayvancılığın igclidtMlimesiııde ıtdkn'Jk ele
man vaziyetinde ibulunan (veteriner heikim ve 
sağlık memurlarının, ızirai sahada çalışan diğer 
•memurlara nazaran üvey evlât muamelesi 
'gönmdktc olduğunu ımıüşalhede elımoınıizdir. Bu 
durum, öt-cd enberi -büyük bir adaletsizlik ve 
haksızlık hallinde -tezahür etmiştir. Bunun ünü
ne geçmek için 'hazırlanmış ıolan kanun tasa
rısı kâfi gelmekte ve !bu 'adaletsizliği ve hak
sızlığı bertaraf etmektedir. Bu sur etiledir ki, 
yetkililerim ırfade ıdfcmiş olduğu seki.'mide•; senede 
on milyar lira zarar etmekte .bulunan canlı 
hayvancılığımızın, memleket •ekonomisi yara
rına uygun şekilde 'geliştirilmesi .mümkün ola
cak ve memleket ekonomisi süratle inkişaf kay
dedecektir. Bu tasarının memleketimize ve ve
teriner teşkilâtında hulunan veteriner ıh ekim 
ve sağlık .memurlarına hayırlı ve uğurlu oima
sını diler, isaygılarıımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yılmlıoğ
lu. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta
monu) . - - 'Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; ihalkükaitem 'Devi eltin çok yıpratıcı bir hlz-
met dalında /çalışan ızirai mücadele ve hayvan 
hastalıklariyle mücadele eden 'Tarım Bakanlı
ğına bağlı ın'.'onıur ve hıizımcltlilei'e yıpranma 
zami'mımı /telmin edecek ıbu kanun çek yer'ud-cdir. 
ıM esi ekten bir milleıtivekili olarak, biraz uzun 
konuşmak isterdim. Fakat benden evvel grup
ları adına 'konuşan A. B., C. i l . B. ve Y. T. I*. 
li arkadaşlarıma teşekkür e'tanekle iktifa edece
ğim. Çünkü, benim söylemek istediğim b i renk 
şeyleri ifade ettiler. 

Yalnız mulbtercm arkadaşlarım, ibu kanun 
vesilesiyle 'bilhassa Hükümetimize bir hususu 
hatırlatmak isıterim: Kanun taşanları, malû
munuz ^olduğu veçhile, Bakanlar Kurulunun 
imzası ile 'gelir. Balkanlar Kurulu (kamım »tasa
rısını imza ederken, Iher hamıgi hir memura, 
aynı görevi yapan ıbir memura, aynı (görevi 
yapıp da başka bakanlıkta çalışan bir başka 
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mamura t anmam haklarım adaletle tanınmasını 
teinin etmek Hükümetin vazifesidir. Meselâ, 
şu kanunu Sayın Köy İnleri Bakanı imza eder
de en Köy İşleri (Bakanlığı emrinde bulunan, 
Tarım Bakanlığında 'çalışan hizmetliler gibi, 
aynı y-'pra'tıcı hizmeti ıgören arkadaşlar neden 
dümnülaî'om'^uLr? Şilindi orada da köye kadar 
giden, köye çoik iyi, ıçoık faydalı hizmetler gö
türen veteriner hekim de vardır, ziraat mühen
disi de vardır, -o'r-man mühendisi de vardır ve 
Tarım Bakanlığında bulunana arkadaşlara -mu
adil hıkın irileri' yapan arkadaşlar 'da vardır. 
Hükümet böyle tasarıları imza ederken, Yüce 
Meclisin huzuruna ıgetiri'ken «ayın (balkanla
rım ıızm Ibunlara •cl:ik'ka.t (ütm al erini istiılıam ede
ceğim. Aksi takdirde Hükümetin bünyesinde 
adaletsizliğe ımeydan vermiş oluruz. Kanun ha
kikaten yerindedir, uygundur. Biz de lehinde 
oy kullanacağız. 

Hürmetlerimle. 

B AŞK AN — İSaym Faik Kırbaşlı«. 
FAİK KIRBASI d ('Burdur) — Sayın Baş

kan, iSaym milletvekilleri, huzurunuza getiril-
'iniş bulunan kanun tasarısı, genel karektori 
İtibariyle, zirai bir durum arz eden ve millî 
gelirde 'ziraatin, ziraat mahsûllerinin ve hay
vancılığın ıbüyülk payı elan meımtdkcllliımizde 
çok isabetli Ibir tedbir -olarak ıgeıtirilmiştir. Va
tandaşların sağlığı kadar onlarım hastalıkları 
0!e, b'cdonımefcn 'ile mıücadele edildiği kadar, 
esasında 'bumun hüvülk bir dulteği olan hayvan-
eılıği'mızın da korunması, desteklenımesi zaru
ridir. Bir veteriner hekim binlerce, onbinler-
ce hayvanı kurtarmak (suretiyle (millî gelire 
çok .büyük fayda katma.-kta, 'büyük hlznıetter 
etmektedir. Bu bakımdan, ister cemiyet haya
tımızda insan sağlığı ve isterse hayvan sağlığı 
ile meşgul olsun, hekim olarak aynı şartlar 
alkımda ve belki de daha Mitli şartlar altında 
çalışan . veteriner hekimlere 'bâzı 'haklann ta
nınmış olmalında geç Ibile ıka'idik, diyebiliriz. 
Sadece Fransa'da 2ö bine yakın veteriner var
dır ve -orada insan sağlığı kadar, insan sağlı-
lığmm 'telk teımeli olan gıda problemini hallcde-
bilme'k için hayvan sağlığına da. fevkalâde 
ehcmiiiiyot verilmiştir. Türkiye'de 70 - 80 .mil
yon hayvan olduğu söylenmektedir. Avrupa'
da i.-ic hayvan sayısı 90 milyon civarındadır. 
Fakat ne gariptir ki, bütün Avrupa'da 90 mil-
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yon hayvan sayısına denk (bir hayvana sahi-
bolan Türkiye'de maatteessüf (hayvanların iyi 
beslenmemesi, türlerinin ıslah 'edilm'C'mesi yü
zünden onların ancak dörtte birine yakın bir 
notice lilıe karşı karşıya Ikalimalktayız. 

Holânda'da, Fransa'da kasaplık hayvanla
rın, Boven denilen hayvanların bir tona yalkm 
ağırlığı vardır. Halbuiki .bizde ,bir canlı hay/a-
nm, 150 - 200 civarında olduğu mezbahalar
daki ;kesimlerde hor 'zaıman ıgörülımcîktedir. Hay
vanın sadece eti değil, sütü de, başka mahsûl
leri de, .derisi de 'movzuübahistirv Eğer Türki
ye'de bugünkü anlamı ile hayvancılığa (2(0 sene 
evvel ehemmiyet 'verilmiş olsaydı, 'bugün yeter 
derecede 'etimiz, yeter derecede peynirimiz, ye
ter derecede tereyağımız olurdu ve bugün mar
garin yemeık mecburiyetinde 'kalmazdık. 

İşte bugünkü Türkiye'nin en gerçek prob
lemi, beslenme babında, et meselesini hallet
mektir. Hayat seviyesinde beslenme en 
önemli bir problem olarak bütün dünya dev
letlerinde nazarı itibara alınmıştır. Bugün 
Türkiye'nin, et 'meselesi münasebetiyle beslen-
mesindekiı kısırlık emin olunuz, onun fikrî 
hayatına, çalışma hayatına, her türlü sosyal 
ve ekonomik hayatına dahi tesir etmektedir. 
G-ünde iki defa et yiyen bir insan ile iki 
günde bir defa et yiyen insanın çalışma tar
zında, düşünme tarzında bile büyük deği
şiklikler olduğu 1962 senesinde Cenevre'de 
toplanan iktisaden geri kalmış memleketler 
konferansında bariz bir şekilde ifade edil
miştir. Bu bakımdan size, bilhassa millî ge
lirimiz içinde ve resmen yayınlanmış bulu
nan, Hükümet Programına esas teşkil eden Res
mî Gazeteden bâzı rakamlar vermek isterim. 
Çok calibi dikakttir. 1962 senesinde cari fi
yatlarla 7 626 0O0 000 olarak değerlendirilen 
hayvanlar ve hayvan ürünleri, küçük evcil 
hayvanlar da bunun içerisine dâhildir, 1963 
senesinde 8 000 OO'O 000, 1964 senesinde 
8 325 000 000', 1965 senesinde 8 818 C00 000, 
1966 senesinde 9 000 000 000, dır, 1967 sene
sinde de bunu, aşağı - yukarı 9 797 00O 000 
yani 10 milyar civarında düşünmekteyiz. 

Avusturalya gibi bir memlekette, Avus-
turalya endüstrisinin temeli, bugün yapılan 
araştırmalardan anlaşılmıştır ki, hayvan mah
sulleri sanayiidir. Bir zamanlar 50 milyonluk 

İngiltere'yi besliyen Avusturalya ancak bunun 
neticesinde çıkardığı derileri ayakkabı yapa
rak 4 - 5 milyon işsize iş bulmuş ve geçen gün 
okuduğum bir yazıda, bugün dünyada ayakkabı 
dampingi yapabilecek bir hale gelmiştir. Bu
gün Türkiye'de maalesef yeter derecede et 
yoktur, süt yoktur, peynirimiz yoktur ve o 
kadar acıdır ki, diğer memleketlerden yine 
aynı programdan size vereceğim, hayvan ürün
leri ithal etmek mecburiyetinde kalmışızdır. 

İşte 42 nci tabloda belirtilen muhtar hay
vancılık bölümü altında : 1962 de 180 milyon, 
1963 te 197 milyon ve neticesinde 1967 de de 
150 milyon lira civarında tahmin edilmekte
dir. 

Görüyorsunuz ki, sayın milletvekilleri hay
vancılığımızın inkişafı Türk halkının daha 
sıhahtli, daha verimli çalışm'asını temin ede-
cdktir. Hayvancılığımızın inkişafı millî gelirde bü
yük bir artış sağlıyacak ve bugün dünya eğer eli
nizde etiniz varsa hayvan mahsulleriniz varsa her 
zaman ihracedebilecek kudrettesiniz. Bugün dün
ya problemlerinin en önemlisi Avrupa'da 
dahi beslenme problemidir. Bugün Türkiye, 
sadece hayvancılık üzerinde çalıştığı takdirde 
modern bir hayvancılıkla 'bugünkü millî geliri
mizin iki mislini elde edebileceğimizi size ga
yet ferahlıkla ve ilmî esaslara dayanan bir etü
dün neticesi olarak söyliyöbilirim. Yaptığımız 
tetkikler bunu göstermektedir. B'elki hayvancı
lık bir atom sanayii değildir. Binlerce yıl bu 
memlekette hayvancılık yapagelmiş olan halkı
mızın bugünkü durumu, dünya muvacehesin
de geriliğin hangi esası ile kabili 'telif olduğu 
bizi düşündürecek mahiyettedir. İşte, veteriner
lere verilecek tazminat dolayısiyle ve onların 
çalışmalarını sağlıyacak tarzda hazırlanmış 

bulunan kanun tasarısı münasebetiyle sözle
rime şunu da ithal etmek isterim, ki, bu, ve
teriner yetiştirilmesi hususunda da geriden 
ve başlangıç ' noktasından 'ele alınarak daha ve
rimli, daha çok sayıda veteriner ile bu işin 
görülmesi yoluna gidilmesi zaruridir. 

Diğer taraftan veterinerlerin yalnız başına 
çalışmış olması da kâfi değildir. Hayvancılığı
mıza faydası muhakkak olan bu kanun tasarı
sını itmamen birçok tedbirlerin de alınması 
zaruridir. Müşterek bir çalışma sayesinde an-
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cak veteriner hizmetlerinin değerlendirileMlc-
eeğini de burada işaret etmek isteriz. 

Getirilmiş olan kanun tasarısı çok isabetle, 
vukufla getirilmiştir. Buna müspet oy kullana
cağınızı gönül ferahlığı ile ümideder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

B A Ş K A N — Efendim, tasarının tümü üze
rinde başka söz istiyen?... Buyurun Sayın Şcın-
yurt. 

ADNAN ŞENYUR-T (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, kısa bir maruzatta bulunmak 
üzere huzurunuzdayım. Mâruzâtım şu noktada 
olacaktır : 

Getirilmiş olan tasarıda istihsalin artırılması, 
hayvancılığın inkişafı ve sair hususlar için bir 
tedbir olarak ileri sürülmüş olan birçok hususlar 
var. Eshabı mucibede yer almış olan bu hususla
ra tamamen iştirak etmekteyim. Yalnız hayvan
cılığın inkişafı, ve gıda prdbleminin halledilmesi 
ve sair hususların yerine getirile'bilmesi sadece 
ve sadece veteriner hekimlere böyle 'bir tazminat 
'kanunu çıkarmakla ve onlara biraz daha fazla 
para vermekle olmaz. Bu, bir tedbirdir, yerinde
dir, doğrudur, buna bir diyeceğimiz yok. Ancak 
1 000 lira, 2 000 lira veya şu veya hu nisbette 
hir para verebilmek evvelemirde veteriner olma
sına, veterinerin bulunmasına .bağlıdır. Veteriner 
olmadığı takdirde, elbette ne kadar para verir
seniz veriniz, temin etmek mümkün olmıyacak-
tır. O itibarla işi biraz da menşeinden, kökünden 
halletmek iktiza eder. 

Bugün veteriner hekim yetiştiren fakülteleri
miz ve okullarımız kâfi derecede mevcut mudur? 
Değildir. Bunu iddia etmek mümkün değildir 
Meselâ Doğu - Anadolu'nun bir 'bölge merkezi 
olan Erzurum'da Atatürk Üniversitesi vardır, 
birkaç yıldan beri faaliyettedir. Burada evvel 
emirde kurulması lâzımgelen veteriner fakültesi 
gibi bir fakülte mevcut değildir. Binaenaleyh, 
Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, bu işi orga
nize eden ve bu işte yakinen ilgili bulunan Tarım 
Bakanlığının, ezcümle Veteriner Umum Müdür-
düğünün, bu yönden de çalışmalarına istikamet 
vermeleri ve Erzurum'da bir Veteriner Fakülte
sinin açılması hususunda gayret göstermeleri, bu 
dâvanın halli için esaslı sebeplerden -birisi olsa 
ıgeerktir. Bu noktada maruzatımı ifade etmeye 
çalıştım. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde başka 
söz istiyen bulunmadığına göre, maddelere geçil
mesini oyunuza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Ka'bul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum : Ka'bul edenler... Ka'bul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla ek

lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
6842 sayılı Kanunla eklenen (ıg) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

s % 
Hizmetin geçtiği Jj 7$ 

«g) İştirakçi yerler g ' | 

Tarım Bakanlığı Zi- Zirai mücadele ve 
rai Mücadele ve Ka- zirai karantina tek-
ranltîna Teşkilâtı ile nik ve idari işleri i'l'e 
Veteriner Teşkilâtın- salgın, bulaşıcı, pa-
da vazife 'gören -me- raziter hayvan has-
mıur ve hizmetlilerin, talıklariyle mücadele 

* üslerinde. 2» 

BAŞKAN — Madde üzerinde s'öz istiyen var 
mı efendim? 

Bulunmadığına göre, maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden ay 

başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edil
miştir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz j 
istiyen var mı efendim? Bulunmadığına göre ta* j 
sarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kaıbul 
eden... Ka'bul etmiyenler... Tasarı, Meclisimizce 
ka'bul edilmiştir. 

2. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile llköğret
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/89) (S. Sayısı : 127) (1) 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Saz işiti
yorum. 

BAŞKAN '— Sayın Süleyman Onan, burada 
zaten yazılısınız. j 

Sayın Komisyon ve Hükümetin yerlerini al
malarını rica ederim. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 
Söz istiyorum Sayın Balkanımı. . 

'BAŞKAN — Evvelce söz almışsınız. Etvvelce 
yazılmış olan listeyi okutacağım, isimleri olma
yıp konuşmak istiyenler yeniden isimlerini yaz
dırsınlar. 

Bir önerige vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı

lacak işler bölümünün (3) ncü sırasında bulu- I 
nan «'6234 sayılı Köy enstitüleri ile llköğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanunu 
2 nci 'maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta- I 
sarısının» Genel Kurulun 3 1 . 3 . 1967 tarihli Bir
leşiminde tasvibedilen grup temsilcileri önergesi 
muvacehesinde öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. I 

Plân Komisyonu Başkanı I 
Âydm 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz alan arkadaşla
rın i'sinılerini arz ediyorum : 

Gruplar adına : 
O H. P. Grupu adına Sayın Kemal Yılmaz. 

(1)127 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tu- i 
tanağı sonuna bağlıdır. I 

| Şahısları adına söz alan arkadaşlar : 
j Mahmut Bozdoğan, Nuri Eroğan, Türkân Seç

kin, Ali Rıza Çetiner, Şevket Bohça, Nuri Koda-
manoğlu, Mustafa Kemal Yılmaz, Fahri Uğra-
sızoğlu, Ahmet Demiray, Sabri Özcan San, Tah
sin Argun, Yusuf Ziya Bahadınlı, Mustafa Rona, 
Süleyman Onan ve Abdülbâri Akdoğan.. 

Şimdi söz sırası O H. P. Grupu adına Sayın 
Mustafa Kemal Yılmaz 'indir. 

Buyurunuz efendim. 
O H. P. GRUPU ADİNA MUSTAFA KE

MAL YILMAZ (Aydın)' — 6234 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinde, «llköğretmen okullarında 
öğrenim süresinin, ilkokul mezunları için 6 yıl, 
ortaokul mezunları için 3 yıl olduğu» İfade edil-

I inektedir. Hükümet tasarısında ise, maddeye, 
«en az 6 yıl», «en az 3 yıl» ibaresi eklenmek su
retiyle, ilk öğretmen okullarının öğrenim sürele-

• rinin, şartların ve imkânların müsaadesine göre, 
uzatılması konusunda Millî Eğitim Bakanlığına 
yetki tanınmaktadır. Millî Eğitim Komisyonu, 
bu süreyi en az 7 yıl olarak değiştirmiştir. Bütçe 
ve Plân Komisyonu da süre ile ilgili değişikliği 
aynen kabullenmiş 'bulunmaktadır. 

Bundan çıkan sonuç şudur: Yurt ihtiyaçları 
bakımından, ilköğretmen okullarında bugün 6 yıl 
olan öğrenim süresi yeterli görülmemektedir. 

Şurası bir geçektir ki, kendilerinden okul için
de ve dışında önemli eğitim görevleri beklediği-

I miz öğretmenlerimizin Türkiye'nin ekonomik, 
I sosyal ve kültürel kalkınma ihtiyaçlarına cevap 

verecek ve bu kalkınmayı hızlandıracak şekilde 
yetişmeleri zorunluğu vardır. 

Bu ihtiyaç karşılanırken, öğrenim süresinin 
I uzatılması kadar, hattâ daha önemli olan, ilk öğ-
I retmen okullarında uygulanacak sistem, eğitim 
I anlayışı ve müfredat programlarıdır. 

İlk öğretmen okullarında öğrenim süresinin 
uzatılmasını zorunlu kılan sebepleri kısaca gözden 
geçirmek isterim. 

Geri kalmış toplumların, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda süratle kalkınması için eği
time özel bir önem verilmesi fikri, artık her yer
de kabul edilmektedir. Eğitim sistemlerini, eği
tim anlayışını kalkınma hedeflerine yöneltmemiş 
toplumların kalkınması mümkün değildir. Eğitim 

I geri kalmış ülkeler için en etkin bir kaldıraçtır. 
I Kalkınmaya en uygun ortamın yaratılması da 
I yine eğitimin görevlerindendir. 
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Yeni bir dünya görüşü, demokratik plânlama 
yoliyle kalkınma formülünü getiren Anayasamı.-: 
da eğitime özel bir önem vermiştir. Bu Anaya
sanın ışığında, 1961 den sonra eğitim plânlama
sında da önem verilmiye başlanmıştır. Plân he
defleri ve stratejisinde, «sıhhatli ve bilgili işgü
cünün, vasıflı insan gücünün yetiştirilmesi içiiı 
her seviyedeki eğitim ve öğretime öncelik verile
ceği» bir direktif olarak tesbit edilmiştir. 

Bu iktisadi hedefler yanında, eğitimin diğer 
başka sosyal görevleri de vardır. Eğitim, toplu
mun yaratıcı gücünü, verimini artıran, toplumda 
kişilere, kabiliyetlerine göre, yetişme imkânı sağ-
lıyacak, sosyal adaleti, fırsat ve imkân eşitliği il
kelerini gerçekleştirecektir. Eğitim, insanlara do 
ğal ve toplumsal çevrelerini tanımak, bilinçli ha
reket etmek imkânlarını veren, refah ve mutlu
luklarını artıran en önemli bir sosyal hizmettir. 
Yeni Anayasanın kabulünden hemen sonra top
lanan ve 500 den fazla seçkin eğitimciyi bir ara
ya getiren 7 nci Millî Eğitim Şûrası, eğitimin te
mel amaçlarını, yurt gerçeklerine uygun bir şe
kilde tesbit etmiştir. Türk Millî Eğitiminin ye
tiştirmesi gerekli vatandaş tipi, Şûra tarafından 
toplumsal, kişisel ve ekonomik yönden tanımlan
mıştır. 

Öğretmenden beklenen hizmetin önemini an
lamak için bu amaçların bâzılarına bir göz at
makta fayda umuyorum. 

Öğretmenin yetiştirmesini istediğimiz vatan
daş tipi : 

Ailenin, Türk toplumunun temeli olduğunu 
bilecek ve ona değer verecektir. 

Türkiye Cumhuriyetinin, insan haklarına da
yanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
Devleti olduğunu, ülkenin ve milletin bir bütün 
bulunduğunu bilecek ve Türk milletinin bir ferdi 

olmanın şerefini duyacak ve sorumluluğunu kav-
rıyacaktır. 

Herkesin kişiliğine bağlı, insan haklarına da
yanan, devredilmez ve vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahibolduğunu; dil, ırk, cinsiyet, si
yasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı 
gözetilmeksizin kanun önünde eşit bulunduğunu, 
yaşama, maddi ve mânevi varlığını geliştirme hak
larına, kişi hürriyetine, dini inanç ve kanaat 
hürriyetine sahibolduğunu kabul edecektir. 

Bu vatandaş tipi Atatürk devrimlerine bağlı 
olacaktır. 

Kanunlara saygılı olacak. • 
• Millî kaynakları koruyacak, değerlendirecek 

ve geliştirecek, içinde bulunduğu şartları iyileş
tirmeye çalışacak, 

Genel refahın bilimsel çalışma ve ilerlemeler
le sağlanacağını kavrıyacak, 

Toplum olaylariyle ilgilenecek, toplum men
faatlerini, kişisel menfaatlerinden üstün tutacak, 

Yurtta barış, cihanda barış ilkesine bağlı ola
caktır. 

İşte muhterem arkadaşlarım; Türk Millî Eği
timinin yetiştirmesini istediğimiz vatandaş tipi
nin genel vasıflarından bâzıları... 

Hiç şüphesiz bu vasıfları daha genişletmek 
mümkündü''. N;tek'm Sûra bunlara da dc^nmiş
tir. özlediğimiz vatandaş tipi, yurt savunma
sını kutsal bir görev sayacak, yurdunu, insan
ları, tabiatı sevecek, pratik hayatın (gerektirdi-
ği bilgi ve becerilere sahibolacak, tecrübe ve 
araştırmaya önem verecek, müsbet ve hür dü
şünce, kişilik sahübi olacak, tenkidleri iyi kar-
şılıyacak ve onlardan faydalanmayı bilecek, ka
naatlerini medeni cesaretle savunacaktır. 

Öğretmenden beklenen görev görüyorsunuz 
ki, bâzı soırumsuz beyanların aksine, son dere
ce önemli, şümullü ve güçtür. Onun görevi, 
yukarda sayılan vasıfları haiz ideal vatandaş
lar yetiştirmektir. 

Kendisinden bu Ikadar önemli hizmet 'bek
lenen öğretmenin dikkat ve ihtimamla yetişti
rilmesi lâzımdır. Şüphesiz bu da zaman ister. 

Millî Eğitim hizmetlerinin yerine getirilme
sinde temel unsur öğretmendir. Gösterişli okul
lar inşa edebilir, bunları donatabilirsiniz. Yine 
de iyi vasıflı öğretmene ihtiyaç vardır. İleri 
memleketlerde, radyonun ve televizyonun eği
tim hizmetlerinde geniş ölçüde kullanılıyor ol
ması dahi, öğretmenin önemini kaybettirme-
miştir. 

Hele bizim ,gifbi imkânları dar, modern eği
tim araçlarına bir türlü kavuşamamış hir top
lumda öğretmenin önemi daiha da büyüktür. 

'Türkiye'de, okul dışında ıhalka önderlik et
mek, ona müsbet düşünceyi, yurt ve dünya 
gerçeklerini öğretmekle, Anayasayı, Atatürk 
devrimlerini benimsetmekle de görevli kılman, 
birer halk eğitimcisi olan öğretmenlerin iyi ye
tişmesi Eorunluğu ortadadır. 

— 380 ~ 
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İleri m emleketlerde, ilkokul öğretmenleri 
de, ortaokul ve lise öğretmenleri gibi yüksek 
okul ve üniversitelerden yetişir. Biz ilkokul 
öğretmenliğini, ehliyet, sabır, bilgi, tecrübe 
ve beceri istiyen >zor bir ihtisas alanı olarak 
-görüyor ve takdir ediyoruz. 

Türkiye'nin imkân ve şartlarına göre, öğ
retmenden istenen formasyon şimdilik şu şekil
de sınırlandırılmıştır : 

Öğretmen, genel kültür ve bilgi yönünden 
en az lise seviyesinde olmalı, meslekî formas
yon bakımından gerekli eğitim ve öğretim bil
gileri ile donatılmalı, iş eğitimi ilkelerine göre 
genişlemesin e birtakım beceriler kazanmış ol
malıdır, Çoğunluğu, köylerde çalışacak olan 
öğretmenlerin tarım ve sağlık bilgileri de edin^ 
miş olmaları gerekir. 

Böyle bir genel kültür ve meslek formasyo
nu verebilmek, alınacak çeşitli tedbirler ya
nında, ayrıca gereği kadar bir zaman ister. Öğ
retmen okullarının öğrenim sürelerinin uzatıl
masını bu bakımdan imkânların ölçüsü nisbe-
tinde zaruri görüyoruz. 

[Muhterem arkadaşlrım, gerek Millî Eğitim 
Komisyonu, gerekse Bütçe ve Plân Komisyo
nu Hükümet tasarısına bir küçük ilâvede bu
lunmuştur. O da : Öğretmen okullarını bitiren 
gençlerimizin üniversiteye devamlarına imkân 
ve>ren ek fıkradır. 

Şimdi bu konuda C. H. P. adına görüşleri
mizi kısaca özetlemeye çalışacağım. 

kün kılacak ve bir haksızlığı ortadan kaldırmış 
olacağız, llköğretmen okullarına, toplumun 
hangi ekonomik katından, hangi sosyal çevre
den öğrenci alınmaktadır? Kaynak nedir? Bu 
kaynağı tanıyınca, öğretmen okulu mezunları
nın, üniversitelere girebilme 'hakkına kavuş
turulmasının hem vatandaşın öğrenim görme 
hakkına saygı, hem de bütün insan zekâsının 
değerlendirilmesi bakımından, zarureti daha çok 
anlaşılır. 

Bugün köy çocuklarının önemli bir kısmi 
ilkokul nimetinden bile yoksundur. İlkokulu 
bitirerek, öğretmen okullarına girebilen çocuk
ların bir kısmı köy çocuğudur. Öğretmen okul
larına başvuran, onbinlerce ıkö'y çocuğu içinden 
sıkı (bir imtihanla seçilerek alman malhdüt sa
yıdaki varlıksız aile çocuğunu, öğretmen oku
lunu bitirdikten sonra, üstün yeteneklerine rağ
men, üniversite öğreniminden yoklsun bırakmak, 
fakülteelrin giriş imtihanlarına bile sokmamak, 
büyük bir haksızlık olarak yıl 1 arıdan beri sü
rüp gitmektedir. Köy ve şehirdeki varlıksız 
çocukların gidebileceği, heımen hemen tek or
ta öğrenim kurumu olan öğretmen okullarında 
okuyan bu çocukların suçu nedir? 

Muhterem arkadaşlarım; 1966 - 1967 ders 
vılmda köy okullarımızdan 277 954 çocuğumuz 
mezun olmuştur. Bunlardan kendi imkân!ariy-
1e ortaokula gideibil eni erin sayısı son derece 
azdır. Çoğunluğu parasız, yatılı okullara git
mek için çırpınmaktadır. 

Bu yıl 6 sınıflı öğretmen okullarına 77 527 
ilkokul mezunu «ocuğumuz başvurmuştur. Bun
lardan yatılı olarak kabul edilen köy «ocuğu
nun sayısı sadece 2 800 dür. Gündüzlü olarak 
alınan 240 çocuğu da buna eklerseniz 77 500 
müracaattan ancak 3 040 köy «ocuğu öğretmen 
okuluna alınabilmiştir. Nisbet % 4 tür. 100 
lî-öv «ocuğu müracaat ediyor, 4 ü alınabiliyor. 
Kövlü, kasabalı, şehirli, 77 bin küsur müracaat 
sahibinden öğretmen okullarına alman öğrenci 
•s a y sı Gündüzlüler de dâhil sadece 4 900 dair. 

3 sınıflı öğretmen okullarına ise, 27 566 sı 
erkek, 13 016 sı kız olmak üzere, toplam, 40 582 
ortaokul mezunu başvurmuş, 'bunlardan an
cak, 1 487 si köy ilkokulu menseli olmak üzere, 
gündüzlü ve yatılı öğretmen okullarına alınabi
lenlerin sayısı 11 400 kadardır. Demek ki. okul
lara baş vuranların üçte ikisi geri çevrilmiş
tir. 

Millî Eğitim Komisyonunun kanun tasarısı
na eklediği fıkra şudur : 

ı«llk öğretmen okullarını bitirenler, yüksek 
okul ve üniversitelere girişte lise mezunları gibi 
işlem görürler.» 

Şimdiye kadar, öğretmen okulları mezunla
rının yüksek öğrenim görme hakkı, özellikle 
üniversitede okuma hakkı ıgeniş ölçüde kısıt
lanmıştı. Öğretmen okulu mezunları üniversi
teye girmek şöyle dursun üniversite giriş im
tihanlarına dahi kabul edilmezler. 

Genel kültür bakımından en az lise kültürü 
seviyesinde kabul edilen, ve buna ilâveten mes
lekî formasyon alan öğretmen okulları mezun
larının, üniversitelere alınmamaları biir hak
sızlıktır. Bu fıkrayı kabul etmekle, öğretmen 
okulları mezunlarının üniversiteye giriş imti
hanlarına, yani yarışmaya alınmalarını müm-
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Bu derece sıkı bir elemeden geçen öğrenci
lerin hepsinin normalin üstünde 'bir zekâ ve ka
biliyet sahibi olduklarını kalbul etmek korunda
sınız. Bunların hemen hepsi, varlıksuz veya az 
varlıklı, köylü, kentli, esnaf, işçi ve küçük me
mur çocuklarıdır.- Hiçjbir ortaöğretim kuru
munda bu derece sıkı bir seleksi ona ayıklama 
yoktur. 

İşte biz, bu ek fılkra ile, bu üstün değerlerin, 
öğretmen okulunu bitirdikten sonra, istedikleri 
takdirde, üniversite giriş im'tihanarına alınma
larını, aynen lise mezunları gilbi işlem görmele
rini istiyoruz. Komisyonda da bu görüşü sa
vunduk. Dar .geçitlerden geçerek, her türlü en
gelleri aşarak okuyabilen bu yetenekli çocuk
lardan isteklilerin üniversite öğrenimi de göre
rek Türk Milletine başka alanlarda da hizmet 
arz etmelerine artık engel olunmamalıdır. öğ
retmen, okuyan ve kendini hayatta, meslek için
de de yetiştiren bir kimse olmak lâzıimgelir. 
6 sınıflı ve 3 sınıflı öğretmen okulları mezunla
rı da, lise mezunlariyle birlikte üniversite giriş 
sınavlarına alınmalıdır. Ehliyetini ispat etme
den bir hak isteme ibalhis konusu değildir. Ya
rışma sınavlarına kabul edilme hakkının tanın
masını istemekteyiz. 

Fırsat ve imkân eşitsizliklerine karşı kova
rak, mücadele ede, ede yetişebilen bu çocukla
ra, üniversite öğrenimi kapısının açılması, nüfu
sun büyük çoğunluğunu teşkil öden kütlenin 
milletin kaderi ü^erin'de bizzat söz sövlemesıni. 
bizzat yönetime katılmasını az da olsa sa&bva-
cak, demokrasi anlayışımızda mutlu bir merha
le olacaktır. 

öğretmen okullarında sürenin uzatılması bu 
okullara alınacak öğrenci sayısında bir azaltma
ya sebeiboîmamalıdır. Süre 7 yıl olunca, okul
lar bir yıl mezun vermiyecek demektir. Her 
yıl yetiştirilmesi gereken, muhtacıolduğu™-p" 
öğretmen eksikliğini. Bakanlık ne yolla telâfi 
etmeyi düşünmektedir. Bunu da bilmek is'terH 

Kısaca bu konuda C. H. P. nin görüşlerinin 
özeti şudur : 

Hükümetin teklif ettiği üzere; en az 6 yıl 
formülü benimsenmeli ve böylece Hükümete öğ
retmen okullarının öğrenim süresini 7 yıla çı
karma imkânı tanınmalıdır. 

öğretmen okulu mezunları üniversiteye gi
riş sınavlarına kaibul edilmelidir. 

C. H. P. nin görüşlerini özetlemiş bulunuyo
rum. Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, birleşim başında 
müstacel kanunların görüşülmesi için tâyin bu
yurduğunuz bir saatlik müddet dolmuştur. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı üzerinde 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Mustafa Rona'nmdır. Diğer arkadaşların isim
lerini evvelce arz etmiştim. Perşembe günkü 
birleşime kaldığımız noktadan devam edeceğiz. 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetler Personel kanu
nu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kundan Ge
çici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı : 156) 

BAŞKAN — Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
soneli kanunu tasarısının müzakeresine, kaldı
ğımız noktadan devam ediyoruz. 

Efendim, söz sırası Komisyonundur. Konuş
manız yarıda kalmıştı, oradan devam edeceksi
niz, buyurun efendim. 

GE01C1 KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARTGÖZ (Rize) Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, geçen birleşimde Sayın llyas Kılıç ar
kadaşımın konuşmalarında temas ettiği noktala
ra cevaıp verirken, müddetin sona ermesi dola-
vı siyi e konuşmalarım yarıda kalmıştı. Şimdi kal
dığım noktadan devam ediyorum. 

llyas Kılıç arkadaşımız, terfi şartları naza
rı itibara alınırken subayların kıtalarında kar
şılaştığı imkânların nazarı itilbara alınmadığı
nı. vani mahrumiyet bölgelerinde hizmet gören 
«mbji'vlarm teftişler esnasında vasıta ve imkân
lar bakımından diğer bölerelerde müsait garni
zonlara hizmet gören subaylarla bir olmadığı, 
alacakları notlar itibariyle değerlendirmede mağ
duriyete uğrıyacaklarını ifade etmişlerdi. 

Kanaatimizce bu durum bütün subaylar için 
aynıdır. Yani bütün subaylar, Silâhlı Kuvvet
lerin b»«rünkü konusu nazarı itibara alınırsa, 
mahrumiyet bölgelerinde olduğu gibi,, garnizon 
imkânlarının müsaidolduğu bölgelerde de müsavi 
sürelerle hizmet görecekleri cihetle teftişler so
nunda alacakları notlar da birisinin diğeri aley
hine bir durum bahis mevzuu olmıyacaktır. 

Yine bu cümleden olarak, açık sicil müessese
sine temais ettiler. Acaba neden açık sicil bMm 
memleketimizde kabul edilmiyor? Açık sicili, bu
gün dünyada tatbik eden memleketler dahi terk 
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etmiş durumdadırlar. Bizde de açık sicil mües
sesesinin kalbulü düşünülmemiştir. 

Değerlendirme kurullarının, sicil âmirlerinin 
vereceği sicili objektif olarak değerlendiremiye-
ceklerinden bahsettiler. Kanunun 55 nci mad
desinde sicil âmirlerine bir müeyyide de kon
muştur. Bunlar, sicil âmirlerinin vereceği sicile 
bir kimse itiraz ederse değerlendirme kurul
ları bunu tatbik edecek, haksız verildiğini tâyin 
ve teshit ederse iptal edecek ve sicili veren si
cil âmiri hakkında da onun değerlendirme notu
nu muayyen nislbet içinde kırmak suretiyle, sicil
leri verirken, sicl âmirlerinin âzami derecede 
dikkat ve itina göstermeleri temin edilmiş ola
caktır. 

Lojman mevzuuna temas ettiler. Sil;hlı Kuv- • 
vetlerimizin lojman ihtiyacı Yüksek Heyetinizin 
amlûmudur. Her yıl on yıl süre ile 50 küsur 
milyon liralık bir kısım, ayrılmak suretiyle müm
kün mertebe bu ihtiyacın giderilmesine çalışıl
maktadır. Esasen personelin lojmanları nasıl iş
gal edeceği, ne müddetle işgal edeceği ve müd
detin sonunda nasıl tahliye edeceğine dair hü
kümler maddede yer almış ve kanuna konmuş
tur. Bir geçici madde ile de bu kanunun yürür
lüğe girmesinden evvel lojmanlarda ikamet eden 
personel hakkında hüküm sevk edilmekte ve 
mümkün mertebe lojman bulunan bölgelerde 
subayların lojmanlardan müsavi imkânlar içinde 
istifade etmeleri temin edilme durumuna gidil
mektedir. 

Geçen selce bir nebze temas ettim. Bu cel
sede Itekrar temas etmekte fayda umuyorum. 
Bu kanunda emeklilik 'statüsüne ait her hangi 
ıbir hüküm yok dediler. Filhakika doğrudur. 
Bu Ikanun Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet 
gören personelin hulkukî durumunu, ö'z'lülk hak
larını tâyin ve teıslbit ctme&tedir. Emeklilik sta
tüsüne ve istifa statüsüne ait hususlar 5434 sa
yılı Kanunda, bu (kanunlar yürürlüğe girdik
ten ısonra yapılacak tadilâtla temin 'edilecektir. 
Bunun dışında her hangi bir hüküm yer alma
mıştır. 

Y. T. P. Grupu adına 'konuşan ıSaym Cen
giz Ekinci arkadaşımız, tasamda (muharip ve 
yardumcı ısmif tefrikinin yer almış olduğunu, 
bugünün iharibleri nazarı itibara alınırsa muha
rip ve yardımcı sınıf tefrikinin kaJbul edilme
mesi 'gerektiğini ileri sürdüler ve Kore Harbin

den Ibâzı misaller verdiler. Hükümet ve Ko-
ımiisıyonun görüşü (bu merkezdedir. Kendilerinin 
'görüşü bir ağırlık taşımaktadır. Fakat, hizmeti 
tedvir eden müessese olarak ve Komisyon ola
rak Ibiz de bu (görüşe katılmaktayız. Eğer aynı 
ıgörüşü paylaşmıyorlarsa kendileri takrir verir
ler, takdir Yüce Heyetinizindir. 

T. İ. P. adına ikinci defa konuşan Sayın Yu
nus Koçak arkadaşımız bir evvelki oturumdan 
mülhem olarak Ihalk lordusu 'münakaşasını tek
rar 'tazelemiş ve yanlış ıtesbit etmemişse komuta 
kademelerinin ve kadrolarının halka açık ol
masını istemiş ve kadroları halka açık olmıyan 
(memleketlerde halik ordusundan bahsedilemiye-
ceğini ifade 'etmişlerdir. Ben yine Grupum adı
na konuşan Sayın Cevat Önder'in .görüşlerine 
iltihak elderek; biz halik tâbirini sınıfsız (bütün 
Türk milletini ifade eden, içine alan bir deyim 
'Oİaraik kabul ediyoruz. Bunun dışında ideolojik 
şekilde halk deyimini reddediyoruz. Eğer on
lar da bizim Ikabul 'ettiğimiz gibi kabul ediyor
larsa, esasen komuta kademeleri Türk ordusu
nun kuruluşundan bugüne kadar bütün millet 
çocuklarına açıktır. Bu, Cumhuriyetten evvel 
de büyük ölçüde böyle olmuştur, Cumhuriyet-
ıten ısonra ıda tamamen böyledir. Bugün dahi 
ordumuzun kumanda (kademelerinde yer alan 
muhterem zevat, Türk Milletinin bağrından ye
tiştirdiği Türk ıçoıcüklarııdır. Pek çoğu 'köylü ve 
uıfalk kasabalardan yetişmiş kimselerdir. Bunu 
aralarında görmek pek ço'k mümkündür. 

Bunun dışında bendenizin komisyon adına 
Yüksek Heyetinize arz edeceğim bir husus yok
tur.. Vaktinizi aldığım için özür diler, hürmetle
rimi sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde son 
Söz ISaym Ahmet Tahtakılıç'ındır, buyurun. 

AHMET TAHTA'KILIıÇ (İstanbul) — Sayın 
Başlkan, sayın milletvekilleri Türkiye'nin millî 
varlığı ve Devlet 'düzeni n?. zaman ele alınsa 
hep bir reform ihtiyacından bahsedilir ve yıl
lardan beri teşekkül eden hükümetlerin prog
ramlarında bu Meclis kürsüsünde ele alman 
esaslı konular bir reform zihniyetti ile ele alın
dığı iddiıasiyle kanunlar düzenlenir, tasarılar 
çılkar. Personel Kanunu aslında Devlet perso
neli bakımından hakikaten reformcu bir zihni
yetle ele alınması lâzımdı. Fakat maalesef, Hü
kümet lolarak bir Devlet ölçüsü başlangıcından 
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Ihareket edilemedi. Millî imkânlarla ekonomik 
takatlar nazara alınmadı ve hizmetlerin özellik
leri, teşkilât kanunlarının toptan elden 'geçiril
mesi .suretiyle .'bir revizyona tabi tutulmadan 
hareket edildiği için çıkardığımız Devlet Per
sonel Kanunu atanmalarda veya-izinlerde ibirta-
ikım. yenilikler getiren, terfi sistemleri üzerinde 
birtakım yenilikler getiren ve (bir de halledcrni-
yoccğimiz anaprensip koyan bir kanun 'olarak 
ölü doğdu. Bu madde nedir? Artık Türkiye'de 
Devlet personelinin ücret ve maaşları hizmet 
karşılığında alacakları 'bedeller; İkinci Dünya 
Hatibinden Sonraki 'dünya ölçülerine uygun ola
rak Ihayat pahalılığı derecesi ile 'birlikte deği
şik bir nizama tabi tolacak 'diye burada (bir pren
sip kabul ettik. Falkat memleket (gerçeklerini 
nazarı itibara 'almadan evvelâ âmme idaresinde 
'bir revizyonu ıgöze almadan, kademeli ibir ısla
hatın ve reformun nasıl yapılacağını ıgöze al
madan yola çıktığımız için, konu siyasi .olarak 
<ele alındığı için, maalesef çıkardığımız" Perso
nel Kanununun hugün anagörüşü .olan «Dev
let 'hizmetlerinde ücretler hayat pahalılığı ile 
(beralber [genişler» fikri iflas etti, gitti. Ve şim
diden sonra ne iolaacğı da belli değildir. 

Aziz arkadaşlarım bir noktayı >bu İkamın ve
silesi ile ifade edeyim. Çünkü kanunla alâkalı
dır. Biliyorsunuz iki, Askerî Personel Kanunu, 
gerekçesinde ifade edildiği gibi, Devlet Perso
nel Kanununa paralel olarak hazırlanmış bir 
kanundur. O halde nasıl oluyorda biz sim
idi esasını halledemediğimiz bir kanunun 
yani, Devlet Personel Kanununda bir üc
ret sistemi koyamadığımız halde Askerî 
Peraonel Kanununu İbir reform kanunu .mevzuu 
olarak ele alıyoruz ve yeniden Devlet (memuru
nu, Ibu sefer ide askerî personeli bir ümide 'bağ
lamak suretiyle bu kanunu çıkarma yoluna gi
diyoruz? Bunu anlamak mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlar, demek ki, personel 
rejiminde 'bir reform yapabilmek için evvelâ 
Devlette idari reformu ele almak lâzımdı, bunu 
almadık. 

İkincisi, hizmetlerin toptan .bir revizyondan 
geçirilmesi suretiyle kadro kabarıklığı ile kad
ro ihtiyacı olan noktalarda nasıl intikal yapıla
cağına dair bir prensip kabul etmeden iyola çık
tık. 

Üçüncüsü, Devlet Personel rejimi için bir öl
çü koyamadık. Türk Devlet Personel sistemi 
hakında (bir sistem koyamadık, Askerî Personel 
Kanunu üzerinde bir »sistem kurduk. Demek ki, 
(bu kanun munhaisıran Ihkmetin özelliklerine 
taallûk eden terfi, kıta hizmeti, dikey terfi 
yerine yaygın (bir terfi sistemini kabul etmek, 
Ikadno kabarıklıklarınla karşı çare aramak gibi 
personelin (hizmeti ile, (fonksiyonları ile alâka
dar 'olan meselelere bir ihal çaresi ve yeni bir 
düzen ıgetirelbiliyor. Fakat ücret sistemi (hak
kında ne desek askıda kalıyor. 'Evvelâ hu nok
tayı arkadaşlar, artık parlâmento olarak iyice 
bir tesibit etmeliyiz ve reform fikrinin Türkiye'
de dejenere olmamasını temin etmıeliyiz. İfti
harla söyliyelbilirim ki, reforma en alışık olan 
'müessese eibetteki Türk Ordusudur. Tarihî ge
lişim 'de böyledir, Türkiye'de ıslahat hareketle
ri tarih 'boyunca ordudan başlamıştır. Çünkü, 
vazifesinin icabı ve yetişmiş elemanları dolayı-
siyle reform fikrine en evvel intibak etmesi l;â-
zımgelen müessese şüphesiz Türk .ordusudur. 
Fakat Türk Ordusu, reform fikriyle hareket 
ettiği zaman dahi Devlet zaruretlerini, halikla 
teması en ıçiok olan müessese olduğu için, çok 
iyi tesibit edebilmiştir. Fakat ne yapalım ki, 
Devlet Personel Kanununa paralel ibir kanun çı
karmak •zaruretiyle hu kanun da açıkça Devlet 
Personel Kanunundaki ücret sistemini esas al
mıştır. O sistem halledilmemiştir İki, Askerî Per
sonel Kanununda yeni ibir ücret anlayışı, İkin
ci Dünya Harbinden sonra diğer milletlerin tat
bik ettiği hayat pahalılığına dengeli bir üc
ret sistemini tatbik edebilelim. O halde arka
daşlarım, bu kanun da Devlet Personel Kanunu 
gibi yarım çıkmaktadır. Bunu açıkça tesibit et
mek lâzımıdır ıveya Hükümet buraya çıkmalı, 
hiz Devlet Personel Kanununu Devlet perso
nelinde, ister Askerî Personel de olsun, ister 
diğer personelde olsun hayat pahalılığı esası
na ıgöre yürütmekte devam edeceğiz, Ibunun da 
kaynakları şudur, 'diye . açık konuşabilmelidir. 
Bu yapılmadığı müddetçe arkadaşlar, kanunu 
şeklen 'Çıkarırız, fakat tatbik mevkiine gelindi
ği ıgilbi, tıpkı Devlet Personel Kanununda ol
duğu gilbi »gayet yamalı ve adalet duyguları ile 
de kabili teİK olmryan yarım hal çarelerine 
'doğru gideriz ki, .memleketimizin şartları ordu 
'bünyesi böyle yarım hal çar eleriyle personel 
düzenini halletmeye müsait değildir. Demek ki, 
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bir defa işin ananoktası üzerinde durmak lâ
zımdır. 

ıSaym arkadaşlar, bu kürsüde konsan arka
daşlarım bu kanunun gerekliliği üzerinde dur
dular. IBu kanunun çaJbulk çıkması ülzjerindc 
durdular. Niçin çalbuk 'çıkmıyor? 'Bunun neden
leri var. Çünkü, işin esası halledilmedi. Dev
let Pensıonel Kanununu yarım çıkardık. Bu 
kanun da ona paralel olarak çıkıyor, binaen
aleyh, bu kanun da yarım çıkacak. 

Evvelâ bu noktadaki açık fikrimi arz ede
yim. Hükümetten, rica ©diyorum, Türkiye'de 
ücret ve maaş sistemini hayat pahalılığına pa
ralel olarak yürütme kararında sabit midir'? 
Türlk millî gelirinin bugünkü durumu ve yarın
ki, inkişafı ve Devlet ikadnolarmdaki inkişaf ile 
birlikte böyle ıbir sisteme bağlıyabilecekmi? 

Ben hemen şahsî (görüşümü arkadaşlarım 
size açiklıyayım: Dâvanın esası, Türk Halikının 
geniş (kitleleri üzerinde en az hayat, ıcn az geçim 
şartı yaşanmamaktadır ki, Devlet Personel Ka
nununda hayatın genişliğine aklığı pahalılığa 
giöre bir ücret sistemi tatbik edilebilsin. Benim 
şahsi kanaatim şudur: Şu anda Başvekil eeya-
hatltadır, Hükümeti temsilen Millî Savunma Ba
kanı buradadır. Açıkça ıkürsüye çıkıp söylemeli
dir. Türkiye'nin millî imkânları bugünlkünden 
daha fazla 'bir personel ücreti ödemeye elveriş
li midir? Eğer evet derlerse, kendilerine şun
ları hatırlatırım: Daha geniş halk kitlelerinin 
doktor imlkânı sağlanamamıştır, ebesiz köylerin 
adedi namütenahidir. Ordunun iskân durumun-
daJki ıstırabını birgün bakanın kendisinden din
ledim. Demek ki, biz 'gerçekçi hareket etmiyo
ruz. Gerçekçi olmaya razı bir numaralı müesse
se de Türlk Ordusudur. Çünkü, her iki sonede 
bir değişen beş yüz 'bin civarında Mehmetçikle 
yani geniş halk ikitleleriyle, onların ıstıraplariy-
l'e en .çok teması olan da Türk subayı, binne-
tice 'Türk Ordu varlığıdır. Ordu varlığının için
de zaten mehme'tçik de vardır. 

Burada kendilerine hatırlatırım, 1961 sene
sinde arkadaşlar, Tür'k erinin aylığı 150 kuruş 
idi. 20 liraya ıçıkârmanm en az yapılacak şey 
olduğuna kanaat getirdik, fakat 10 lirayı ödl-
yöbiMik. Selbep; Devlet imkânları müsait de
ğil. Demeik ki, arkadaşlar, evvelâ Parlâmento 
stonra Hükümet artık bu gerçeğe parmak bas
malı, parça parça kanunlarla çıkan personel re

jimi ile Türk Devlet hayatının iyiye değil, kö
tüye gittiği gerçeği üzerinde sımsıkı durmalı. 
Birinci noktai nazarım bu. 

Şimdi kanunun kendi bünyesine geçiyorum. 
Demek ki, reforım fikri arkadaşlar ,persıonel re
jiminde zayıf olduğuna göre bir reform ka
munu ile karşı karşıya değiliz. İşin esasını hal
letmemişiz. 

Arkadaşlar, bu kanundan da evvel halledil
mesi lâzımgeılen ordunun Teşkilât Kanunudur. 

Arkadaşlar, mücadele istikametinde 11 yıl 
Parlâmento dışında kaldım. Fakat 1946 da adı
nı hürmetle anacağım, ölen bir milletvekili Al-
doğan Paşa, Türk Ordusunun teşkilât kanu
nu olmadığı ıstırabını bu kürsüye getirmişti. 
O günden bugüne de Türk Ordusunun teşkilât 
kanunu çıkmamıştır. "Halbuki teşkilât kanunu 
ve teşkilât kanunu ile beraber, hattâ personel 
yetiştirecek kaynakları - biraz sonra alâkasını 
arz edeceğim - tüm ele alıp da personel kanunu
nu yapmadığımız takdirde isabetli hareket et
memiş oluruz. 

Arkadaşlar, meselâ Türlk Ordusunun özellik
lerinden ıbirtanesi, Ordu - Millet formülünü 
Türk Milleti, tarihî kaderi itibariyle yaşatmak 
zorunluğunda kalmıştır. Öyle kader tablolariyle 
karşı karşıya kalmıştır ki, dostundan ihanet 
görmüştür, düşmanı fırsat beklemiştir, millet
çe varlığını, toprak bütünlüğünü ve istiklâlini 
korumak zarureti ile karşı karşıya kalmıştır. 
Tarih, Türk Milletinin bu dâvada çok yapayal
nız kalmak mecburiyetinde olduğunu tesbit et
miştir. Nitekim, bizim asker âbidemizin adı, 
«Şehit Asker» abidesidir, «Meçhul Asker» âbi
desi değildir. Çünkü, kader Türk Milletini çok 
zaman varlığını yalnızbaşına korumak zarure
tiyle karşı karşıya ^bırakmıştır. 

- O halde, önemli bir mesele ile karşı karşı-
yayız arkadaşlar, ordu varlığında sivil norm
larla askerî normları birleştirmezseniz perso
nel yetiştirme dâvasında. Meselâ, artık harita 
subayını mühendis mektebinde yetiştirmease-
niz, icabında askerî güçte, icabında âmme ida
resinde o subaydan istifade etmek yollariyle 
hareket etmezseniz, yarınki Türkiye'yi hak ede
mezsiniz. Muhabere subayını artık teknik okul
lardan, mühendis mekteplerinden yetiştirmez-
seniz, ordu varlığı ile millet varlığı arasında 
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kaynaklar bakımından1 zayıf kalırısınız. Norm
lar birleştirilmelidir. Bu kanun bu mevzuları 
da ele alan bir kaynak kanunla beraber gelse 
idi göreceksiniz ki, haklar ve vecibeler tâyin 
edilirken değişik şeyler yapılacaktı. Meselâ; 
40 yaşında bir harita subayı emekli oldu, ne 
yapacak? Normu mühendis unvanını haiz de
ğil, sivil sektörde kendi yerini alamıyor. Bi
naenaleyh, biz 40 yaşındaki 'teknik bir elemanı 
âmme idaremizin inkişafında kullanmaktan 
mahrum oluyoruz. Buna mukabil biliyorsunuz 
iki, simidi ihtiyat yaştayız, bütün millet ordu 
kadrosunun içine dâhildir. Alacağınız teknik 
personelle, askerî vazifeye alacağımız teknik 
personelle askeri kendi 'bünyesindeki teknik 
personelin yetişiş tarzları, ehliyetleri ve hattâ 
haklar bakımından bir müşterek norm içinde 
olması lâzımdır, 20 nci Yüzyıl bunu ic ah ettiri
yor, teknoloji de bunu icab ettiriyor. Bu ana-
fikrimi hususi temaslarımda söylemiştim. Millî 
Eğitim Bakamı burada olsaydı arz ederlerdi, 
dikkat ederseniz 3 günde bir muha'bere subay
ları mühendis unvanını almak ister, harita su
bayları mühendis .olmak ister. Efendim, bun
ları mühendis yetiştirelim, tıpkı doktora verdi
ğimiz askerî terbiye gibi buna da verelim, or
du normu ile sivil normu birleştirelim, hem 
askerî gücümüzü artıralım, hem de emekli olan 
bir teknik personelden hayat sahasında geniş 
istifade edelim. Bu meseleleri halletmeden çı
karılacak bir lordu personel kanunu yarımdır 
arkadaşlar. 

Diğer bir noktaya temas ediyorum : Arka
daşlar, Hükümetin ıgerekçesinde bir ilâve cüm
le olarak çok gerçek bir şey var. Türk Millî 
Ordu geleneğini diğer ordulardan ayıran bir 
husus hir fıkra olarak teslbit edilmiş ama, bu
nun üzerine doğru bina kurulmamıştır. Bakı
nız size okuyoyım : Kıta hizmeti, gerekçenin 
ikinci sayfası : «Meslekin kuruluş maksadının 
temel unsudur.» Demek ki, .askerlik demek as
lında kıta hizmetidir. Arkadaşlar, hizim iki 
müessesemiz temel noktaya dayanmıştır; birisi 
askerî müessesemiz, nirisi de eğitim müessese
miz. Millî eğitimde asıl öğretmenliktir, asker
likte de asıl kıta (hizmetidir, arkadaşlar. Bi
naenaleyh, kıta hizmetini cazip kılmak gibi 
bir fikir, Türk Ordusu için mevzuubahsolma-
mıştır. Askerlik hizmetini cazip kılmak, evet, 

hattâ ben gerekçeyi iyice tetkik etmeme rağ
men, evvelce bütün ordu kurmay heyetinin 
her derecedeki vazifeye yetişmiş olmamasından 
doğan bir şeyle bu mucip sebep yine gelmiştir, 
kıta hizmetinin meehuriyeti hükmünün kalma
masıdır. 

Size açıkça söyliyeyim : Türk Harb Tarihine 
arkadaşlar, şöyle bir umumi bakışla bakar
sak şu gerçeği ıgörürüz : Makam, Şah, Padişah, 
komutan, cihangir kim olursa olsun ordugâh
la benaberse Türk Ordusu mağlûp olmamıştır. 
Bu geleneğin esası, askerlikte kıta hizmetinin 
mecburiyetini doğurmuştur. Bunun sayılama 
yacak kadar büyük faydaları vardır. Sebep, 
her subay o Mehmetçikle yanyana temas ha
linde 'bulunmaktan mütevellit iki 'büyük şey : 
Birisi, millî güç, vatandaşla temastan doğan 
güç. İkincisi, kendisinin onun varlığını iyice 
hissedip mânevi ıgücünü artırmaktır. Bu iki 
esas, kıta hizmetinin Türk Ordusunun mecbu
ri oluşunun millî vasfını teşkil eder. Benim, 
şahsan, askerliğim bir yedeksubaylıktır. Fakat 
tarih görüşüm, bu kıta hizmetinin mecburiye
tinin kalkması hakkındaki mucip sebepler, hele 
kıtayı cazip kılmak için işi tazminatla halle 
kalkmak, Türlk Ordusu için tamamen yanlış 
bir temel teşkil eder. Bu nokta üzerinde Hü
kümeti, teknik personeli ve 'bunların üstünde 
Parlâmentoyu dikkatle durmaya davet ediyo
rum. 

Arkadaşlar, dün dil bilen personel orduda 
azdı, bugün orduda, iftiharla söyliyeyim; dil 
bilmiyen personel azdır. Dünya ile temasımız 
o kadar arttı ki, iftiharla söyliyelbilirim, her 
Türk subayını 'birçok vazifelerde kullanmak 
imkânı var. Kalifiye eleman o kadar çoğaldı 
ki, bunu bugün bu gibi mucip sebeplerle kıta 
hizmeti mevzuunu çıkarmak yanlıştır. 

Size askerlerden dinlediğim bir iki noktayı 
söyliyeyim : Birisi arkadaşlar, Harbiye Neza
reti Saltanat ızamanında bir subayı tehdidede-
ceği zaman, maalesef Balkan Harbi zamanın
da da böyle idi, seni cepheye gönderiyorum... 
Bu gibi yanlış telâkkiler tarihimize pahalıya 
mal olmuştur. O halde geliniz, güçlükler ne de
rece olursa olsun kıta hizmetinin 'mecburiyeti
ni, Türk millî görüşünü 'biz muhafaza edelim, 
bundan vazgeçelim. Takdir ıgirdi mi, şahıslar 
fanidir, ıbujgün komuta heyeti hu elastikiyeti 
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çok iyi tatbik edebilir. Fakat jen küçük mâna
da suiistimal edildiği gün, bugün kıta subayı, 
karargâh subayı diye iki tip yaratmak .gibi bir 
yanlış noktaya gitmiş, oluruz. Onun için, bu kı
ta hizmeti mevzuundan katiyen vazgeçmemek 
lâzımdır. Bu, Türk Ordusunun bütün milletle 
beraber <ordu, millet ordu, ordu millet felse
fesini meydana getiren, yani her ailenin asker 
lOcağma bağlı olması keyfiyetini meydana .ge
tiren kuvvetli bir unsurdur. 

Oelelim kanunun kendi bünyesi içerisinde 
ikinci noktaya : 

Aziz arkadaşlarım, orduyu bir bütün ola
rak muhafaza etmek en hassas vazifedir. O hal
de hele bugün yardımcı sınıflarla, ne olursa 
olsun, diğer subaylar arasında hizmet, külfet, 
fırsat eşitliğim zedelemek doğru değildir. Me
selâ arkadaşlar, bugün teknik okullarımız, as
kerî gücümüze en çok faydalı eleman katan 
insandır. Çünkü motorize bir ordu ile karşıla
şınız. Bunun tamirhanesi, seyyar tamirhanesi, 
diğer ihtisas mevzuları, ordunun bütünlüğünü 
meydana getiren bir unsurdur. Bir kimyager, 
bir nakliyeci, bir ordonat subayı, diğer bir 
unsur ordu bütünlüğü içinde mütalâa ediliyor. 
Bundan katiyen sarfınazar edilmiyor... Haa, 
hizmetteki mahrumiyetleri nasıl telâfi edece
ğiz? Arkadaşlar, bize Millî .Savunma Bakanı 
karargâhlarda iskân şartlarını tanzim etmek, 
karargahların yaşama şartlarını daha iyi ıs
lah etmek, her türlü maddi, mânevi ihtiyaçları 
karşılamak suretiyle, oraya kuvvet vermek su-
ıretiyle bu iş halledilir. Âdilâne bir personel re
jimi ile bu nokta iyiden iyiye halledilebilir. Bu 
halledilirse, biraz evvel bahsettiğim, sivil, norm 
ile askerî normu (birleştirmekten doğan askerî 
gücümüzü artıran büyük kaynaklarla karşı 
karşıya kalır. Bu nokta da bu tasarıda iyice 
halledilmemiş bir şeydir. Onun için arkadaşlar; 
Türk Ordusu bugünkü kanun, bugünkü per
sonel nizamı ile memleketin müdafaa gücünü, 
anavazifelerini yürütebilmek durumundadır ve 
yürütmüştür. Eğer Hükümet çıkıp, söz verir
se, biz millî savunma bakımından, teşkilât 
kanunu, kaynak kanunu, sivil normla askerî 
teknik normların birleştirilmesi mevzuunu hal
lederek personel kanununu getireceğiz, derse, 
bu kanunun bir ay, iyi ay gecikmesinde hiçbir 
mahzur, hiçbir mâni yoktur. Devlet Personel 
Kanununda ımesele halledilmediği iıçin, hayat 

pahalılığına paralel ücret sistemini de tatbik 
edemiyeceğimize göre yine kanun muallel doğ
maktadır. Bu meseleler halledilirse Türk Mil
letinin hakikaten tarihiyle, şahsiyetiyle, her 
türlü varlığiyle gözbebeği olan Türk Ordusuna 
isabetli bir personel rejimi yapmış oluruz. 
Takdir elbette siz milletvekillerinindir. Hepi* 
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz mü istiyorsu
nuz? Efendim, müzakere yeterlik önergesi üze
rinde cereyan ediyordu. Bir yeterlik önergesi 
vardı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Hükümetten bâzı sual
lerde bulundular. Müsaade ederseniz cevap ver
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Son söz olarak sizden sonra 
bir milletvekiline daha söz vermek suretiyle 
size söz vereyim efendim, buyurun. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Askerî Personel Kanu
nu hakkındaki müzakerelerde dün ve bugün 
sayın komisyon sözcüsünün ve başkanının ver
diği izahat üzerine konuşmayı düşünmektey
dim. Ancak, bugün Sayın Tahtakılıç yaptığı 
konuşmada Hükümetten bâzı sualler sormuş
tur. Bunların müphem kalmaması icabeder.. 

Evvelâ, 160 sayılı Kanun Başbakanlık Perso
nel Dairesini teşkil ettikten sonra, bu Daire
nin teşkilinde askerî personel rejiminin sivil 
personelden ayrı mütalâa edilmesi kanunla 
tesbit edildiği için, müstakil bir Askerî Per
sonel Kanununun huzurunuza getirilmesi kanun 
icabı olmuştur. Yine 160 sayılı Kanuna göre 
yapılan Sivil Personel Kanunu, 657 sayılı Ka
nunda da, askerî personelin tâyin, terfi gibi 
personel hakları hariç bırakılmıştır. Bu sebeple, 
müstakil bir askerî personel rejiminin Yük
sek Meclise getirilmesi zarureti hâsıl olmuş
tur. Bu kanun 14 Temmuz 1966 tarihinde ka
nunlaşmış, Meclisimizde konuşulmuş ve Yük
sek Meclisin kanunun tümü üzerindeki görüş
leri tebellür etmiş ve Senatoya gitmiştir. Ora
da da konuşulmuş ve yine Senatomuzun da 
kanun hakkında ki, görüşü tesebbüt ettikten 
sonra, Sayın Devlet Başkanımızın vetosu üze
rine tekrar huzurunuza gelmiş ve ikinci defa 
konuşulan, veto edilen kanunlar arasındadır. 
Binaenaleyh, Hükümetin getirdiği prensipler 
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üzerinde Yüksek Mccsliste, komisyonlarda, 
Senatoda enine boyuna müzakere edilmiş ve 
kanun hakkında Meclislerin noktal nazarı te
bellür etmiştir. Yeniden bir noktai nazar ge
tirmenin âdeta bir vetoyu vesile ederek, bir 
tekriri müzakere mahiyetini alacağını da Yük
sek Meclisin takdir edeceğini sanırım. Bu As
kerî Personel Kanunu ile Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin subay, assubay ve askerî öğrencile
rin sınıflandırılmalarını, yetiştirilmelerini, atan 
malarını, terfii]erini, görev yükümlülüklerini, 
taltiflerini, maaşlarını, tazminat ve ödenek
lerinin düzenlenmesini İhtiva etmektedir. 

Şimdi, bu kadar geniş bir çerçeve içerisin
de hazırlanan kanunun içinden sadece personel 
rejiminin maaş kısmına Sayın Tahtakılıç'nı 
temas etmesi ve personel rejiminde ödenil
mesi düşünülen ödenekler hakkında Hükümetin 
görüşünü sorması beni söz almaya mecbur etti. 

Evvelâ, bu kanun bir maaş kanunu değil
dir, huzurunuzdaki kanun, bir maaş kanunu 
değildir, as'kerî personelin sadece maa
şını tesbit eden bir kanun değildir; 
biraz evvel saydığım personel haklarım kapsı-
yan ve onları tanzim eden bir kanundur. Per
sonel rejimi hakkında yani, personel rejı'mıinc 
göre maaş hakkında bu kanunun muvakkat 
210 ncu maddesi, askerî personelin maaşlarının 
657 sayılı Kanunla tesbit edilen esaslar üzerinden 
ödeneceğini tesbit etmektedir. Buna göre biz, as
kerî personelin biraz evvel tadadettiğim haklarını 
bu kanunla tesbit ederiz. Yine, daha evvel Mec-
lisinizco kabul edildiği gibi, umumi personel re
jiminin maaş nisbetlcri tesbit edildiği zaman 
onunla birlikte tatbik edilir. Hükümet, 657 sa
yılı Kanunun göstergelerinin tes'bitindeki zorluk
lar karşısında, malûmlarıdır ki, buradan çıkardı
ğı bir kanunla avans vermek suretiyle yeni perso
nel haklarını, maaşlarını tesbit edinceye kadar 
avans ödemek suretiyle devam ettirmektedir. An
cak, Hükümette bu hususta bir çalışma vardır. 
Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Personel Daire
sinin müşterek çalışın asiyi e, Anayasa Mahkeme
sinin de tadil ettiği bâzı maddeleri kapsıyacak 
şekilde, bu kanunu huzurunuza getirecektir. Bu 
kanunun tehiri yani, yeniden bir kanun tanzimi, 
huzurunuza gelen Askerî Personel Kanunu mü
zakeresinin talikini icabettirmez. Biraz evvel arz 
ettiğim gibi, askerî personelin çeşitli ihtiyaçları

nın, modern ihtiyaçlara göre ve yeni Personel Ka
nunu prensiplerine göre biran evvel kanunlaşma
sı gerekmektedir. 

Sayın Tahta kılıç bu kanunda ikinci bir boş
luktan bahsettiler. Kaynak meselesine temas et
tiler. Bu kanun Silâhlı Kuvvetlerin kaynak me
selesini ayrı mütalâa etmiş ve içerisine almamış
tır. Birkaç gün evvel yaptığım konuşmada da 
Yüksek Meclise arz etmiştim. Bütçe Plân Ko
misyonunda mevcudolan Harb Okulları Kanu
nu, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kaynak meselesi
ni halleden bir kanundur. Huzurunuza geldiği 
zaman bu kanun üzerindeki görüşlerinizle elbet-
teki bu itmam ve ikmal edilecektir. 

Kıta tazminatı ve kıtanın özellikleri üzerinde 
durdular. Bu husustaki fiikrlerine iştirak ede
rim. Türk Silâhlı Kuvvetleri kıta hizmetine önem 
vermekte ve bunun için kıta hizmetini subayın 
asli vazifesi sayarak bunu bir teşvik yeri olarak 
değil, subayın asli vazifesi olması itibariyle, mad
desi geldiğinde bu husustaki yeni görüşlerimizi 
arz ettiğimiz zaman zannederim ki, Sayın Tah-
takılıç memnun olacaktır. 

Yardımcı sınıf ve muharip sınıf tefrikinin 
uygun düşmediğini ifade ettiler. Modern ordu
larda bu tasnif vardır. Umumi personel rejimimiz 
vazife müessiriyetine göre görevlerin tasnif ve 
sıralanmasını âmir bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
vazife özelliklerine göre Silâhlı Kuvvetlerde mu
harip ve yardımcı sınıf tefrikini birçok ordularda 
olduğu gibi, Türk S ilâhi Kuvvetleri de bu Perso
nel Kanununda bu şekilde derpiş etmiştir, bunda 
bir sakınca mütalâa etmemektedir. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Bakanın konuş
ması İçtüzüğün 111 nci maddesi gereğince Hü
kümete tevcih edilmiş olan suallere cevap mahi
yetinde olmuştur ve bu çerçeve içinde kalmıştır. 
Bu itibarla yeniden bir milletvekiline söz verme
den yeterlik önergesi okutup oylatacağım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bir usul meselesi ile karşı karşıyayız. 

BAŞKAN — Bir dakika. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ta

sarısının tümü üzerinde müzakereler yeterlidir. 
Vcteıiiğin oylanmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Kaya Özdemir 



M. Meclisi B : 91 24 . 4 . 1967 O : 1 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ye
terliğin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın' Tahtakılıç, yeterlik öner
gesinin aleyhinde mi söz istiyorsunuz? 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ta-
kibettiğiniz usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, aynı zamanda 
yeterlik önergesinin aleyhinde de dediniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) —- Muh
terem Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
son sözün milletvekilinin olması, millî irade si
yasi felsefesinin bir temel noktasıdır. O da, 
milleti temsil eden Meclis, Hükümet veya komis
yonun diktasını dinler vaziyette kalmıyacaktır. 
En son söz milletvekilinin yani, Hükümetin, ko
misyonun görüşüne karşı görüşü olan milletveki
linin olacaktır. 

Şimdi Sayın Başkana çok hürmetim vardır. 
Vazifesini daima dikkatle ifa ettiği kanısındayım. 
Fakat bugün Sayın Millî Savunma Bakanı benim 
anagörüşlerime de cevap verdiği halde sorduğum 
suallerin çerçevesinde kaldığı gibi bir mütalaa 
beyan ettiler. Arkadaşlar, Parlömantarizm çok 
ince bir sistemdir'. Şimdi ben ve benim şahsımda 
Yüksek Heyetiniz Bakanın telkinlerini dinlemek 
mevkiinde kalamaz. İçtüzüğün millî hâkimiyet 
felsefesi de buna uygun değildir. Takdir Sayın 
Başkanın ve sizindir. 

BAŞKAN — Efendim Başkanlığın görüşü
nü arz etmiştim. Şimdi oyunuza müracaat ede
ceğim. Son söz olarak yeniden bir milletvekiline 
söz verilmesi iktiza ettiği fikrini savunanlar lüt
fen işaret buyursun... Bunun gerekmediğini ka
bul edenler... Efendim son söz olarak bir millet
vekiline söz veriyorum. Kayıt sırasına göre sıra 
Sayın Nihat Diler'dedir... Yok. 

Sayın Nuri Kodamanoğlu?.. Yok. 
Sayın Ferda Güley, buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, evvelâ Sayın Bakanın, bu kanun filân 
tarihde Meclise sevk edilmiştir, Mecliste ve di

ğer Mecliste görüşülmüştür, yeni bir noktainazar 
izhar etmek doğru değildir, şeklindeki beyanını 
haklı bulmadığımı ifade ederek kısa sürecek olan 
mâruzâtıma başlıyacağım. 

(Bu dönem ikinci dönemdir. Bahis mevzuu 
olan hâdiseler birinci dönemde cereyan etmiştir. 
Bu Meclis, bu Yüce Heyet, bu Yüce Kurul 1965 
seçimleriyle kurulmuştur. Daha evvelki 1961 se

çimleriyle kurulmuş olan 1 nci Meclisin yapmış 
olduğu bir kanunun veto edildikten sonra geçir
miş olduğu safhaları ve prosedürü bu Meclisin 
kabul etmesi mükellefiyeti, yükümlülüğü yok
tur. Meselâ, bendeniz geçen dönemde bu kanu
nun görüşüldüğü Karma Komisyonda idim, oyu
mu şu veya bu şekilde izhar etmiş değilim. Bu 
-dönem de tamamen yeni bir ufuk çizgisi üzerin
de bulunduğumuz için rahatlıkla orada olumlu 
oy kullandım'sa şimdi burada olumsuz bir beyan
da bulunabilirim. Aynı dönemde değiliz çünkü. 

Sayın Tahtakılıç'm konuşmalarını tüm dinli-
yemedim, • ne kadar olmuştu başlıyalı bilemiyo-
ruım, koşup geldiğimde konuşuyorlardı. İki esas 
temel unsur gördüm. Birisi, bu kanunun Devlet 
Memurları Kanunu ile paralel olmaktan gelen 
za'fı. Bunu uzun uzun ve güzel bir şekilde teş
rih ettiler. İkincisi - teferruat üzerinde durmı-
yacağım - diğer ikincisi zannediyorum, bence 
önemli bulduğum, bir merhum kıymetli askere 
atıf yaparak, Teşkilât Kanununun hâlâ gelme
miş olmasından mütevellit zaıf.. Ben de o kana
atteyim ki, bu tasarı, bünyesinde gerçekten or
dunun muhtacolduğu çok sağlam, yep yeni mües
seseler getirmiş olmakla beraber bu iki büyük 
zaıfla kusurludur. Devlet Memurları Kanunu
nun, yaşamakta olduğu rivayet edilen kanun 
durumunda bulunduğu bir vakıadır. Bilir misi
niz ki, muhterem arkadaşlarım, bu tasarının bu 
zaıfla malûl olmasında büyük sorumluluk payı 
olan naçiz bir arkadaşınızım. Çünkü, bu kanun 
daha 1962 yılında Meclise Subay Terfi Kanunu 
adiyle gelmiş, Millî Savunma Komisyonuna ha
vale edilmiş, o vakit Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı idim zannediyorum, tasarıyı tetkik ettik
ten sonra toplantıda dedim ki, bu kanun sadece 
Subay Terfi Kanunu adı altında 4273 sayılı Ka
nunu yeniler mahiyette bir kânundur. Halbuki, 
şimdi Devlet Personel Dairesi kurulmuştur. Bu 
dairede Devletin bütün memurlarının yani, sivil 
sektördeki memurların hukuku yeni bir konsept 
ile tarsin ediliyor. Onun arkasına düşer, Silâhlı 
Kuvvetlerimiz. Vaktiyle uzun yıllar Devlet me
murlarına tatbik edilen kanunların, 4273 sayılı 
Kanunun tatbik edildiği Silâhlı Kuvvetlerimiz 
arkasına düşmüştür. 1 0 - 1 5 senelik arkasından 
yürümeye mahkûm olmuştur, ikisini parelel yap
mazsak yeniden aynı vakıa ile karşılaşırız. Bi
naenaleyh, Hükümet Devlet Personel Dairesi ile 
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temas etsin, gazetelerde birtakım prensiplerde 
mutabakat hâsıl olduğu bildiriliyor, bu mutaba
katlar gerçek midir? Benim okuduğuma göre bu 
mutabakatlar olmuşsa getirdiğiniz tasarı bunun 
gerisinde kalıyor. Hükümet olarak tetkik edin, 
Devlet Personel Kanunu ile paralel çıksın dedim. 
Hükümet kabul etti, 15 günlük mehil verdik, al
dı. 15 gün sonra geldiler, gerçekten bu kanunu 
acele getirmişiz. Devlet Memurları Kanunu ile 
beraber çıkması zaruretine Hükümet olarak biz 
de kanaat getirdik, tasarıyı geri alıyoruz, dedi
ler. Tasarıyı geri aldılar. Sonra uzun çalışmalar
dan geçirildi. 15 . 2 . 1965 te, yani 3 neü inö
nü Hükümeti düşmeden evvel Meclise verildi, 
Devlet Memurları Kanunu ile paralel hale geti
rilmiş olarak. 

Şimdi, bu iki kanunun, - biri kanun, biri ta
sarı - gerçekten Siyamlı ikizler manzarasında 
olduğu bir gerçektir. Birbirine yapışık, birinde
ki bütün isıihhatsizlik alâmetleri öbürüne geçmiş 
olarak, bu tasarı görüşülecefctir, görüşülmüştür, 
yeniden görüşülecektir. Buna iştirak etmemek 
mümkün değildir. Meselâ, bu kanunun malî hü
kümler getiren maddeleri Devlet Memurları Ka
nununun temel çekirdeğini teşkil eden kat sayısı 
ile sıkı sıkıya bağlıdır. Yani, gösterge tabloların
da gösterilen rakamlar, o kat sayısı ile çarpılacak 
ve bu kanunun kapsamı içine giren asker kişilere 
ona göre maaş verilecek. O kat sayı ortada yok, 
kat sayının geleceğine dair emare de ortada yok. 
Demek ki, malî hükümler kendisini Devlet Me
murları Kanunundan çözücü yeni bir hüküm ge-
tircniyecekse bu haliyle işlemiyecektir - kıta taz
minatları hariç - bu bir vakıadır. Sayın arkada
şımız bunu iyi teşhis etmişlerdir ve burada sa
mimî bir şekilde ifade buyurmuşlardır. 

Teşkilât kanunu meselesine gelince: 
Bu tasarının görüşülmeye başlanılmasından 

sonra saym arkadaşlarımız maddelerde açıkça 
müşahede buyuracaklardır ki, hakikaten bugün 
Silâhlı Kuvvetlerimizin, Millî Savunma Bakan
lığımızın, Genelkurmay Başkanlığımızın teşki
lât, görev ve yetki kanunlarının olmaması bu 
kanunun ilgili bütün maddelerine geniş ölçü
de zaıf getirmiştir. Yüksek Heyetiniz bu mad
deleri görüşürken, bu zaıfla karşı karşıya ka
lacaksınız ve çok güçlük çekeceksiniz, çok güç
lük çekeceğiz... 

Arkadaşlar, bu tasarı Meclise sevk edildi
ği zaman realite başka idi. O vakit Millî Savun

ma Bakanlığının Teşkilât ve Yetki Kanunu var
dı, 5398 sayılı falan - hatırımda yanlış kalma
dıysa rakam - teşkilât kanunu, yetki kanunu, 
görev kanunu var idi. O günkü anamuhalefet 
olan Adalet Partisi Meclis Grupu - tarihi şim
di hatırlıyamıyorum - Saym Ali Naili Erdem 
imzasiyle Anayasa Mahkemesine, kanunun 1, 
2 ve 3 ncü maddelerinin iptali için başvurdu. 
Yani, Adalet Partisi Meclis Grupu başvurdu 
ve Anayasa Mahkemesi uzun uzun, aylarca ken
di portföyünde bu teklifi bekletti, Hükümete 
vakit kazandırmak istedi, sonra 'görüşüldü ve 
müracaata uygun olarak Millî Savunma Bakan
lığının teşkilât kanunu ki - 7 maddeden ibaret
tir - onun ruhu olan, temeli olan 1 nci ve 2 nci 
maddelerini iptal etti. 3 ncü maddesi de zaten 
Anayasanın 110 ncu maddesi gereğince iptal 
edilmiş vaziyetteydi. Demek ki, 4 ncü madde 
var, kuvvet kumandanlarının statüsünü tanzim 
ediyor, 1 nci ve 2 nci madde olmayınca boşluk
ta kalan bir 4 ncü madde. Sonra yürürlük hü
kümleri, uygulama hükümleri, ve diğer hüküm
ler ve bâzı maddeleri kaldıran maddesi. Yani, 
kanunun kendisi, birinci, ikinci madde ve üçün
cü madde. İkisini Anayasa Mahkemesi kaldır
dı, birisini de zaten Anayasanın kendisi kal
dırdı. Şimdi bugün bu tasarıyı Yüksek Mec
lis huzurunuzda savunması gerekli bulunan Sa
yın Bakan arkadaşımız ve Bakanlığı olarak 
Anayasanın 106 nci maddesi gereğince krul-
muş bir bakanlık gibi de değil. Meselâ, Köy 
İşleri Bakanlığı, bilmem Enerji ve filân bakan
lığı kurulur. Çünkü, Anayasa bu yetkiyi ver
miş. öyle değil. Bu Bakanlığı kuran teşkilât 
kanunu ortada yok. Onu iptal etmiş Anayasa 
Mahkemesi. Şimdi, Millî Savunma Bakanlığı 
kendi teşkilât ve yetki Kanununa göre iki ka
rargâh halinde idi. 1 - müsteşarlık. Onunla şu 
hizmetleri yürütüyor. 2 - Genelkurmay Başkan
lığı. Onunla da şu, şu, şu hizmetleri yürütüyor
du, (Madde 1) o idi, bu, şimdi ortada yok. Ana
yasanın 110 ncu maddesi, Genelkurmay Başka
nını, Başbakana karşı sorumlu yapmıştır. Ana
yasa Mahkemesi de bunu, benim iştirak edeme
diğim bir anlayışla tescil etmiş ve büyük, yani 
aynı sayıya yakın muhalefete rağmen kabul 
etmiştir. Yani, doğrudan doğruya Başbakana 
bağlıdır, tarzında kabul etmiştir. Şimdi Genel
kurmay Başkanlığına ait, Anayasanın emretti
ği kanun ortada yok. Millî Savunma Bakanlı-
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ğmm teşkilât ve yetki Kanunu ortada yok. Bu 
iki müessese iş içe. Mânevi şahsiyetinde başku
mandanlık mündemicolan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, onu temsil eden Devlet Reisi ve 
icra unsurumuz Hükümet, Hükümetin içinde 
de Millî Savunma hizmetlerini yürüten Millî 
Savunma Bakanı. Teşkilât Kanunu yok. Genel
kurmay Başkanlığının Anayasanın emrettiği 
yetki ve vazife kanunu yok. 

Şimdi bu iki müessese, son derece ıstıraplı, 
bunu böyle çıplak bilmek lâzımdır. Son derece 
ıstıraplı, bir yanyanalık, bir yanyana yaşayış 
içindedir. Yani, «Coexistince Pacifigue» sulh 
içinde beraber yaşama hali. Fakat biri biraz 
hep çekilerek, biri biraz hep ilerliyerek. Demok
ratik parlömanter bir rejimde Hükümet ola
rak, Meclis olarak hemen koşup bu enfekte ya
raya gerekli tedavi unsurunu getirmek sat
tır, lâzımdır, ve hiç vakit geçirmeden yapılma
sı gerekli olan vazifedir. Pugün vakıa budur. 
Genelkurmay Başkanlığı rahatını ister, büyük 
sorumluluk altında, Anayasanın 110 ncu mad
desi yeni bir statü 'getirmiştir. Anayasa Mah
kemesi de iştirak edeyim, etmiyeyim bu görüşü 
paylaşmıştır. Teşkilât Kanunu yoktur. Şimdi 
maddelerde bunu hep göreceğiz. Bakınız arka
daşlar, durumun vahametini size daha iyi anla
tır ümidi ile Anayasa Mahkemesinin almış ol
duğu, Teşkilât Kanununu iptal eden kararının 
8 nci bendini okuyorum: 

5398 sayılı Kanunun - doğru hatırlamışım -
bugün uygulanmakta olan 1 ve 2 nci madde
lerinin, iptali kararının derhal yürürlüğe ko
nulması sonucunda bu maddelerin konusunu 
teşkil eden kamu hizmetlerinin olduğu yerde 
kesilmesi durumu meydana geleceğinden ve 
Anayasanın 110 ncu maddesinin son fıkrasın
da öngörülmüş bulunan kanunda henüz düzen
lenmemiş olduğundan kamu hizmetinin aksatıl
ması ve gerekli kanunun düzenlenmesine im
kân sağlanması maksadiyle Anayasanın 152 nci 
ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargıla
ma Usulleri hakkındaki falan tarihli, falan sa
yılı kanunun falan maddesi gereğince, 5398 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerine iliş
kin iptal hükümlerinin yürürlük tarihinin 
12 . 10 . 1966 olarak tesbiti uygun görülmüş
tür. 

Karar tarihi asılında 14 . 4 . 1966, 6 ay müd
det veriyor. Hangi gerekçe ile? Eğer diyor, 

ben bu kararımı yürürlüğe yetinmiş olsam, ge
niş bir sektörü kapsıyan idari bütün mekaniz
ma durur. Durmasını önlemek için bu müddeti 
veriyorum, -diyor. Demek (ki, Hükümetin baş 
vazifesi hemen derhal Anayasanın 1110 ncu 
maddesinin emri (gereğince; Genelkurmay Baş
kanlığının yetki ve vazife kanunu getirmek. 
Bu iarada iptal edilmiş maddelerin yerine ve
ya tamamen yepyeni, 5398 sayılı Kanunun ye
rine kaim olarak Millî Savunma BaJkanlığmın 
Teşkilât Kanununu getirmektir. 

Ne »olmuş şimdi ıo ıgünden bu 'güne? 
12 . 10 . 1966 tarihinde iptal kararı yürürlüğe 
girmiş. O günden bugüne sayarsak, 7 nci ayın 
içindeyiz ki, Millî Savunma Bakanlığının Teş
kilât Kanunu yok bir vazife ve yetki kanunu 
yok. Genelkurmay Başkanlığı da o iptal edilen 
1 nci madde 'gereğince Millî Savunma Bakan
lığının içinde idi. Anayasanın emrettiği kanun 
da onun için çıkımadığından dolayı ıo da yok
tur. İki büyük millî müessese, birisi siyasi plân
da, iki büyük ve son derece önemli, millî sa
vunma ile güvenlik ile ilgili bu iki müessese 
kanunsuz olarak bulunmakta ve bugün kanun 
vâzıı olan Yüce Meclisten kendi muhtevasını 
teşkil eden subay ve assubaylar için yeni bir 
personel Ikanunu istomelktedir. Bu duruma düş
müştür. Yani, bu yeni bir hâdisedir, 1 nci dö
nemde ımevcudolmıyan bir 'hâdisedir, bu dö-
demde vardır. 

Bendeniz geçen sene Geçici Komisyonda 
idim. Aldığınız karar ıgereğince 'Geçici Komis
yonlar bu döneme de sirayet ettirildi, yine vazi
feliyim. Bu tasarı Yüce Meclisten biran evvel 
çıksın için, çok samimî bir düşünce ile, Cum
huriyet Senatosundaki değişikliklerin üzerin
de uzun uzun durup da vakit kaybetmektense, 
Genel Kurula getirelim Genel Kurulda komis
yon, önergeler vermek süratiyle, Senatoda be-
yendiğiımiz değişiklikleri Meclis görüşü olarak 
buraya intikal ettirelim, burada belkietmiyelim, 
hemen Genel Kurulun huzuruna sevk edelim 
diye bir karar alıp, .gerekçeyi öyle bildirmiş
ler, alınan karar; 19 . 11 . 1966 tarihli yani, 
iptal kararından sonra. Binaenaleyh, o 5 - 6 
arkadaşımız >o gün toplanmışlar, bendeniz bu
lunamadım. Haklı bir sebebi mi var
dı, haksız bir sebepleri mi? Bulunama
dım bilemiyorum, 15 arkadaşımızdan k u 
rulu 'Oİan Geçici Komisyon yerine 6 arkadaşı-
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mız, yeni bir başka tefsire istinadedcrek, bunu 
Yüce Meclise sevk -etmişler. lEğer o komisyon
da talihim olsa ide de o gün Ibulunabilseydim, 
arkadaşlar, bu iptal edilmiş maddeler, Millî 
(Savunma (Bakanlığının teşkilât ve yetkisi, sta
tüsünü ortadan kaldırıldığı için yemi ıbir du
rum hâsıl olmuştur, (evvelâ Anayasa Komisyo
nuna 'soralım, Anayasa Komisyonunun müta
lâasını alalım, derdim. Bunu demek imkânını 
Ibulamadım, kusur bendenir. Zira o 'günkü top
lantıya iştirak edemedim. Falkat, 'böyle denil
mesi gerekirdi. Şimdi, lortada teşkilât kanunu 
olmıyan bir bakanlık ve teşkilât kanunu okna-
ımasına rağmen, birtakım 'yetkiler, sorumlu
luklar ve 'görevler istiyen bir hakanlık. Bunda 
lbir çelişme olduğu aşikârdır. Yoıksa müessese, 
yani Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel (kanunu 
tasarısı dediğimiz eser bir yönden birtakım, 
efendim karma-karışıklık içinde, zarfları var, 
(düzeltilebilir. Ama, Cumhuriyet 'Senatosundan 
bilhassa goçitikten sonra isalbetli birtakım re
vizyonlara tabi tutulmuş hüviyeti ile ki, bugün 
'0 hüviyet üstünde (bilhassa komisyonun yar
dımı ile hareıkot -edileeektir, bu arz ettiğim iki 
büyük seıbop dışında, son derecede sağlam, or
dumuzun mulhtacotduğu, biran (evvel gelsin için 
'beklediği hükümleri ve ımüesısıoseleri ıgeıtimnekıte-
dir. Ama Sayın Tahtakılıç'ın işaret ettiği, ve 
benim huzurunuzda katıldığım ve niçin katıl
dığımı izah etmeye çalıştığım bu iki husus, 
'çıplak !bir realite olarak Yüce Meclisin takdi
rinin (huzurunda bulunmaktadır. Bir teklifte 
bulunacağım. Yani, şöyle <olsun, şöyle bir tet
kik -ettirelim, filân diye konuşmamın içerisine 
(giren hususların dışında ayrıca yazılı veya 
sözlü 'bir teklifte bulunmıyacağım. Ama, va
kıayı Yüce Meclise hulûs ile ve samimiyetle 
arz etmeyi ıgörev bildim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini tekrar 
'okutuyorum efendim. 

(İstanbul Milletvekili Kaya Özdcımir'in ye
terlik önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhin
de Sayın Mustafa Akalın buyurun 'efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkanım, ımuhterem milletvekilleri, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasa
rısını uzun bir zamandan beri enine boyuna 

tetkik etmiş bulunuyorum. Hakikaten birçok 
konuşmacıların da temas ettiği -gibi, ıbirçok 
yönlerden iyi 'hazırlanmış 'bir kanun tasarısı
dır. Fakat, Sayın Ferda Güley'in de temas et
tiği 'gibi, 'bâzı yönlerden de karmakarışiklık-
lar ihtiva -eden ve çözülmesi imkânsız, huku-
kan içinden -çıkılnııyacak maddeleri ihtiva eden 
bölümleri de vardır. 

Bu itibarla, istirhamım »odur ki, maddelere 
geçmeden evvel, bunun esası, (prensipleri üze
rinde fikirler teati -edilsin, prensipler üzerinde 
evvelâ ,bir anlaşmaya varılsın.isterim. 

Mulbterdm aıfcadaşlar, -p-rensllbülaralk üzerin
de durduğum nokta şu: Devlet Memurları Ka
nununda yani, daha evvel -çıikmış -olan Perso
nel Kanununda vazife tazminatı diye bir şey 
-kabul 'edilmemiştir. Bu Türk 'Silâhlı Kuvvetle
ri Peıuonel Kanununda, Devlet Memurları 
Kanununa (paralel olarak, o kanunun 'esprisi 
içinde hazırlandığı beyan -e(dilm>işt'ir. Bina
enaleyh, bu kanunda da vazife tazminatı diye 
bir şeyin 'olmaması, diğer 'Devlet m'emurları ile 
bir ayrılık (meydana -getirici hükümler olma
ması gerekirdi. Bu itibarla malî hükümler.... 

Antrpar-entez şunu ifade edeyim, değişme
si lâziımgelen birç-ok (maddeler hakkında öner-
ıgeler hazırladım, yeri geldikçe, Ibunlan arz 
edeceğim ama, (onlara ıgeçımeden evvel şu me
seleyi halletmek lâzım: 'Devlet Memurları Ka
nunu ile Ibu ikamın arasındaki şu çelişme ne
dendir, esbabı mucibe nedir? Vazife (kutsiyeti 
imi? Her memuriyette, her Devlet hizmeti görü
len yende aynı risk, aynı şer-df, aynı itibar mev
cuttur hu (itibarla her şeyden evvel bu .nokta
nın 'aydınlanması gerdkir. 

Ayrıca, ımalî hükümleri tetkik ettim. Bu 
malî hükümlerde de yine 'çok imuhtereım Ahmet 
Tahtakılıç ve Ferda Güley'in (temas ettikleri 
gibi, hesa'bı yapacak mebdei er, esaslar yok
tur. Birçok hükümler Ikonmuş, fakat, ibu hü
kümlere neden, hangi noktadan hareket edile
rek gidilecek? Bunlar -da malûm değil. 

Bu sebeple, Yüksek Heyctiniz'e arzım odur 
ki, yeterlik -önergesi kabul edilmesin. Bu mev
zuda, Yüce Heyetinizin muhterem azaları çok 
-mühim »olan hu kanun üzerinde ve ileride tepki 
yapması ımuhtennel olan bu kanun üzerinde fi
kirlerini açıkça, samimiyetle, inanarak burada 
beyan etsinler. Ondan sonra gerekirse sayın 
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komisyon bu kanunun, yine 'ço:k muhterem Fer
da Gül ey'in yerinde temas 'ettiği gibi, revizyo
na tabi tutulması lâzımgelem hükümlerini de
ğiştirmek ve diğer Devlet Memurları Personel 
Kanununa paralel hale 'getirmek yönünden de
ğişiklikler lâzi'mgclirse, bunları yapmak üzere 
sayın komisyon kanunu geri alsın. 

Yine ifade ediyorum, Ferda Güley'in temas 
ettiği gibi, 'bugün Teşkilât Kanunu, iptal edil
miş bir millî müessesenin böyle bir Personel 
Kanunu >çıkıp çclişımelcrin hâsıl oılmaması bakı
mından, muhterem komisyonun bunu mutlaka 
geri alması 'hususunu teemmül etmesini istir-
hem eder, saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Efendim yeterlik 'önergesini 
oyunuza :anz ediyorum. Kabul ıcdenler... Etmi-
yenler... Kabul 'edilmiştir. 

Maddelere (geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul ıcdenler... 'Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi, evvelce 
okunmuş olan önergede vardır, oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

Birinci maddeyi 'okutuyorum. 

BİRİNCİ KISIM 
Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
'Genel hükümler 

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

vetlerine mensup subaylar, astsubaylar iıle 
Harb okulları, fakülteler ve yüksek okullar ile 
astsubay sınıf olkullarında okuyan askerî 'öğ
rencilere uygulanır. g 

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

BAŞKAN — Efendim 1 nci madde ile ilgili 
olarak bir tanesi Geçici Komisyon Başkanı ta
rafından verilmiş olmak üzere 3 tane tadil öner
gesi vardır. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Söz istiyorum. 
efendim, tadil önergem de var. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz sı
rası Sayın Ferda Güley'in, buyuran efendim. 
1 nci madde üzerinde söz alan diğer arkadaş 
Sayın Mustafa Kemal Yılmaz'dır, 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, bu madde redaksiyon bakımından 
yeniden elden geçirilmesi gerektiğini zannetti
ğim için huzurunuzdayım. «Bu kanun Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar 
ile harb okulları, fakülteler ve yüksek okul
lar ile astsubay sınıf okullarında okuyan aske
rî öğrencilere uygulanır. Sonra, «Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde görevli diğer askerî ve sivil şa
hıslar kendi özel kanunlarına tabidirler. Bu su
baylar, astsubaylar ile harb okulları, fakülteler 
ve yüksek okullar ile...» burayı düzeltmek lâ
zımdır. 

Sonra, «astsubay sınıf okullarında» deniyor. 
Geçen dönemde bu «sınıf»1 kelimesi Cumhuri
yet Senatosunda haklı olarak çıfkarılmıştır. 
Çünkü, sınıf deyince daha evvelki hazırlama 
okulları 'hariç kalıyor gibi oluyor, onun için bu 
sınıfın çıkması lâzımdır. Sınıf okullarında deni
yor, astsubay okullarında okuyan olması lâzım
dır. 

Sonra sonuncu fıkrada, «askerî ve sivil şa
hıslar» yerine askerî ve sivil kişiler demek lâ
zımdır. Anayasamız birçok yerlerinde «asker 
vo sivil kişiler» diyor. Asker ve sivil kişiler ola
rak bu da düzeltilebilir. Yani madde; «bu ka
nun Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup su
bay ve astsubaylarla:» yani, subayla astsu
bay bir kategoride «... ile harb okullarında, fa
kültelerde, yüksek okullarda ve' astsubay okul
larında okuyan askerî öğrencilere uygulanır.» 
Demelk ki, ikiye ayrılıyor, birisinde subaylar. 
astsubaylarla sionra virgül ile ayrılarak «harb 
okullarında, fakültelerde, yüksek: okullarda ve 
astsubay okullarında okuyan askerî öğrencilere 
uygulanır.»' 

İkinci fıkra, «Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gö
revli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel ka
nunlarına tabidirler»1. Bu sekilide bir değiştirge 
önergesi vermiş bulunuyorum. Muhtemelen ko-
misyonunki de aynı istikamette olafbilir. 

Sayanlar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz 

^buyurun. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın arkadaşlarım, kanunun 1 nci maddesi 
uygulanacağı personelin tanımını yapmalktadır. 
Kanaa'tim odur ki, burada personel tanımlama
sı sınırları gereği kadar geniş tutulmamıştır. 
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Ben personel kelimesinden şunu anlıyorum.: Bir 
işi- kendisine meslek edinmiş olan kimselerin 
topluluğu. Şimdi, askerî hizmet gören kişiler 
mecburi askerlik çağında bulunan er, onbaşı, 
çavuş arkadaşlarımız, bir. Bir de yüksek okul 
mezunu >olup da yedek subaylık yapan şahıslar. 
Bunları askerî personel olaraık telâkki edem eyiz 
şüphesiz. Fakat bir de hayatını bu mesleke bağ
lamış olan şahıslar vardır; 10 sene, 15 sene, 20 
sene ekmeğini bu meslekten kazanan ve feda
kârlıkla, ehliyetle bu meslekin alt kademelerin
de güvenlik hizmetleri gören vatandaşlarımız 
vardır. Bunlara da «uzman personel» deniyor 
zannediyorum. Çoğunlukla jandarma sınıfın
da mevcudıolan vatandaşlar bunlardandır. 

Şimdi arkadaşlarım, bundan bir ay kadar 
önce İstanbul'da bir gangsteri yakalamak ister
ken, şehidolan jandarma uzman çavuş olayım 
sizlere hatırlatmak isterim. 19 yıl yurdun muh
telif illerinde çalışmış, Çorumlu bir vatandaşı
mızdır. Lisede okuyan yavruları var. Bu mes
lekin personeli, hu meslekin erbabı. Şimdi bu
nu Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu kapsamı 
içine almak zorundayız, benim kanaatime gö
re. Elimizdeki kanun tasarısı Silâhlı Kuvvet
lerde çalışan personele bâzı sosyal güvenlik 
imkânları getirmektedir. Hatırlıyacağmız gi-
!bi aile yardımı ödeneği, mahrumiyet bölgeleri
ne göre ayrıca ödenek, emeklilik, maluliyet, 
ölüm Ihallerinde dul ve yetimlere verilecek ik
ramiye, maaşlar, doğum yardımı v. s. Şimdi bu 
sosyal güvenlik hizmetlerinden uziman jandarma 
olarak çalışan vatandaşlarımızı yoksun kılmak, 
sanırım ki, böyle bir kanun için özellikle büyük 
iddiaları .olan, âdeta bir reform kanunu olarak 
takdim edilen bu kanun için büyük eksikliktir. 
Komisyon Sözcüsü arkadaşımız geçen günkü 
konuşmasında bu konuya değinerek şöyle bir 
cümle kullandı; «Uzman jandarma çavuşları
nın maaşlarını ve tazminatını bu kanuna ithal 
ediyoruz.» dedi veyahut buna benzer bir şey 
söyledi veya edeceğiz dedi. Eğer bu kanuna 
ithal edilecekse ummak isterim ki, Koımisyonun 
Başkanlığa sunulmuş bir önergesi mevcuttur. 
O zaman bu anlayışı gösteren İhtisas Komis
yonuna ve Sayın Bakanlığa teşekkür etmekten 
başka bana düşecek bir şey yoktur, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özioğul, buyurun. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edime) — Sayın B>aş-
kam, ınıuihitereim arkadaşlarım; bu kamunun bü
tün maddeleri tetkik 'edilirse Türk Silâhlı' 
Kuvvetleri subay, astsubay ve bu subay ve ast
subaylarla kaynak olan Harbokulkı, ve sınıf 
•okullarını içine almaktadır. Bugün rakamı ola
rak bir sakınca olimadığı kanaatindeyim, Kara 
Kuvvetlerinde uzımam çıavuş olanak üç kişi var
dır. Yallnız muhterem arlkadaşıımıızın ifade et
tiği jandarma uzman çavuşu arıkadaşflıarm du-
.ruımu ımevzuuibalhlijstiır. 

OMalddeler tetkik edilirse, bu kamun sınıf* 
lıanldırmayı, uaman çavuşların malûm muayyen! 
•bir rütbeye geılmiıştir, ondan sonra bekleme 
süreıleri vaırldıır, oma görıe maaışiları artmaktadır 
ve geçen deivre uziman çavuşların malî durum
ları çok müşkül duruımda bulundukları içlin, 
200 liradan 700 küsur liraya çıkaracak bir ka
nun Türkiye Büyük MMlet Meclisimde düşü
nülmüş, Hükümet ge'tirımiiış, bu tasarı kabul 
edilerek Türkiye ̂ de bulunan pzıman çavuşiların 
mıalî dunumiları düzeltilmiştir. Ve yine bu ka
nunu tetkik edecek olursak, atanımaılan, görev
leri, taltifleri, yükseltilmeleri, terfileri yani, 
•oınllarıın yetişime durumu halihazırda orduda 
bulunan, Tıünk Silâhlı Kuvvetlerinde bulunan 
subay ve astsubaylarım staltüsü içine girmemek
tedir. Yalnız uamam çavuşların malî hükümle
ri zannediyorum, mıadde geıidiği zaman ben de 
Geçici Koimisyonun bir üyesi olarak, Komisyon 
adıma konuşmuyorum, şahsımı adına konuşuyo
rum, baı maddede mieveuttur. Kıymetli sözcü 
arkadaşımız da ifade ettiler, endişe verecek bir1 

duruım. yaktur ve bu kamumun kapsaımıma am-
caik malî hükümler bakımımdan. girmesi uy
gundur ve feragatle çalışan ve bilhassa vattam-
dasjlaraımızla köylerde en yakın alâkalı bulu-
nan bu çavuşların mlalî durumları mutlaka bu 
kanunun içlime ginmıekteldir ve Oınllar da düşü
nülmektedir. Amcafc diğer huısusllar, subayları 
Ve astsubaylar staltüsüme dâhil oılmadığı için 
Ibu kamumun kapsamı içine, birinci ımıadde içli
me alınmamıştır. Malî hükümler içlimde bulum-
ımıaktaıdırlaır. Bu madde yerindedir, kabulümü 
;arz ederim. 

Hürmötlerülmde. 
BAŞKAN — MJadde üzerinde başka sıöz i&-

tiıyem1? Buyurun Sayım Koıçak. 
YUNUS KOÇAK (Komya) — Sayım Baş

kam, sayın milleltvekiilerıi; 1 mci madde üzerin-
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de bir tadil önergesi vecnerek bu maddeye, as
kerî öğrenciler kısmıma vuzuh getirmemin doğ
ru olacağı kanısını söylemıek 'isıtiyoroıız. Ayrıca, 
bu kanun aslkerî şahıslarım ve askerî öğrenci-
İlerin personel durumunu tesıbit ettiğine göre, 
bu kanunda aslkerî lise öğrmeilerinim de du-
aıumumum vuzuha kavuşturu'lması gerekir. Bu 
balkımdan bu maddeye vuzuh getirmesi için, 
orta derecıeili aslkerî okullarım ve uzman çavuş
ların da maddenin kapsamı içimde y&v alması 
doğru oılur. Denebilir ki, bunum yıeri burası de
ğildir, harboıkulları kanunu geileeelktir, orada 
bu cihet nazarı itlibara alınmıştır. Gerçi, haır-
bdkülları kanun tasarısının dördüncü madde
sinde, harlbokulları öğrenci kaynakları arasın
da aslkerî liseler de gösterilmiştir. AıncıaJk, ge
rek bu. kanunun 9 mou maddesinde, gerek Per-
slonel Kanunumun diğer maddelerinde aslkerî 
•lise öğrencilerime yapılacak muameıle ve bu öğ
lenci sıfatınım ne sıureltle kaybedileceği hak
kında hiçibir vuzulh yoktur. Bu bakıımıdan as
lkerî öğrenciler anasında mütalâa ediflımesi ge
reken aslkerî liise öğremdilertinin de duruımunu 
'bu kanunla halletmek 'meclbuırıiıypeitıinde oldu
ğuna göre, persomıell bakıımından, bunllara veıri-
fleeelk harçlık bakımından bu kamunun bu mad-
idesi içimde bu hususun da nazarı itibara alın
ması gerekirdi. Bunu bir nolksanlık olarak mü
talâa etmıelkteyiz, maddenin bu şekilde tadiline 
dair bir önerge veridik, bu ömerıgemiızin iltifa
tınıza mazlhar olacağımı ümidedüyoıruım; 

'Saygılarıımlla. 

BAŞKAN •— Başıka söz isfciyem var mı? Bu
yurum Sayım Sarıgöz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
(SARIGÖZ (Büze) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yım Ftenda Güleyfrn, 1 ncii maddemin metninde 
mevcudoılam ifade za'fını taslhfı edem komuışıma-
llamna Kamisyoınuımuz katılmaktadır. Esasen 
Komisyon ollaraJk bendemizin bir önergesi de 
mevGuıtltur. Riyasettedir. Madde tadilâtımı be-
ınimısüyoruız. 

Uizman jandarma çavmışlarınım bu kamumida 
yer almadığından bahisle konuşan muhterem 
arkadaşlarımıza kanunun tümü üzerindeki mü
zakereler esnasında arz ettiğim öevaplar meya-
nınıda, bunlarım d-uruımumu vuzuha kavuşturan 
beyanda 'bulunmama rağmen, her hailde iyi am-
laşıilmaimış alacak. Uıziman jandarma çavuşları

nım maaş ve tazminatlarıma taallûk edem husus-» 
lardaki haklarını bu kanunum somundaki mad-
delere alıyoruz. Yalnız bu kanun, Tür/k Silâhlı 
Kuvvetleri personelimden. subaylarda, astsubay
ların yetişltiği olkulları mıemşje olarak, dayalı 
(bulunduğu okulları teslbift 'öttiği için asııl uz-
imam jandarma okullarını ve askerî liseleri, Sa
yım Yumıuıs Koçaik'ın işaret ettiği şelküde, kay
nak olarak aflımadığı cihetle onların mensupları
nı, talebeleri şümulü içime almamıştır. Alımma1-
ımıasında da bir fayda mütalâa etoe/rmekteıyiz. 
Esasem maddenin ikinci fıkrasındaki, «Türk 
ıSilâhlı Kuvveltlerinde görevli ddğer askerî ve 
sivil şahıslar kemdi özel kanunlarıma tabiidir
ler» fıkrası da sırf bu hususa işaret eltmefe için! 
ıkonuimuşltur. 

Sayın Yunus Koçak dediler ki, «askerî öğ
rencilerin tabi olacağı hususlar burada yok
tur.» Askerî öğrenciler adlî takibat bakımın
dan Askerî öeza Kanunundaki hususilara, di
ğer hususlar bakımımdan da askerî liseler yö-
metmeliğine talbidir. Bıunlar da, derslerden sı-. 
nıfıta kalma ve sair hususlardır ki, yönetmelik
te tef errualtiyle* teslbit edilmiştir, Bu kamununi 
ışümulüme alınması uygun değildir. Keyfiyeti! 
arz ederim. 

(BAŞKAN — Efendim, madde üzealinde baş
ıka söz isitiyen buüıunmıadığı cihetle verilen ta
dil önıergelierimd okutuyorum. 

Meclis Başkanlığıma 
Uzlman jandarma çavuşları, çetin şartlar 

içinde görev yapan, birçok tehlikelere göğüs 
-gererek emniyetimizin sağliammasmıda büyük iş
ler başaran insanlardır. 

Diğer yandan ise, uzman jandarma çavuş
ları Tünk Silâhlı Kuvvetlerimizin bir parçası-» 
dır. 

Bu siebeplle 1 maddeye astsubaylardam sion-
ra «uzman jandarmaların» da eklenmesini arız1 

ve teklif ederim. 
Sakarya 

Hayrettim Uysal 

Millet Meclisli Başjkanlığıma 
Birinci maddede ifade edilen kamumun kapsa

mı elksliktıir. Türk Silâhlı Kuvveıtlerıinin bir par
çası olan uzmam jandarmaların da" kanunum 
kapsamı içine alınması zaruridir. Uamam jıan-
ıdarmallar askerlik mesılek/imin temel unsurların
dandır. Zor şartlar afljtımda, çoğu zaman tehli-
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[kefene göğüs gererek, hattâ hay altlarım ver
mek suretiyle eımuiyeıt görevi yapan uzman 
jandarma çavuşlarının 'da durumıları göz önün
de bulundurulmıalbdır. Ydksıa, bu hali ile kamum 
önemli bir eksiklikle malûl olacaktır. Bu se
beple 1 nıci maddeye aıstsulbaylaırıdan sonra «inz
imam jantlarimalaırın» da ithali edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Aydxri 
Mustafa Keımal Yılmaz; 

Başkanlığa 
Göırüşlülimıelkte olan kanunun 1 ncli mlalddeisi-

nin aşağıdaki şekilde değişltkılmıesani arz ve 
teklif ©derim. 

Koruya Adama 
Yumma Kooakt Ali Karcı 

Maıdde 1. — Bu kamun, Türk Silâhlı Kuv
vetlerime ımemsup sulbaylar, astsubaylar, uz
man jandarma çavuşları, ile harb okulları, fa
külteler ve yükseık ofculllaır ile bilcümle orlta 
ıdereeelli askerî okullar ve askerî meslek okulla-
nımda okuyan askerî öğretmelilere uygulanır. 

Türk Silâhlı Kuvveltleııinıde görevli diğ>er 
askerî ve sivil şahıslar ıkendi öziel kamıuımlarıma 
tabidiırıleır. 

Yüciö B^şkanllığâ 
'Tasarının 1 nci maddesinin aşağıdaki sekil

ide değişıtirilmıeısıini arz ve telklıif ederim. 
Geçici Komisyon Başkamı 

Bizıo 
İsınıail ;Sıaragöı2 

I - Kapsam! : 
Madde 1. — Bu kamun, Tünk Silâhlı Kuv

vetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harb 
okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsu-
hıay okullarınıda öğrenim yapan askerî öğren
cilere uygulanır. 

'Türk Silâhlı Kuvvetıle>r!inide gönevlii diğer 
lasiker ve sıivil kişiler kemdi öızel kanunllarıma ta
bidirler. 

Sayın Başkanlığa 
Taşanının 1 moi maddesinin aşağıdalki şekill

ide değiştirilnıcsdni arz ve tckılif ederim. 
Ordu 

ıF'enda Gü'ley 
Madde 1. — Bu kamun, Türk Silâhlı Kuv

vetlerine ımemsup subay ve asıtısuıbaylaır ille 
harb okullarında, fakültelerde yüksek okullar-
ıda ve asltsıübay okullarımda okuyam 'askerî öğ-
rcuıailerıc uygulanır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerimde görıevli diğeır 
aısiker ve sivil kişıiler kemdi özıel kanunlarıma 
tabidirller. 

Dil için : Aımayasa 118/ısıon fıkra. 
BAŞKAN — Efendim önergeleri aykırılık 

dıerecıelerıiınıe göre tekrar okutup oyumuzıa suna
ca ğıım. 

Evvelâ Hayrettin Uysial'ıın önergesini okutu
yorum. 

(ıSakıarya Milletvekilli Hayrelttiin. Uysal'ım 
önergesi tekrar olkunıdu); 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan Mustafa 
Keımıâl Yılmaz'm önergesini de tekrar ofkuıtu-
yorum. 

(Aydın Milletvekili Musltafa Kjeımal Yıl-
maz'm önorıgıesti tekrar okundu) 

'BAŞKAN —• Efendim, aynı malhıiyeıtte ollan 
bu önergelere kondisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARİG ÖZ (Riae) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Efenidim, Komisyon katılmı
yor, ilki önergeyi birleışitinerek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edemi er.. Etmiyenller... Kabul 
odilımıeımişltir. 

Şimdi Sayın Ali Karcı ve Yunus Koçak ta
vafından veriOıen ömongeyi okutuyorum. 

(Adana Milletvekili Ali Karcı ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor 
mu! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rizıc.) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarımıza sunuyorum. Kaibul edenler.. Et-
n diyenler... Kaibul edilmemiştir.ı 

Simidi Sayın Ferda Gülley'in önergesini olku-j 
tuyorum. 

(Ordu Milletvekili Ferida Güley'in önerge
si tekrar okundu)' 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efern^ 
diım? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İCMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Efendim mıahiyeıt itiba
riyle Komisyonun vermiş odduğu önergenin ay
nısıdır. Fakat burada Sayın Gfüley yalnız, «fa
kültelerde, yüksıek okullarda» denmek suretiy
le sonlarıma bir (ıda) kelimesi eklemişlerdir. 
Bu bakımdan katılmıyoruz. Komisyonun met
ni dalhıa uygundur. 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon ömengeyie 
(katılimıyor. Önergeyi 'Oyunuza sunuyorum. Ka
lbul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil-
mıemiişitir. 

Sayın Koımilsyoın B;askanımın öiüemgesıM oku
tuyorum. 

(Geçidi Komisyon Başikanı Rize Milletveki
li tısmıail Sarıgözün önergesi tekrar okundu) 

ÖEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sayın Kâtip «astsubaylar 
okuilaırımıda» diye yanlış okudu, «laıstsubay 
okullarımda» alacak. 

BAŞKAN — Tekrar ofkutuyorum, efendini. 
•('Geçici Koımîisıyom Balkanı Rize MiılleıtvekiM 

İsmail Sarıgöz'ün önergeci tekrar okundu) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Yine yanlış okundu. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Ko
misyon Başkam tarafımdan teklif edlen mad
de şuduıl : 

^Kapsam! 

MıaJdde 1. — «Bu kanun, Tünk Silâhlı Kuv
vetleri/ne mierasuıp subaylar, aıstsıulbaylar ille 
iharlbokullaın, fakülteler, yüksek okullar ve 
•astsubay okullarımda öğrenim yapan askıer öğ-
renailere uygulanır. Türk Silâhlı Kuşe t le r in
de görevli diğer asker vie sivil kişiler kendi 
öıaeil kanunlarına tabidirler.) (Tamam sesleri) 

Komisyonun önergesini oylanmıaa sumuyo-
ruım. Kaibul edenler... Kabul etmıiyemier... Ka-
ibul edilmıişıtiir. 

Kalbull buyurduğunuz Komisyonum bu öner
gesini birimci madde olarak oylarımıza sunuyo
rum. Kabull edenler... Eıtmiyenleır... Kabul edil-' 
(mistir. 

ikinci maddeyi okuituyioruim. 

II - Amaçl 
Madde 2. — Bu 'kanun sulbaylarm, astsu

bayların ve askerî öğrencilerin, suııflandınilıma-
iarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, terfile^ 
itini, gönev ve yükümlülüklerimi, taltiflerini, 
nuaaşılarını, tazıminat vie ödemekleri ile diğer 
özlük haklarını düzenler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde siöz istdyen 
var anı efendim? Yok. Maddeyle ilgili bir de
ğişiklik önıeaıgeısıi vardır, okuıtuyoıruım;. 
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[Sayın! (Başkanlığa' 
Tasarının 2 nci maddesinin aşağıdaki sekil

ide değıişltdrıiılımıeısiıni arz ve teklif ederim. 
Ordu1 

Fıenda Gü'ley 

I I - Aımao 
Mıadde 2. — Bu kanun subayların, astsu

baylarım ve askerî öğr emellerim, sınıflandırıl-
malarını, yetiştirilmelerimi, aitanımıaJlarını, yük-
ıseltilmeılerini, • gönev ve yüküımMüikierinii, tak 
tifleririi, aylıklarını, tazıminat ve ödemekleri ile 
diğer özlük haklarımı düzıemleir. 

Dil için gierekıçje 
Maaş : Aylık : Anayasa 117/2 
Terfi: Yükselme. Anayasa Mahkemesi ka

rarı (19 . 6 . 1963 gün 291 sayılı) 

BAŞKAN •— Kîoımisyon katılıyor mu efen
dim? 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Kaltıılmuyoruz efıemdüm. 

BAŞKAN —• Eomıisıyon katılmıyor. Önerge-. 
yi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmiyemler...- Kabul edilmemiştir. 

İkindi maiddeyi oyunuza sunıuyoruım. Ka
bul edenler... Kabul letmıiyenlier... Kalbul edil-
•miışit'ır. 

Ügümclü miaddeyi okutuyorum. 

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

kavramlarım anlamları aşağıda gösterildiği şe
kildedir : . 

a) Rütbeler : Subayların ve astsubaylarım 
ilk sulbaylığa veya astsubaylığa başlamada ve 
bekleme süreileıri sonumda bu kanun gereğıincıö 
kazanarak taşıyacakları rütbelerdir. 

b) Nasıp : İlk subaylığa, astsubaylığa ve 
t>ıir rütbelden ınıülfeaakıp rütbeye terfide yeni 
rütbemin normal bekiemie süresinin başlama ta
rihidir.. 

c) ~-Kııdlean : Muayyen bir rütbeye nasıp1 

tarihimden itibaren o rütbede hizımet süreleri 
veya aynı rültbe ve aynı nasıp'Mıar arasında ye-
terlik baıkıımımdan üstünlük sırasıdır. 

d)1 Normal bekleme süreileıri : Sulbaylarm 
ve 'astsubaylarım rütlbe terfilenine hak kazana-
ıbilmıeleri için heır rütbede bıelkliyecıeıkleıri noır-
.mal sürelerdir1. 
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ıe)i En asz bekleme süreleri : Subayların 
ve astsubayların nonmıal bekleme sürelerinden 
nioksan bekliyeeeği sünelerdir. 

f ) En ejoık bekleme süreleri : Subayların 
ve astsubayların bulunduğu rütbede kalaıbile-
e'eiklerii âzami süreyi göısterir.' 

ıg)ı Terfi yılı : Her yılın 30 Ağusltos tari
himde ba§ılayıp erteısi yılın 30 Ağustosuma ka
dar geçen sünedir. 

Ih)1 Kademe beiklemle süneleri : Subaylarım 
ve astsubayların kademe terfii edebilmeleri için 
ıher kademede bıekliyeıcıelkleri en aız bir terfi yı
lıdır. 

i)ı Kadeım]e terfii : Kaidelime terfii süresi 
ısıomundalki maaş artıcıdır. 

j) Yelterlik : Ahlâki, askerî, mielslekî, zıiih-
nî kifayet ve üıslt rütbeye liyakattir. 

ik) Yeterlik derecesi : Sicil' notu ortalanma
larına ve değerlendirme kurullarınım kıymat-
lemıdinmeıslme göre aynı sınıf ve rütbede terfi 
sırasında olan subayların ve astsubayların ken
di .aralarındaki deneaefliemmıelerjdlir. 

l)ı Yeterlik grupları : Yeterlik derneceleri-
ne ve yeterlik grupları yüzdelerime göıre aynı 
ısunıf ve nütibede terfi sırasında bulunan subay
ların ve astsubayların ayırdeıdildâkleri grup-
latndır. 

m} Sicil noltu : Sicil raporlarımda 1 nci ve 
lilkinci sicil üstlenince verilen notların toplamı
dır. 

m) (Sicil notu ontlalamaısı : Subaylarım ve 
asıtsubayların bekleme sünelerime ait multelbeır 
sicil notlarının ortalamasidıır. 

ıo) Değerlendirme noltu : Değenlemıdinmıe 
kurulu üyelerimin verdiği değerlendirme notu
nun ontalaımasıdır. 

p) Yetenlilk noltu : Sicil notu oırîtalaımaısı 
iile değeri emdirme notu toplamlıdır. 

BAŞKAN — Efonıdkn, şıiımdi bir usûl mecel
lesi karşılımıza çıkıyor. Normal olarak kanun 
müzakerelerinde maidde okunur, üzerinde ko-
nuışuilur. Tadil önengelerû varsa, bunlar sonra 
okunur, konuşulur. Fakat bu kanunda Sayın 
Koım'ilsyomun birçok maddeleri yeniden tedvin 
ettiği gö'rülüyoır. Nitekim, 2 nci ve 3 noü mad
deler içıin dıe şimdi maddeyi haşltan başa yeni
den tedvin ötmıiış olarak huzurumuza getiriyor-
Sar. Binaenaleyh, eğer Yüce Heyetimiz tasrvi-
.D'elderse Komisyonun önergesini takdimen oıku-

yalıım ve ondan sonra müzakereler cereyan et
sin. Bu usulü kabul edenler... Kabul eıtmiyeaı-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Şimdi Komisyonca yeniden tedvin edilmiş 
olan 3 ncü maddeyi (okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gıö'rüşülmeıkte olan Türk Silâhlı Kuvvetlileri 

Askerî Personel Kanunu tasarısının 3 ncü mad
deci Ordu MlilleıtvelkıiM Sayın Ferda Güley ve 
Koımiısyomumuz tarafından verilen önergeler 
muvacehesinde tetkik edilmelk üzene Komisyo
numuzca geri alınmıştır. 

Yapılan teltkük meticıesinde Sayın Ferda Gü-
ley'in mıaiddedeki dil yönümden teklif etltiği de-
ğişiMiklıetrim büyük kısmına uyulmuş ancıak 
rütbe terfii tâbirinin yerine teklif 'ettiği rütbe 
yükselmesi tâbirine uyulmasına imkân görül-
meımişitir, 

Önergelerin ışığı altında Komilsıyonulmıuaca 
hazırlanan yeni metim aşağıya çıkarılmıştır. 

Oeçici Komisyon Başkamı 
İsmail Sarıgöl 

III - Terfiler 
'Madde 3. — Bu kanunda yer alan bâzı kav

ramların anlamları aşağıda göster'Jlmişitir: 
a) Rütbe : Subayların ve aısıtsulbayların ilk 

subaylığa veya astsubaylığa başlama ve bekle-
ıme süreleri sonunda bu kanun gereğinde ka
zandıkları askerî unvanlardır. 

b) Nasıp : tik subaylığa, astsubaylığa ve1 

bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rüt
benin nominal bekleme süresinin başlama tari
hidir. 

e) Kıdem : Belli bir rütbeye nasıp tari
hinden itibaren o rütbede hizmet süreleri ve
ya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımın
dan üstünlük sırasıdır. 

d)' ıNıonmal bekleme sünesi : Subaylarım! 
ve astsubayların rütbe (terfilerine hak kazana
bilmeleri için her rütbede bekliyeoekleri süre
dir. 

ıe) En aız bekleme sünesi : Subaıylarun Ve 
astsubaylarım nonmıal bekleme sünesinden nok
san beklayecıelklerii sünedji'r. 

f > En çok bekleme süreisi : Subayların Ve 
astsubayların bulundukları rütbede en çıok ka
labilecekleri süredir. 

— 398 — 
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g) Tıerfıi yılı : Her yılın 30 Ağustos tari-
binden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihti-
ne kadar geçen süredir. 

h) Kademe bekleme süresi : Subayların 
ve astsubayların 'kademe terfileri için her ka
demede beıklıiyecıeklerıi eın az bir terfi yılıdır. 

i) Kademe terfii : Kademe bekleme süne
si sonundaki maaş artışıdır. 

j) Yeterlik : Ahlâki, askerî, mıasüıekî, zihnî 
kifayet ve üsıt rütbeye liyakattir. 

k)' Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalaıma-
larına ve değeırılendirme kurullarının değerlen-
dirıilımıeısıin'e göne aynı sınıf ve rütbede terfi sı
rasında olan subayların ve astsubayların ken
di aralarındaki deme elenmeleridir. 

•1) Yeterlik grupu : Yeterlik denecıelerinıe 
ve yateırlilk grupları yüzdelerine görte aynı sı
nıf ve rütbede terfi sınasında olan subayların 
ve astsubayların aiyırdedMikleri gruplarıdır. 

im) Sicil notu : Sicil raporlarında birtincd 
ve ikinci sicil üstlerinoe verilen notların oırta-
lamasıdır. 

n) iSicil notu ortalaması : Subayların ve 
asltsubayların bekleme sürelerine ait muteber 
ısieil matlarının orıtalamasıdır. 

o) 'Değenlenidinmıe notu : Değeırilıenidirttnıe 
(kurulu üyelerinin verdikleri notların ortalaına-
sıdır. 

p) Yeterlik Notu : Sicil notu orsalaması ile 
değerlendirme notunun toplamıdır. 

r) Sicil tam notu : Sicil raporlarında yazı
lı nitelikler için sicil yönetmeliğinde gösterile-
•oek en yüksek notlıarın toplamıdır. 

BAŞKAN — Şimdi üçüncü madde üzerinde 
söz istiyen arkadaşlarımızı tesbit edelim efen
dim lütfen, 

Sayın Asbuzoğlu, Sayın Ferda G-üley. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Usul bakı

mından söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz usul bakımından söz isti
yorsunuz, başka var mı 3 ncü madde üzerinde 
söz istiyen arkadaş ? 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Asbuzoğlu buyurdunuz, Kılıç olacak her halde. 

BAŞKAN — Affedersiniz Sayın Kılıç. 
Başka söz istiyen var mı efendim? Üçüncü 

madde üzerinde? Yok. Sayın özarda buyu
run, usul hakkında. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan sayın milletvekilleri; komisyonun bu üçün
cü madde dolayısiyle başvurduğu usul bir 
usulsüzlüktür, kanaatimce. Çünkü, fikirlerde 
tereddütler, oluyor. Acaba yeni bir şey mi geti
riyor, ne vardır diye. Bendeniz, bu okunan de
ğişiklik önergesini madde madde takibettim. 
Yalnız tesbit ettiğim şu : 

(E) fıkrasında; «bekliyeceği sürelerdir» son 
iki kelime yerine «bekliyecekleri sürelerdir» 
«bekliyeceği» «bekliyecekleri» olmuş. 

Bir de (K) fıkrasında «kurullarmm kıy-
metlendirilmesine» kelimesinin «kıymetlendi
rilmesi» «değerlendirilmesi» olarak değiştiril
miştir. 

Bir de ek olarak (R) bendi ilâve edilmiştir. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Ne demek, ondan ev
vel de var. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Orada 
gayet basit bir şey. Nihayet bunları, komisyon 
böyle maddeyi yeniden, baştan başa yazıp yeni 
bir teklif halinde vermektense, bu kadar fıkra
nın içersinde sekiz, on, oniki tanesine hiç doku
nulmamış, üç fıkrada yalnız birer kelime de
ğiştirmiş, (Kıymetlendirme) yi, (değerlendir
me) yapmış ve bir fıkra eklemiş. Falan fıkra
nın şu kelimesi şu şekilde, falan kelimesi şu 
şekilde değiştirilmesini ve kanun tasarısının 
3 ncü maddesine de aşağıdaki (R) bendinim 
eklenmesini teklif ediyorum dese burada da ar
kadaşlar tereddüde düşmez ve ne istendiği de 
kolaylıkla anlaşılır. Böyle uzun uzun madde
lerin hem tasarıdan, hem ayrıca komisyonun 
tekliflerinden tekrar tekrar tekrarlanması va
kit ziyama ve tereddütlere yol açacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın 'özarda'nm te
mas ettiği noktaya Başkanlık olarak biz de 
rica edeceğiz. Bugün nihayet saat 19 a ka
dar müzakere edeceğiz. Mütaakıp günlerde 
komisyondan gelecek tadil teklifleri sadece de
ğişmiş olan fıkralara, cümlelere, maddelere 
inhisar eolerse daha kolay olur. Nitekim, biz 
uzun bir teklifle karşılaştığımız için, maddeyi 
yeni başkan tamamen tedvin edilmiş zannede
rek bu usul teklifinde bulunduk. Eğer farket-
seydik ki, sadece bir iki fıkra değişmiştir, o za
man böyle bir usule de lüzum kalmazdı. 
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MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Usul bakımından bir, iki cümle söylememe 
müsaadenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Kısaca olmak kaydiyle, buyu
run efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar') 
— İstirhamım odur ki, komisyon tarafından ya
pılan (tadil önergelerinin madem ki, önceden gö
rüşülmesi kararlaştırıldı. O halde bültün madde 
değişirse yeniden basılıp dağıtılsın efendim. 
istirhamımız Divan bu hususta bir karar alsın. 
Üzerinde tetkik yamak için 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Sayın Reşat 
özarda'ının temas ettiği nokta mühim. Biz de 
yanıldık. Eğer bundan sonra komisyondan ge
lecek teklifler, maddenin yeni 'baştan tedvini 
mahiyetido değilse, o zaman ne bu sizin teklifi
nize ve ne de Başkanlık Divanının da'ha evvel 
yaptığı teklifine lüzum Ikalmıyacaktır. Eğer 
sadece ufak maddelere irihisar ediyorsa o ta
dillerini getirirler, önergeler ile. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Eğer değişiklik tam ise?.. 

BAŞKAN — Evet, öyle olması lâzım tabiî 
'bütün madde değişmiş ise o zaman yeniden ba
sılıp dağıtılması lâzımdır. 

Sayın llyas Kılıç, söz sırası sizin, buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Saym Başka

nım, Başkanlık Divanımın söylediği teklif üze
rine artık söz söylememe lüzum kalmamıştır. 

BAŞKAN — Peki efendim, Saym Ferda 
Güley, buyurun. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, 2 nci maddede de bir değişikliğim 
vardı, komisyon katılmadı, Yüksek Heyetiniz 
Komisyona uyarak ret buyurdu. Aslında yap-
•ma'k istediğim (basit bir şey. Anayasa dili var, 
Anayasada kelimeler var. Anayasa dil yönünden 
zorlanarak gelmiş bir metin değildir. Hepiniz 
kabul buyurursunuz son derece rahat yazılmış
tır. Uydurma kelimecilikten kaçınılmıştır. Kul
lanılan kelimeler, kullanılmıştır. Ama birtakım 
kelimeler kullanılmıştır. Şimdi bir kanun yapar-
ken, bu kanunu dil yönünden Anayasanın diline 
intibak ettirmeniz çok güç de değil. Nihayet 
Anayasanın kullandığı bir dili o kelime yerine 
kullanmak. Burası bir akademi olmadığına göre, 
dil konularını uzun uzun konuşup, eleştireceik 
değiliz. 

Fakat, ölçü olarak kanun koyucu heyet, ken
di Anayasasının dilini, kanunların dili olarak 
saymaya zorunludur. Gerekçe getiriyorum diyo
rum ki, Anayasa 117 nci maddesinin ikinci fık
rasında maaş dememiş aylık demiş, bilmem terfi 
dememiş yükselme demiş, terfi demiyelim. He
men onun yanı başında «taltif» diyor. Yerine 
kelime uyduracak değiliz. Taltifi mecburen, içim 
sızlaya sızlaya «taltif» diye bırakıyorum. Çün
kü, karşılığı yok. Yani, şimdi asıl maruzatımı 
anlatmak için bu ikinci maddeye dönmüş bulun
dum. 

Şimdi bu madde bakınız «yetiştirilmelerini, 
atanmalarını, yükümlülüklerini» bunlar hep 
yeni kelimeler. Arayerde «taltiflerini, maaşla
rını, tazminat ve ödenekleriyle diğer özlük hak
larını, düzenler.» Yani, cümleye bakarsanız, ikin
ci maddeye, yepyeni kelimeler ve eski kelimeler 
içice. Bunlardan kaldırabileceklerimizi kaldıra
lım. Bir dil, kendisini kanunlarında müdafaa 
eder. Kanunlarında kendisini müdafaa edemiyen 
dil, sokakta müdafaa edebilir mi? Kendi kanun
larında, kendini korur. 

'Ben ne diyorum? «Terfi» yerine Anayasa 
«yükselme» demiş, «yükselme» yapalım diyo
rum. 

(Bilmem maaşa «aylık» demiş. Bu kanunun 
diğer maddelerinde de «aylık» diyecek. Başka 
maddelerinde karşılaşacaksınız, «aylık» eh, hem 
«maaş», hem «aylık» olmasın, bir tek kelime 
kullanalım. O kelimeyi nereden alıp kullanalım? 
Anayasadan alıp kullanalım. İşte, maaşın içinde 
ücret de meknuzdur, saklıdır. Halbük aylığın 
içine bu girmemektedir. Vâzıı kanun Anayasayı 
yaparken öyle dememiş. 

Şimdi üçüncü maddeyi de değiştiren bir 
önerge verdim. Aslında komisyonun verdiği 
önerge geçen dönemde Cumhuriyet Senatosunda 
yapılan değiştirge, onu almış ne yapmış ? Bir «R» 
bendi ilâve etmiş Cumhuriyet Senatosu. Geçici 
komisyon olarak toplanmışız kabul etmişiz, bu 
doğru demişiz. Hakikaten verilirken öyle verile
bilir. Yani değiştirge yalnız şuna aittir, bir bend 
ilavesidir, o da şudur denilirse tabiî daha kolay 
olur. 

Dil yönünden deminki mâruzati'mın ışığı al
tında, 3 ncü maddeye bakalım: «A - rütbeler.» 
yani, tarif ediyor. Tarif; neyi tarif edecek? Bil
mediğimizi bilir hale getirecek. Neymiş o? «rüt-
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beler» Bizim bilmediğimiz «rütbeler» değildir, 
«rütbe» dir, Konuşma dilinde bu ihmaller ola
bilir. Kanun dilinde olabilir mi? «Rütbe» yi ta
rif edebiliriz. «Rütbe» şudur diye tarif edebili
riz? «Normal bekleme süresini» ama, «normal 
ıbekleme sürelerini» tarif etmez kanun. Bir defa 
tekil'ini anlatırsak okuyanlar onun çoğulunu da 
yaparlar. Şimdi, kanun «süreleri» diye gelir mi? 
Böyle getirmişiz. «En az bekleme süreleri.» ol
maz. Ne olması lâzım? «En az bekleme süresi» 
«Normal bekleme süresi», «en az bekleme süre
si», «en çok bekleme süresi». 

Meselâ şeyi alalım; «normal bekleme sürele 
ri». Subayların ve astsubayların rütbe terfileri-
ne hak kazanabilmeleri için her rütbede bekliye-
cekleri normal süreler.» 

Şimdi, onu tekil yapınca, öteki de tekil ola
cak. Zaten: «Normal bekleme süresi» deyince, 
sonuncu da bir defa, «normal sürelerdir» olur 
mu? Artık oradaki, «normale» lüzum yok. «Nor
mal bekleme süresi, şu süredir» böyle diyebiliriz. 

Şimdi, (H) fıkrasını okuyorum. (H) bendi: 
«En çok bekleme süreleri» demiş ki, «en çok bek
leme süresi» olmak lâzım. 

«Subayların ve astsubayların bulunduğu rüt-
'bede...» subayların ve astsubayların çoğul olur 
da, onunla ilişkin fiil, «bulundukları» olur. 
E, sokakta böyle konuşuruz, evde böyle konuşu
ruz, kanun yaparken de böyle konuşabilir miyiz? 
Ne yapmak lâzım? «Bulunduğu rütbede kalabi
lecekleri âzami süreyi gösterir.» Komisyon yine 
böyle getirmiş, «Azami süreyi gösterir.» Halbu
ki ben diyorum ki, «ençok bekleme süresi, su
bayların ve assubaylarm bulundukları rütbede 
en çok kalabilecekleri süredir.» Bakın o âzami 
süreyi gösterir gibi şeyden kurtulduk, öbür insi
camını kurduk, âzamiden kurtulduk, en çok ka
labileceklerin başına aldık, «bulundukları» dedik 
ve Türk dili bakımından, sentaksı bakımından, 
grameri bakımından uygun hale soktuk. 

Şimdi, devam edeyim; «kıdem bekleme süre
leri», bu terfileri şey yaptınız; «kıdem bekleme 
süreleri» hayır «süresi», subayların ve astsubay
ların kademe terfi edebilmeleri için, kademe yük
selmeleri için demişim ben, «Her kademede bek-
liyecekleri en aız bir yıllık yüklenme süresidir.» 
Halbuki, madde, «en az bir terfi yılıdır», diye
lim ki, kabul buyurdunuz terfii, «en az bir yıl
lık terfi süresidir.» Çünkü, «süre» ile bitmesi lâ

zım. Bizim için meşhul olup da, tarif etmek is
tediğimiz o. Şimdi, böyle izah ediyorum, dil y& 
nünden, meselâ; o fıkrası; «değerlendirme notu», 
«Değerlendirme Kurulu üyelerinin verdiği» di
ye Komisyon gene, tıpkı Senatonun yaptığı gibi, 
«verdiği» demiş. Bendeniz diyorum ki, «değer
lendirme notu Değerlendirme Kurulu üyeleri
nin» bak kaç kişi, bakınız kaç kişi.. «Verdikleri 
değerlendirme notunun ortalamasıdır.» 

P) Yeterlik notu: «Sicil notu ortalaması ile,, 
değerlendirme notu toplamıdır.» Komisyon yine 
böyle demiş. Halbuki, «Yeterlik notu: Sicil notu 
ortalaması ile, değerlendirme notu ortalamasının 
toplamıdır.» Yani, birinin ortalamasını alınca, 
sicilin ortalamasını alınca, daha evvel geçtiği gi
bi, öbürünün de ortalamasını alacaksınız, iki or
talamayı birleştireceksiniz bir toplam hasıl ola
cak, o toplamı, diyeceksiniz. 

Şimdi, (R) bendini ki, fıkra değil, bend ola
rak zikretmek lâzım. Böyle harflerle gelince ger
çekten kanun tekniğinde fıkra olmaktan çıkıyor, 
adı bend oluyor. (R) bendinde, ki aynı şekilde 
bendeniz de önergeme aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci maddeye ka
tılmıyorum, dedi, Sayın Komisyon Başkanı, (ge
rekçe olarak. Çünkü Güley ile aynı şeyi söylüyo
ruz, dedi. Sınıflandırılmasını, yetişme ve atan
malarını, terfilerini görev ve yükümlülüklerini 
sağlamak. E birinci madde? Birinci maddede de 
dediler ki, astsubaylar... Ben demişim ki, «Bu 
kanun Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay 
ve astsubaylar ile...», «subay virgül astsubaylar» 
dememişim, «subay ve astsubaylar ile» doğrusu 
çünkü bu. Çünkü bir katagoride toplanıyor, iki
si, «ve» edatı ile birbirlerinden ayrılarak yan-
yana dururlar. «Subaylar» virgül «astsubaylar» 
ile niçin diyeyim? Daha arkadan gelmiyor bir 
şey, katagori orada bitiyor. «Subay ve astsubay
lar ile harb okullarında», Komisyonun katılma
dığı budur, «Harb okullarında, fakültelerde, yük
sek okullarda» orada, «harb okulları, fakülteler, 
yüksek okullar» da demiş. Kendileri öyle kabul 
ediyorlar. Çünkü ben değiştiriyorum bunların 
sonundaki, «de» yi «da» yi. Çünkü, «harb okul
larında», «da» diye biter, «fakültelerde», «da» 
diye bitmez, «fakültelerden» dir o. Orada «da» 
dır, burada, «de» dir. Konuşurken insan bunu 
konuşma kolaylığı, konuşma inhisarcılığı, kısalt-
macılığı vardır. Orada, «harb okulları, fakülte-
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ler, yüksek okullarda» deriz. Ama yazı dilinde, 
hele kanun dilinde diyemeyiz. îllâ diyeceğiz ki, 
harb okullarında virgül, fakültelerde virgül, 
yüksek okullarda ve astsubay okullarında. Bir, 
«da» ile ben işin içinden çıkıyorum. Halbuki 
Ferda Güley üç tane, dört tane, «de, da» diyor. 
Onun için «katılmıyorum» dediler. 

Hayır, dil yönünden bendenizin maruzatım 
doğrudur, kanun yapıyoruz, mademki, vaktimizi 
bu kanuna hasretmekteyiz, o halde dil yönün
den de Anayasa dilini ölçü olarak kendimize 
alalım. Ben dil yönünden bir otorite değilim, 
bir ustabaşı değilim, bir salâhiyet sahibi değilim, 
bilebildiklerim kadar maruzatta bulunuyorum. 

Bu istikamette 3 ncü madde ile ilişkin bir de
ğiştirge de bendeniz verdim. Bu ışık altında lüt
fen dinlenilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, buyurun. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 3 ncü madde tarifler 
maddesidir. Bizim çıkaracağımız kanunda 
birçok terimler geçecektir. Bu terimleri üçüncü 
madde içinde sıralamış vaziyetteyiz. Ferda Be
yin fikrine katılamadığım nokta şudur, şimdi ta
rifler için, astsubaylar için ayrı bir mad
de, subaylar için ayrı madde zikretseydik, 
«rütbeler» terimini rütbe olarak kabul 
ederdik. Yine, «normal bekleme süreleri», «sü
resi» diye ifade buyurdular. Okumaya devam 
edersek «subayların ve astsubayların» çıkıyor. 
İkidir, subayların bekleme süreleri başka, astsu
bayların bekleme süresi başka. İki tane; birisi 
subay, birisi astsubay. Yine aynı zamanda bek
leme süresi bütün terfilerde yani teğmen, üsteğ
men, yüzbaşı, binbaşı, velhasıl orgeneraline kadar 
başka. Eğer hepsi üçer sene üçer sene olsaydı bekle
me süresini bir şey olarak kabul edebilirdik. Bekle
me süreleri mütenevvi olduğu için, zaman bakımın
dan farklı olduğu için Komisyonda - Ferda Beye
fendi de o zaman çok güzel ifade etmişlerdi - bek
leme süreleri olarak, yanılmıyorsam, terim üzerin
de çok durdular Ferda Beyefendi, Türkçeleştir
me üzerinde çok durdular, «süreleri» olarak, ka
naatime göre, kabul edilmesi icabediyor. Aksi 
halde sonradan gelecek maddelerdeki bu terimler 
devamlı olarak geçecektir, o zaman bütün madde
lerde değişiklik yapma icabı doğacaktır. 

Bu bakımdan, zaten anahtar olarak teknik ele
manlar tarafından bilhassa bu fıkralar üzerinde 
bir seneden fazla, iki seneden fazla tecrübeleri 

yapılmıştır. Meselâ, sicil notu meselesi ortalama 
olarak kabul edilmiştir. Kara Kuvvetlerinde bu
nun iki sene tecrübesi yapılmış ve netice itibariy
le ortalama toplam, değil de, yeni sicil esasına 
göre, maddeleri geldiği zaman orada da konuşa
cağız, eski sicil yönetmeliği değiştirilmiş, not 
vaziyetine sokulmuştur. Birinci sicil âmiri bir 
not verecektir. Onun yekûnu dosdoğru kıymet
lendirme, değerlendirme merkezine gidecektir. 
İkinci sicil âmiri yine şu sicil notlarını doldura
rak dosdoğru gönderecektir. Orada, değerlendir
me kurulunda bu rakamlar toplanacak ve tatbi
katta ortalama, yapılan tecrübelerde ortalaması 
uygun görüldüğü için ortalama alınacak. Sayın 
Komisyon bunu nazarı dikkate alarak önerge ver
miştir. Sayın Komisyon Başkanının verdiği öner
ge yerindedir. Aynen kabulünü, tatbikat bakı
mından, aynen kabulünü, arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. Sayın Ferda Güley'in önergesini oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Ferda Güley 

Madde 3. — Bu kanunda yer alan bâzı kav
ramların anlamları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Rütbe: Subayların ve astsubayların ilk 
subaylığı veya astsubaylığa başlamada ve bekle
me süreleri sonunda bu kanun gereğince kazan
dıkları yükselme derecesidir. 

b) Nasp : İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir 
rütbeden sonraki rütbeye yükselmede yeni rütbe
nin normal bekleme süresinin başlama tarihidir. 

c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasp tarihinden 
itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı rütbe 
ve aynı nasplar arasında yeterlik bakımından 
üstünlük süresidir. 

d) Normal bekleme süresi: Subayların ve 
astsubayların rütbe yükselmesine hak kazanabil
meleri için her rütbede bekliyeeekleri süredir. 

e) En az bekleme süresi: Subayların ve ast
subayların normal bekleme sürelerinden noksan 
bekliyeceği süredir. 

f) En çok bekleme süresi: Subayların ve ast
subayların bulundukları rütbede en çok kalabile
cekleri süredir. 
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g) Yükselme yı l ı : Her yılın 30 Ağustos ta
rihinde başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihine 
kadar geçen süredir. 

h) Kademe bekleme süresi : Subayların ve 
astsubayların kademe yükselmeleri için her ka
demede bekliyecekleri en az bir yıllık yükselme 
süresidir. 

ı) Kademe yükselmesi: Kademe yükselme 
:süresi sonundaki aylık artışıdır. 

j) Yeterlik : Ahlâki, askerî, meslekî ve zihnî 
bakımdan olumlu durumda olmak ve üst rütbeye 
yükselmeye lâyık bulunmaktadır. 

k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalama
larına ve değerlendirme kurullarının kıymetlen-
-dirmelerine göre aynı sınıf ve rütbede yükselme 
sırasında olan subayların ve astsubayların kendi 
^aralarındaki derecelenmeleridir. 

L) Yeterlik Grupu : Yeterlik derecelerine 
ve yeterlik grupları yüzdelerine göre aynı sınıf 
ve rütbede yükselme sırasında bulunan sulbay-
larm ve astsubayların ayırdedildikleri gruplardır. 

an) Sicil notu : Sicil raporlarında ıbirdnci 
ve ikinci sicil üstlerince verilen notların orta-
lamaısıdır. 

n) «Sicil notu ortalaması : Subayların ve 
.astsuıb ayların belkleme sürelerine ait muteber 
isicil notlarının ortalamayıdır. 

•o) Değerlendirme notu : Değerlendirme 
kurulu üyelerinin verdikleri değerlendirme no
tunun ortalamaısıdır. 

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

r) ıSicil tam notu : Sicil raporlarında yazı
lı 'nitelikler için sicil yönetmeliğinde gösterile
cek en yüksek notların toplamıdır. 

[BAŞKAN — Efendim, 'komisyon featırıyor 
mu, Ferda Gül ey Beyin önergesine ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI StSMAlL" 
SARIGÖZ (Rize).—Katılmıyoruz. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Sa
y ın Başkan, tor hususu öğrenebilir miyim? 

BAŞKAN — Oylama sırasında olmaz efen
dim. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Efendim, dilin emri, Ferda Güley Beyin teklifi 
yalnız teklifi değildir, ıbirtakım dil hatalarını 
düzeltiyor. 

24 . 4 . 1967 0 : 1 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efenldim. 
İzah etti, önerge verdi, katılmıyor. Sizler kaibul 
ederseniz olu/. 

önergeyi oyunuza ısunuyorum; Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal önergeye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSıMAlL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz, maddeyi 
önerge ile birlikte geri istiyoruz. v 

BAŞKAN — Efendim, komisyon önergeyi 
istiyor. Tabiî Ikendi önergenizle birlikte değil 
mi? 

GEÇIOI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
(SARIGÖZ (Rize) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, her iki önerge ımadde 
ile birlikte »komisyona verilmiştir. 

4 ncü .maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
• Görev ve sorumluluklar 

I - Görev ve sorumluluk 
ıMadde 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup su-

haylarm ve astsubayların görev ve sorumluluk
ları 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanun ve Yönetmeliği ile diğer kanun, 
tüzük, yönetmelik, talimat ve talimnamelerin
de gösterilir. 

BAŞKAN*^— Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Mal bildirimi 
Madde 5. — Subay ve astsıııbaylar, kendile

riyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocukları
na ait taşınıi' ve taşınmaz malları, alacak ve 
borçları hakkında, özel kanunda yazılı (hüküm
ler uyarınca mal (bildirimi verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde -söz istiyen? 
FERDA GÜLEY (Ordu) - - Söz istiyorum. 
ıMUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güley, Sayın Akalın. Söz 

istemiştir. Buyurun Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu madde geçen dönemde her diki 
Meclisten geçerek kanunlaşmış olmakla bera
ber, şimdi üzerinde görüştüğümüze göre, dü
zeltme yapabiliriz. Bunun sonunda; «Kanunda 
yazılı hükümler uyarınca, mal 'bildirimi verir
ler» diyor. Mal bildirimi verilmez, mal bdldiri-
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minde bulunulur. Demek ki, geçen defa (kaçmış 
(gözümüzden, bu defa fırsat bulmuş oluyoruz. 
(Madde şöyle lolmak lâzımgelir- Matlab, mal bil
dirimi. «Subay ve astsubayla e, kendileri ile eş
lerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait 
taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçlar 
(hakkında özel ikanun da yazılı hükümler uya
rınca mal bildiriminde bulunurlar. Maddenin 
bu şekilde düzeltilmesi gerektiği (kanısındayım, 
saygiyle arz 'ederim. 

•BAŞKAN — Sayın Akalın. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

(Efendim, 'buradan ısöyliyebilirim. 
BAŞKAN — Olmaz efendim, buyurun. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü madde hak
kında Sayın Ferda Güley'in dediğine ben de 
katılıyorum. Yalnız bir nokta daha var. Mal 
bildiriminde (bulunurlar... Ne zaman bulunur
lar? Bu malûm değil. Bu itibarla bu-maddede, 
(«subay ve astsulbaylığa naspları tarihinde mal 
bildiriminde bulunurlar», cümlesinin eklenmesi 
lâzım. Bu hususta önerge de göndereceğim, say-
ıgılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul. 
NAZMI ÖZOĞ-UL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, mal bildirimi mal beyannamesinin 
Türkçeleştirilmiş bir şeklidir. Bunun komisyon
da da uzun uzun münakaşaları yapıldı ve haki
katen Türkçe terimleri üzerinde çok duran ar
kadaşlarımız var. Beyanname ıbulunulmaz, be
yanname verilir. Yani malî durumu kâğıda ya-
zılacalk, parası neyi varsa ve <o kâğıt verilecek. 
Zannediyorum, komisyonda mal beyannamesi, 
mal 'bildirimi baline «sokuldu Eğer mal beyan
namesi... (Beyanı sesleri) - mal beyanı, bulun
mak değil de verilir. Mal beyannamesi verilir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bildiri değil ki, 
bildirim, beyanname değil 'ki, (bildiri verilir, 
ama Ibildirim verilmez. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Kırbaşh. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Sayın arkadaşlarım, Ko
misyon, Askerî Pensonel Kanurmmmdaki birçok 
maddeleri, Devlet Memurları hakkında kabul 
etmiş Ibulunduğunuz kanundaki maddelere mu
vazi olarak getirmiş bulunmaktadır. 

Şimdi size Devlet Memurları Kanununun 

14 ncü maddesini okuyorum, mal (bildirimi mad
de 14 - «Devlet .memurları, kendileri ile eşleri
ne ve velayetleri altındaki çocuklarına ait 
taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borç
ları ıhakkında özel kanunda yazılı hükümler 
uyarınca mal bildirimi verirler». Bu tâbir, Ma
liye tarihimizde de aşağı - yukarı yerleşmiştir. 
Bu bakımdan, Komisyonca tereddüde mahal ol
madığı kanaatindeyiz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
Komisyona bir ısoru sormak istiyorum müsaade
nizle. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kınbaşlı, soru 
var, ayrılmayınız lütfen. 

FERDA GÜLEY (Ondu) — Sayın Kırbaşlı, 
hiç değilse «bildirisi verirler» diye katılır mı
sınız? Yani bildirim verilmiyeceğine göre, da
ha evvelki bL* kanunda zühul olmuş diye buna 
uyamayız. Hiç değilse bildirici verirler diye dü
zelterek katılamaz mısınız 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Efendim, şu kadarını ifa
de edeyim ki, bu Maliyenin matbu kâğıtların
da, kıymetli (kâğıtlarında «bildirimi» şeklinde
dir, evet «bildirimi» şeklindedir. Mal bildirimi 
şeklindedir. Düzenlenen şeylerdir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Öyle mi yazı
yor? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Evet öyle yazıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ferda Güley'-
in, önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesini aşağıdaki şeklin

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Ferda Güney 

II Mal bildirimi 
Madde 5. — Subay ve astsubaylar, kendile

riyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuk
larına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak 
ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hü
kümler uyarınca mal bildiriminde (bulunurlar. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
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'BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önenge-
.yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul 'etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıSayın Komisyon filhal (katılıyor onu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyorsunuz, şu 
halde maddeyi ona göre tedvin etmek gereki
yor. Yalnız bir önerge daha var, Sayın Akalın 
bir cümle eklenmesini istiyor. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 5 nci maddesinin uyarınca kelime

sinden sonra (nasplan tarihinde) mal bildiri
minde bulunurlar şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

-.*-

BAŞKAN.— K<ıMal bildiriminden» önce 
«nasplan tarihinde» kelimelerinin eklenmesini 
isıtiyen önergeye Komisyon katılıyor mu? 

GEİÇCİ KOMİSYON . BAŞKANI İSMAİL 
ıSARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katıknıyor. Önenge-
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi kabul ettiğiniz, Sayın Ferda Güley'in 
önergesini ö inci madde «olarak oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka)bul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar vakit gecikti, 26 Ni
san 1967 Çarşamba günü saat 15 te yapılacak 
T. B. M. M. Birleşik toplantısından sonra top
lanmak üzıere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

91 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 4 . 1967 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

• VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli »ilâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu

nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kumlan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi -. 28 . 11 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı • 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesiabesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Pevtet Üretme Cilt-



likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütrçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna ( 

dair Sayıştay Başkanlığı tezkaresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Gene] Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kani'nn tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152> [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 10. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-. 
sanına ait uygunluk bildiri rainin sunulduğuna-
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu t«sansı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

12. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mın teklifi ve Sağlık ?e Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

13. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. SayMi: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl-
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 

(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tariM: 
23 . 12 . 1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

17. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
Karana Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
h i : 27 . 1 . 1966] 

19. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

20. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek-



lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

23. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 19671 

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel-Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S, Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

26. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

27. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15. 4 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddejjinin de-
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ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesin© dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
, (1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

3. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile llköğ-
retmen okullarının birleştirilmem hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 5. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . .7 . 1966] 

6. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi re Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğremcilerinden okuldan ihracolunaniarın asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu naporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 .12 . 1966] 



8. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun * 
2 nai maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de-
ğiştirilmeısıine dair kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
JPlân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtana tarihi : 17 . 1 . 1967] 

.10. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve-647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kamun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1967] 

11. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 12. — Anfcara ve İstanbul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 13. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

14. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 19671 

15. — Tarım Bakanlığı Ziraat işlen Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

16. —• Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

17. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma ta
rihi : 5 . 4 . 1967] 

18. — Tütün Tarım Saltış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

19. — Tanım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumlhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi 21 . 4 . 1967] 



Üönem : â , . 
Toplantı : i M l L L E f M E C L İ S İ S. Sayısı : 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Ka
nunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 

Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /152) 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 3 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/295/1366 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ge
rekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Millî ekonomimizin temel taşlarından ve milletçe beslenmemizde başlıca kaynaklardan olan evcil 
hayvanlarımızın, gerek verim ve gerekse miktarlarının artırılmasının sağlanması, devamlı surette has-
talıklariyle mücadele edilmesi, aşılama, seromlama gibi sağlık koruyucu tedbirlerin alınması veteri
ner teşkilâtının, başlıca görevleri arasındadır. 

Yetmişüç milyona yaklaşan hayvan servetimizin 33 çeşit salgın ve paraziter hastalıkları ile ikibinl 
aşmıyan veteriner hekim ve sağlık memuru mücadele etmektedir. 

Salgın, başlıca ve paraziter hayvan hastalıkları ile savaşan veteriner hekim ve sağlık memurları
nın ağır ve yıpratıcı vazifeleri bugüne kadar başka mesleklerde olduğu gibi teşvikkâr bir muamele gör
memiştir. Ortalama olarak 5 000 veteriner hekime ihtiyaç duyulan memleketimizde, halen mevcut 
1 000 veteriner dahi emeklerinin karşılığını tam mânasiyle göremediğinden Veteriner Fakültesine 
talebe bulmakta güçlük çekilmekte ve veteriner hekimlerimizin birçoğu da başka mesleklere geçmek
tedir. 

Memleketimiz hayvancılığının inkişafı bakımından veteriner hekimlerimizin ve hayvan sağlık me
murlarımızın teşvik edilmeleri zaruri görülmektedir. 

Bu sebeple 6842 sayılı Kanunla Zirai Mücadele Teşkilâtında çalışan elemanlara tanınan hakların, 
Veteriner Teşkilâtı elemanlarına da tanınması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No: 1/152 

Karar No: 71 

2.5. 19666 

Yüksek Başkanlığa 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik 
ve müzaekre edildi : 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca yerinde görülmüş ve tasarı (g) fıkrasında 
yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı ve bu rapor 
Sözcüsü 
Çankırı 

T. Akman 
Gaziantep 
N. Sanca 

Kâtip 
Bingöl 

M. E. Oündoğdu 
Urfa 

B. Boran 

Balıkesir 
A. Akın 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No.: 1/152 
Karar No.: 21 

28 .6 .1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 4 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine G842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı) ilgi
liler ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de iştirakiyle incelenerek görüşüldü : 

Millî ekonomimizin başlıca kaynaklarından birini hayvancılığımız teşkil etmektedir. Hayvancı
lığın gerek verimini ve gerekse miktarını artırmak, hayvan hastalıklariyle mücadele ederek hay
van neslinin ıslahına çalışan veteriner hekim ve sağlık memurlarını bahsi geçen kanunun ilgili 
fıkrası faydalandırmamıştır. Tarım Bakanlığında Zirai Mücadele Teşkilâtında çalışanlara tanınan 
lıakların hayvan hastalıklariyle mücadele eden veteriner hekim ve sağlık memurlarına da tanın
masını öngörerek sevk edilmiş bulunan kanun tasarısı aynı teşkilâtta bulunan elemanlar arasın
da sosyal adalöti temin edeceğinden 'komisyonumuzca da yerinde görülmüş, ancak 23 . 2 . 1965 
tarihli 545 sayılı Kanun tevdiatçılar ile iştirakçileri birleştirmiş olduğundan (g) fıkrasında (iş
tirakçi veya tevdiatçılar) ibaresi, iştirakçiler olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle Igörüşühnek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

7. Sezgin 

Ankara 
/ / . T. Toker 

Başkan V. 
Erzincan 

H. Atabeyli 

Aydın 
8. Bosna 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Balıkesir 
F. İslimyeli 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Bolu 
/ / . /. Cop 

M. Meclisi (S. Sayısı : 123) 
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Bursa Bursa Çanakkale fidirne 

C. Külâhlı t. öktem Ş. tnan t. Ertem 

Giresun Güınüşane istanbul Kayseri 
K. Bosuter 8. ö. San A. Yalçın F. Koksal 

Niğde Rize Samsun Trabzon 
II. Özalp E. Y. Akçal S. Kılıç Muhalifim 

Söz hakkım mahfuz 
A. 1. Birincioğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 123) 
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IIÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi
ne 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«g)ı İştirakçi veya tevdiattılar 

Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Ka
rantina Teşkilâtı ile Veteriner Teşkilâtın
da vazife gören memur ve hizmetlilerin. 

Hizmetin geçtiği yerleri 

ıZirai mücadele ve zirai karantina 
(teknik ve idari işleriyle salgın, bu
laşıcı, paraziter hayvan hastalıkla-
riyle mücadele işlerinde. 

Eklenecek 
müddetler 

(Ay) 

2» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangü 
Ticaret Bakanı 

M. Zeren 
Ulaştırma Bakanı 

8. öztürk 
Turizm ve Ta. Bakanı 

JV. Kürşad 

Devlet Bakam 
C. Bilgehan 

Adalet Balkanı 
H. Dinçer 

Maliye Balkanı 
î. Gürsan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
İmar ve İskân Bakanı 

B. Mentfişeoğhı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

4.3.1966 
Devlet Balkanı 

K. Ocak 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Bayındırlık Balkanı 

E. Erdinç 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

/. Deriner 
Köy İşleri Bakam 

S. O. Ava 

M. Meclisi (S. Sayıaı : 123) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla ek
lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştir ikriiştir. 

«g) İştirakçiler 

Tarım Bakanlığı Zi
rai Mücadele ve Ka
rantina Teşkilâtı ile 
Veteriner Teşkilâtın
da vazife gören me
mur ve hizmetlilerin. 

Hizmetin geçtiği 
yerler 

Zirai mücadele ve 
zirai karantina tek
nik ve idari işleri ile 
salgın, bulaşıcı, pa-
raziter hayvan has-
talıklariylc mücadele 
işlerinde. 

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

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

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞtŞTlRÎŞt 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla ek

lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«g) İştirakçi 
Hizmetin geçtiği 

yerler 

Zirai mücadele ve 
zirai karantina tek
nik ve idari işleri ile 
salgın, bulaşıcı, pa-
raziter hayvan has-
talıklariyle mücadele 
işlerinde. 

3 

Ek
len

ec
ek

 
m

üd
de

tle
r 

2» 

Tarım Bakanlığı Zi
rai Mücadele ve Ka
rantina Teşkilâtı ile 
Veteriner Teşkilâtın
da vazife gören me
mur ve hizmetlilerin. 

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

MADDE 3. —• Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 2 
Toplantı : i M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/89) 

T.C. 
Başbakanhk 3.1. 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/232/26 
MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 31 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okulla
rının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Eğitimimizde öğretmen yetiştirme sorununun özel bir yeri yardır. Her kademedeki öğretmen
lerin yetişme seviyeleriyle eğitim amaçlarımızın gerçekleştirilmesi oranı arasında yakın bir ilgi 
görülmektedir, öğretmen yetiştirmede kaliteye gereken önem verilmediği takdirde, diğer faktörler 
lehte de olsa aranan sonuçlara varılamıyacağı ortadadır. 

İlk öğretmen okulu mezunları uzun yıllar köy ve küçük kasabalarda çalıştırıldıklarından, 
farklı, çok yönlü ve yüklü bir programla yetiştirilmektedirler. Köyde öğretmenlik yalnız köy ço
cuklarının ilkokul programına göre yetiştirilmesinden ibaret değildir. Köyde öğretmen, uygarlı
ğın köye götürülmesinde birinci derecede görev alan, köyün sosyal ve ekonomik gelişmesinde 
liderlik etme durumunda bulunan tek aydın olması gerekir. Hizmetin bu özelliği ilkokul öğretme
ninin bir yandan köye yararlı pratik maharetlerle teçhiz edilmesini, öbür yandan da en az lise se-
î'iyesinde bir kültür ve meslekî bilgiye sahibolmasmı gerektirmektedir. 

Tecrübelerden alman sonuç odur ki, üç ve altı yıllık öğretmen okullarında geçen öğrenim sü
releri, ilkokul öğretmenine istenen formasyonu vermeye kâfi gelmemektedir. 

Bu itibarla, ilk öğretmen okullarının öğrenim süresinin, şimdilik birer yıl artırılması zorunlu 
görülmüştür. Esasen VII nci Millî Eğitim Şûrası da aynı görüşü savunmuştur. 

Sözü edilen okullarda öğrenim süreleri birer yıl artırıldığı takdirde çeşitli kademeler arasın
daki geçişleri zorlaştıran engellerden birinin kaldırılması mümkün olacak, böylece eğitimimizin 
önemli problemlerinden birinin çözülmesi yolunda da olumlu bir adım atılmış bulunacaktır. 

Yukarda açıklanan nedenlerden ötürü bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 
Maddelerin açıklanması : 
Kanun tasarısının 1 nci maddesi 6234 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirildiğini; 
2 nci maddesi ise ilk öğretmen okullarındaki öğrenim sürelerinin, ilkokul mezunları için en az 

(6), ortaokul mezunları için ise en az (3) yıl olacağını hükme bağlamaktadır. Tasarının 3 ve 4 
ncü maddeleri yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 18 .3 .1966 

Esas No.: 1/89 
Karar No.: 21 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk öğ
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı Hükümet temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesindeki fikirler ittifakla Komisyonumuzca benimsenerek metne geçilmesine 
karar verildi. 

Tasarının ikinci maddesinde, «ilk öğretmen okullarının öğrenim süresi ilkokul mezunları için 
en az 6, ortaokul mezunları için en az 3 yıldır.» denilmektedir. Tasarının gerekçesinde belirtilen 
sevk gayesi, ilk öğretmen okullarını yeterli ve güçlü bir öğretime kavuşturmak ve lise muadili bir 
okul haline getirmek için bir yıl ilâve ile yedi yıla çıkarmak olduğuna göre, tatbikatta yine 6 
yıllık bir okul halinde kalmasını önlemek düşüncesiyle madde en az 7 ve en az 4 yıldır şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Ve yine bu maddeye, ilk öğretmen okullarının lise muadili bir okul haline getirilmeleri tasarı
nın yukarıda ifade edildiği gibi esasını teşkil etmesi sebebiyle bu okulları bitirenlerin yüksek 
okul ve üniversitelere giriş haklarını teminat altına almak için aşağıdaki cümle eklenmiştir: 

«ilk öğretmen okullarını bitirenler yüksek okul ve üniversitelere girişte lise mezunları gibi 
işlem görürler.» Bu değişikliklerle madde aşağıdaki şekli almıştır: 

«Madde 2. — ilk öğretmen okullarının öğrenim süresi, ilkokul mezunları için en az 7, ortaokul 
mezunları için en az 4 yıldır. 

ilk öğretmen okullarını bitirenler yüksek okul ve üniversitelere girişte lise mezunları gibi işlem 
görürler. 

İlk öğretmen okullarında, gerekirse hazırlık sınıflan da açılabilir.» 
Tasarının 1, 3, 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu kanun teklifi için Afyon Karahisar Artvin 
Çanakkale Sözcü O. Attila M. Rona 

A. N. Akay Uşak 
V. TJğrastzoğilu 

Balıkesir Bitlis istanbul Kastamonu 
M. Yümm Z. Koçak M. Tardıma A. §. Bohça 

Manisa 
N. Ağaoğlu 
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Bütçe Plân Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/89 
Karar No. : 22 

»0.6. 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 31 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan (6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk öğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı) 
ilgililer ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de iştiraki ile incelenerek görüşüldü : 

Eğitimimizde öğretmen yetiştirme sarunumunun özel bir yeri vardır öğretmen yetiştirmede kali
teye gereken önem verilmediği takdirde, diğer faktörler lehte de olsa istenen sonuçlara ulaşıla
madığı bîr vakıadır. İlk öğretmen okulu mezunları ekseriyetle köy ve kasabalarda görevlendirilmek
tedir. öğretmen, yalnız köy çocuklarının eğitimleri ile yetinmeyip, köyün sosyal ve ekonomik ge
lişmesinde liderlik edecek bir aydın kişidir. Bu itibarla şimdiki durumundan daha geniş bir 
kültüre sahip kılınması faydalı olacağından, lise seviyesinde bir kültür ve meslekî bilgiye sahibol-
ması gerekeceği cihetle öğrenim yıllarının birer yıl artırılması hususu zorunlu görülmektedir. 
Komisyonumuz Millî Eğitim Komisyonunun değiştiricini benimsemiş, ancak 2 nci maddenin ikinci 
fıkrasını (İlk öğretrjaen okuUannı bitirenler bu surelere göre öğretmenlikle ilgili yüksek okul 
ve üniversitelere girişte lise mezunları gibi İşlem görürler.) şeklinde ve madde numaralarını da 
değiştirerek kanun tasarısı kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan-
bğa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

t. Sezgin 

Balıkesir 
F. îsUmyeli 

Çanakkale 
§. tnan 

Kayseri 
F. Koksal 

Sözcü 
Sakarya 
N. Boyar 

Bolu 
H. t. Cop 

Edirne 
t. Ertem 

Rize 
E. Y. Akçal 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz 

C. KülâhU 

Giresun 
Muhalifim 

K. BosuUr 

Samsun 
8. Kıl* 

Aydın 
8. Bosna 

Bursa 
Söz hakkım saklıdır 

/. öktem 

Gümüşane 
Söz hakkım saklıdır 

8. ö. San 

Trabson 
A. t. Birincioğlu 
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Hükümetin teklifi 

6234 sayılı Koy Enstitüleri ile 
tik öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 1 . 1954 
tarihli ve 6234 sayılı Köy Ensti
tüleri ile tik öğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkında Ka
nunun 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — ilk öğretmen 
okullarının öğrenim süresi, ilk
okul mezunları için en az (6) 
ortaokul mezunları için (3) 
yıldır. 

ilk öğretmen okullarında, ge
rekirse hazırlık smfları da açıla
bilire 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

31 . 12 . 1965 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakam 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Adalet Bakam 
H. Dinçer 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonunun 

değiştirişi 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 
tik öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — îlk öğretmen 
okullarının öğrenim süresi ilk
okul mezunları için en az (7), 
ortaokul mezunları için en az 
(4) yıldır. 

ilk öğretmen okullarını biti
renler yüksek okul ve üniversi
telere girişte lise mezunları gi
bi işlem görürler. 

ilk öğretmen okullarında, ge
rekirse hazırlık sınıfları da açı
labilir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonunun 

değiştirişi 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 
tik öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 1 . 1954 
tarihli ve 6234 sayılı Köy Ens
titüleri ile ilk öğretmen okulla
rının birleştirilmesi hakkında 
Kanunun 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — ilk öğretmen 
okullarının öğrenim süresi ilk
okul mezunları için en az (7), 
ortaokul mezunları için en az 
(4) yıldır. 

ille öğretmen okullarını bu sü
relere göre bitirenler öğretmen
likle ilgili yüksek okul ve üni
versitelere girişte lise mezunları 
gibi işlem görürler. 

İlk öğretmen okullarında ge
rekirse hazırlık smfları da açı
labilir. 

MADDE 2. — Tasarının 3 ncü 
maddesi 2 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Taşanımı 4 ncü 
maddesi 3 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlat/angü 

Maliye Babanı 
/. Gürsan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bayındırlık Rakam 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
M. Zer en 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Dağdfiş 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/ . Deriner 

Turizm ve T. Bakanı 
N. Kürşad 

tmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy işleri Bakanı 
8. 0. Avcı 




