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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bolu Milletvekili Hasan özcan, Bolu, Koca
eli ve Bursa illerindeki tütün üreticilerinin el
lerinde bol miktarda tütün kaldığına, fiyatla
rın aıçılan piyasa fiyatlarının çok altına düştü
ğüne, bu konularda tedbir alınması gerektiğine, 

Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy, Lüb
nan'da çalışan Türk işçilerinin karşılaştıkları 
'güçlüklere ve Hükümet tarafından gerekli ted
birlerin alınmasına ve 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal da, hazır
lanmakta olan Orman kanunu taslağına dair 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
1 750 COO 000 liraya çıkarılması ve 

30 . 12 . 19G0 tarihli 193 sayılı Gelir Ver
gisi 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 haklarındaki ka
nun tasarıları ikinci defa açık oya sunuldu ise 
ds oyların ayırımı sonunda çoğunluk sağlanama
dığı, oylamaların gelecek Birleşimde tekrarlana
cağı bildirildi. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının gün
deme alınarak öncelikle ve basılıp dağıtılmasın
dan henüz 48 saat geçmemesine rağmen görüşül
mesi kabul olundu ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklik benimsenerek tasarının ka
nunlaştığı bildirildi. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifinin görüşülmesi, ilgili 
Komisyon Genel Kurulda hazır bulunmadığın
dan, gelecek birleşime bırakıldı. 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 2 ar
kadaşının 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci madde
sinin (B) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
toklifi öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi S i m Uzun-
hasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'-
in, 59>65 sayılı Kanuna bir ek madde eklenme
sine dair kanun teklifinin görüşülmesi, ilgili 
Komisyon Genci Kurulda hazır bulunmadığın
dan, gelecek birleşime bırakıldı. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

15 . 5 . 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,'5'5 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Ahmet Bilgin Kâzım Kangal 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
1. — Kanun ve karamamden* icabı olarak 1960 

yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri nezdinde tc/kevvün öden Hazine alacak
larının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(ıS. Sayısı : 279) (Gündeme) 

2. — Cıımhuriycıt Senıafcoou Tunceli Üyosi Ara
lan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) (Gün
deme)' 

3. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
(Gündeme) 

4. — Otu";bir 'k'işiyo vaıtani hizmet tertibinden1 

aylık bağlanması hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/64; Cumhuriyet Sena-
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tosu 1/738) (Millet Meclisi S. Sayısı : 131 e 1 
nci ek) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 908) 
(Gündeme) 

5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile de
netim raporunun ve uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (1/26, 3/131, 3/163) 
(S. Sayısı : 284) 

6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile de

netim raporunun ve uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/31, 3/139, 
3/612) (S. Sayısı : 285) 

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
toıCrerecii ile 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/45, 
3/322) (S. Sayısı : 286) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baıkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Önol Sakar (Manisa) Ali Rıza Ç o tiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yaldaana ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen 'beyaz düğme
lere 'basmalarını rica ederini. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum. efendim. 

BAŞKAN — Nedir Saym Diler? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Geçen Çar-
samba günü ben'ım aleyhimde 'bir ceza tertûbe-
dJlmigti. Bu ceza Igtfizük hükümlerine aykırı 
bir vaziyettedir. Böyle ıbir teamülün teeeoüs et-
ım'es'j, bundan sonra da böyle ıbir haksızlığın te
madi eioıemesi için gündem dışı söz istüyorum. 

BAŞKAN — Bu celse gündem dışı 'biç toiım-
seye söz veromiyeceğJm, doğrudan doğruya gün
deme geçiyoruz. O konuyu da bilmiyorum efen-
dJm. 

1. — Tekel Genel Müdürlüyü döner ser-
vıayemıin (1 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kında knun tasaısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) 

2. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yayılmasına 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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) 
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-'• BAŞKAN — Bu İlkikanun tasarısının açık 
oylaması yapılacaktır. Kutular sıralar arasın
da dolaştırılacak, bilâhara hitabet kürsüsü önün
de bulunduralacakıtır. Kutuları dolaştırın. 

Kabul buyurduğunuz karar gereğince şu an
dan ' tiıtiibaren bir ısaat müddetle görüşeceğimiz 
(kahunlaridan ilkine geçiyoruz: 

3. — 'Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Ttatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin ve bu tek
lifi savunacak komisyonun lütfen yerlerini al
malarını rica ederlilm. İçişleri Komisyonu, Sa
yın Kadri Eroğan, Sayın Mustafa Kemal Yıl 
ımaz, Sayın İbrahim Aytaç?... Komisyon Baş
kan ve «sözcüsü yok mu efendim? («Yok» ses
leri) İçişleıii Komisyonunun bulunmadığı anla
şılıyor. Diğer kanun tasarısına geçiyoruz. 

4. — 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) (1) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Millî Eği
tim Komisyonu Başkanı, sözcüsü yok mu efen
dim? Bugünkü gündemimizin Tüzük gereğince 
fbir defa görüşülecek işler bölümünde ve 1 nci 
sırada bulunan kanun teklifi... Sayın Yardımcı, 
buyurun ©fendim. 

' Teklifin öncelik ve ivedilikle 'görüşülmesi 
'hakkındaki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemim Tüzük gereğince bir de

fa görüşülecek işler bölümünün 1 nci sırasında 
bulunan «Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna fbir madde 
eMehanesiine dair kanun 'teklifi» nin, Genel Ku
rulun 31 . 3 . 1967 tarihli Birleşiminde tasvibe-
dtilen grup temsilcileri önergesi muvacehesinde 

(1) 176 S. Sayılı basma/yazı tutanağın so
nuna eklidir. 

öncelle ve ivedilikle 'görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı • 

Prof. Dr. Mehmet Yardımcı 

BAŞKAN —• Teklifin öncelikle görüşülme
sini 'oylarınıza sunuyorum... Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz i'stiyen var mı 
efendim? Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. Teklifin 
tümü üzerinde başka söz istiyen Var mı efen
dim? Yok. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım, 5965 sayılı 
Kanuna 4 madde ve bir de geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifti geçen seneki 
>turumlarda müzakeren'izden geçmiş, tasvip gör-
nüş Senatoda kabul edilmiş ve Sayın Cumhurbaş
kanının onayına sunulmuş elan kanun teklifle
rinden birisidir. Ancak, o tarihte veto edilen 
'canunlar ımeyanmda bulunduğu için ikinci defa 
görüşülmek üzere huzurunuza 'gelmiş bulunu
yor. 

Muhterem arkadaşlarıım, bu kanun teklifli, 
gezici kadın ve erkek kurslarında görevli' olan 
kurs öğretmenlerinli ilgilendiren bir kanun tek
lifidir. Yüksek malûmunuz olduğu üzere halk 
eğitiminin bir kolu 'olmak üzere köylerde vazife 
gören kurs öğretaenleri, bu kanun huzurunuza 
geldiği §u ana kadar süresiz olarak köylerde 
^örovlendirll'melerinli dcabettiren durumlara âdi
lâne bir hal çaresi bulmak üzere hazırlanmış 
ve yüksek Meclise igelmiş bulunmaktadır. 

Takdir buyurursunuz ki, köylerde sürekli 
olarak vazife 'görmek, bir hizmet olduğu kadar 
bu hizmete kendini vermiş olan insanların da 
hale ve vecibelerinin korunması hususunda bize 
bir ödev tahmil etmiş bulunmaktadır. Kurs öğ-
retoıonleri 'okullardan veya kurslardan mezun 
olduktan -sonra süresiz olarak köy hizmetlerinde 
görev alırlar. Bunlardan bir kısmı erkektir, bir 
kısmı kadındır. Bu öğretmenler 'genellikle bir 
yıl bir köyde hizmet ettikten sonra ikinci yıl 
başka bir köye gönderlilirler, burada hizmet 
görürler, mütaaJkıp yıllarda başka köylere ge
çerler. Bu hizmetleri devam eder ve bu vefakâr 
öğretmenlerin hayatları devamlı bir göçebelik 
halinde sürüp 'gider. Bu takdirde hasta olan öğ-
retmenlerih doktoru bulunan yerlerde vazife-
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lendirilmeleri ekseriya mümkün olmaz. Çoğu 
tahsil çağına gelmiş bulunan bu öğretmenlerden 
şehir' ve kasabalarda çocuklarını okutmak im
kânına salhlilbolanlar dahi haklardan faydalana
mazlar. Binaenaleyh, kanun esas itibariyle mu
ayyen bir süre zarfında köylerde hizmet gören 
kadın ve erkek kurs öğretmenlerinin, bir müd
det sonra geçirecekleri bir ehliyet imtihanı so
nucunda ve meslek okullarında da üki yıllık bir 
öğretim gördükten sonra bunlardan ehil olan
ların orta dereceli sanat okullarında görevlen-
dirilımeilerine iimlkân vermektedir. Bu durum in
sani bir durumdur. Yani öğretmenlerimize meş
ru mazeretleri geldiği zaman belli bir süreden 
sonra şehirlerde vazife 'görme imkânını mümkün 
kılmaktadır. Her ne kadar kanunda asgari ola
rak 17 yıl hizmet görmesi şart koşulmuş ise de, 
yüksek takdirlerinize göre bu sürenin biraz al
tımda veya biraz üstünde köy hizmetlerine de
vam etmeleri mümkün olabilir. Ancak kanunun 
Heyeti Umumiyesi 'göz önüne alındığı takdirde 
bu öğretmenlerimiz meslek 'okullarına alındık
ları takdirde maaşlarını almak 'imkânına sahip 
'iseler de özlük halklarından faydalanmamış ol
maları kanun teklifinim önemli bir boşluğunu 
teşkil ©tmıekıtedlr. Binaenaleyh Yüksek Heyeti
niz, maddeler görüşülürken 'bu özlük hakların
dan faydalanma durumunu da kurs öğretmen
lerine bahsedecek olursa bu öğretmenlerimizi 
daha âdil bir hakka kavuşturmuş olursunuz. 

Ayrıca kanunun heyeti umumiyesi göz önü
ne alındığı takdirde, kurs öğretmenleri ancak ak
şam sanat okullariyle bu seviyedeki teknik okul
larına atanma durumundadırlar. Halbuki bu 
durum, geniş bir öğretmen kütlesini tatmin ede
cek bir vaziyette değildir. Binaenaleyh, erkek sa
nat enstitüleri, diğer yapı enstitüleri gibi ensti
tülerin atelye öğretmenliklerinde de görevlendi
rilmelerini mümkün kılacak olan bâzı eklerin ya
pılmasında fayda vardır, tahmin ederim. 

Muhterem arkadaşlar, kanun teklifi yüksek 
tasvibinize mazhar olduğu takdirde Millî Eği
tim Bakanlığınca veyahut Köy İşleri Bakanlığın
ca erkek meslek okullarının da açılmasında, en 
kısa bir zamanda hizmete girmesinde lüzum ve 
zaruret olduğu meydandadır. Ancak, Köy işleri 
Bakanlığı kurulduktan sonra Yüksek malûmu
nuz olduğu üzere, kadın ve erkek .kurslarından 
gezici olanlar, Köy İşleri Bakanlığına devredil

miş, sabit kurslar Millî Eğitim Bakanlığında; kal
mıştır. Bu durum, tatbikatta, ve eğitim hizmetle
rinin, öğretim hizmetlerinin görülmesinde bâz-ı 
aksaklıklara sebebolmaktadır. Muhterem Hükü
metimiz bu mevzuu bir hal çaresine kavuştura
cak olursa, hizmetlerin daha iyi ifâ edilmesi, halk 
eğitimi hizmetlerinin köylerde daha müessir bir 
şekilde kendini göstermesi, faydalı olabilir, müm
kün olabilir, öğretmenlerin kaynaklarını tama
men Millî Eğitim Bakanlığı temin etmektedir. 
Hattâ Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu 
çıkmadığı için bu öğretmenlerin her türlü maaş
ları, özlük hakları ve ek ders ücretleri de yine 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir. 
O halde bütçe imkânları bir tarafta, kursta kay
nak teşkil eden öğretmenler yine bir bakanlıkta, 
fakat hizmetlerinin takifbi başka bir. bakanlıkta
dır ki, bu durum tatbikatta daha verimli hizmet
ler alınmasına engel olmaktadır. Sayın Hüküme
timizin bu noktada dikkatini çekmeyi faydalı ve 
lüzumlu görmekteyim. Benim kanaatime göre ha
tanın neresinden dönülürse kârdır. Gezici kadın 
ve erkek kurs öğretmenleri de, daha müessir bir 
şekilde faydalı olabilmeleri bakımından en kısa ' 
bir zamanda Millî Eğitim Bakanlığına devredil
melidir. Millî Eğitim Bakanlığı, bunların mahal
lerinde vazife görmeleri hususunda, töftiş-ve kon
trolleri hususunda, hizmete gereği şekillerde 
daha faydalı elemanların yetiştirilmesi hususun-

- da tedbirleri alabilecek olan yetkili bir ma/kam^ 
dır. Nitekim, sabit ilçe kurslarının Millî Eğitim. 
Bakanlığına bağlı bulunmasiyle bu hizmetlerde 
daha farklı bir gelişme bir müessiriyet tesbit 
edildiği aşikârdır. Binaenaleyh, Köy İşleri Ba
kanlığının kuruluş kanunu çıkmadan evvel gez-ir-
ci köy ve kadın kursları öğretmenlerinin durumu 
mutlak surette bir vuzuha kavuşturulmalıdır. Bu 
öğretmenlerimizin fedakâr bir şekilde köylerde 
uzun süreler hizmet görmelerine karşılık kendi 
şahsi mazeretlerinden veya ailelerinim, çoluk ço
cuğunun mazeretlerinden mütevellit ihtiyaçları 
şehirlere atanmaları suretiyle giderilmelidir. 

Bu, son derece adalet sağlayıcı, bu öğretmen* • 
lerin hakkını koruyucu bir kanun teklifidir. Yük
sek Meclisinizin de bunun genel hatlariyle ka
bul edeceğini ümideder, hepinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, bu> 
yurun efendim. 
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TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa- I 
yın Başkan, sayın milletvekilleri, 5965 sayılı Ka
nuna maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısı üzerinde görüşlerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, belli bir mesleke inti-
sabetmiş olan vatandaşların bu meslekteki çalış
malarında daha ileri bir merhaleye gitmelerini, 
daha iyi bir eğitim yaparak kabiliyetlerini ve 
meziyetlerini gösterme bakımından kendilerine 
imkânların açık tutulmasını isabetli görmekte
yim. Bu itibarla köy gezici kadın ve erkek kursu I 
öğretmenlerinin kendi mesleklerinin ve kendi 
branşlarının, içinde daha ileri merhalelere gitme
lerine imkân sağlıyacak, şehirlerde sanat okul
ları, akşam sanat okulları veya gündüz sanat 
okulları atalyelerinde çalışmalarına, mesleklerini 
icra etmelerine imkân verecek bu kanunun geti- I 
rilmiş olmasını isabetli mütalâa ediyorum. 

Esasen Anayasamızın vatandaşlara eğitim I 
nimetlerinden eşit şekilde yararlanma imkânların
dan bahseden hükümleri de göz önüne alındığı
na göre, bir mesleke intisabetmiş olan bir vatan
daşın kaydı hayat şartiyle belirli bir statü içinde 
kalmaya mahkûm edilmesi doğru değildir. Onun 
daha ileri merhalelere, eğitim görerek daha ileri 
imkânlara kavuşmasını sağlamak için daima ka
pının açık tutulması gereklidir. 

İkincisi de; köylerde, gezici kurslara öğretmen I 
bulabilmek için bu vazifeye istekli olacak vatan- L 
daşlarm ileride daha iyi bir statüye gelebilmeleri 
arzularını tatmin edecek olan bu kanun teklifi 
bu gezici köy kurslarına öğretmen bulmaya da 
imkân verecektir. Komisyonun değiştirgesi isa- I 
betli olmuştur. Yedi yıl başarı ile hizmet gören- I 
lerin bir imtihana tabi tutulduktan sonra iki yıl- I 
lık bir eğitim görerek bu vazifelere atanmaları
nın sağlanması da isabetlidir. Böylece bu fırsatın I 
kulanılmasına imkân verecek, vatandaşın kabili
yetini ve meziyetini göstermesine imkân ve fırsat 
vermesi bakımından isabetlidir. Kanunun lehin-
deyim, bu şekliyle kabul buyurulmasmı istirham 
edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, buyu- I 
run. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değer
li arkadaşlarım, gezici köy kursları öğretmenleri
nin vazifelerini, salâhiyetlerini ve istikballerini 

I düzeni iyecek olan bu kanunun bir teklif halinde 
Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmesini mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Bundan 20 sene önce, 22 sene önce bu vazi
feye atılıp da bütün ömürlerini köylerde geçiren 
ve böylece mal, mülk sahibi, ev sahibi olma im
kânını bulamıyan bu öğretmenler ayrıca "ümitle
rini de yitirmişler, hizmet aşklarını da kaybet
mişlerdi. 

Ancak getirilen teklifte bu öğretmenlerin 7 yıl 
köyde hizmet gördükten sonra yeni baştan bir im
tihana tabi tutulmalarını ve ondan sonra şehir 
ve kaza merkezlerine alınmasını âmir bir hüküm 
vardır. Bir öğretmenin köyde hizmetini, kabiliye
tini, istidadını ve zekâ eserini gösterebilmesi için 
beş sene kâfidir arkadaşlar. Bu kimselerin beş 
sene veya yedi sene sonra tekrar iki senelik bir 
eğitime tabi tutulması veya okullarda okutulma-

I sı insafla bağdaştınlamaz. Eğitimden' maksat, ta-
I mamlayıcı kurs şeklinde olursa kabul; maaşla-
I riyle, tahsil yapma imkânlariyle olursa kabul. Fa-
I kat, yeni baştan beş sene veya yedi sene gibi köy-
I lerde hizmet vermiş insanları yeni baştan bir eği-
I time tabi tutmak, onları bir kıskaç altına almak 

benim kanaatime göre eğitim felsefesi açısından 
I da doğru bir şey olamaz. Maddelere geçildiği za-
I man bu köyde yedi sene hizmet meselesinin beş 
I sene olarak Yüksek Meclisçe benimsenmesini ge

rektiren bir önerge takdim edeceğim ve bu öner-
L ge istikametinde arkadaşlarımın oy kullanacağı-
I iia kaani olarak hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan. 
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Vazgeç-

I tim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Yaşar Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Köylerde kurs 

I öğretmeni olarak geçici görev gören bu kadınlı, 
I erkekli ve hakikaten çilekeş zümre ile milletvekili 

olmadan evvel avukatken karşılaşmıştım. Hattâ 
bu öğretmenlerin kurduğu derneğin tüzüğünün 
hazırlanmasında karınca kaderince emeğim geç
mişti. Bu kurs öğretmeni olarak görev veren ar-

I kadaşlar «Köyden Köye» adlı bir dergi yaymlı-
yarak dertlerini dile getirmeye çalışıyorlardı. 

Bu kanunun gerekçesinde, senelerce her yıl 
ayrı bir köyde imkânsızlıklar içinde görev veren 
çilekeş Türk öğretmeninin alın teri ve arzusu yat
maktadır. 10 sene, 12 sene, 15 sene, 20 sene; bu 

I nihayet mahiyet farkı değil, fakat zamanın tâyin 
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ve takdiri ayrıca görüşülecektir; ama'15 sene, 20 
sene çoluk çocuğunu dahi yetiştirmek imkânından 
mahrum bırakarak - hem kazançları çok azdır, 
ellerine geçen para çok azdır, yerleşme imkânları 
yoktur - her sene denklerini bağlıyarak yurdun 
ayrı ayrı köşelerinde görev verirler. Bu arkadaş
larımıza muayyen bir sene sonra, bu, 7 sene mi 
olur, 10 sene mi olur, yahut 12 sene sonra mı 
olur, ortaokula, liseye gelmiş çocuklarını, dar im
kânlarından istifade ederek şehre gelip yetiştirme 
hakkını ve imkânını Meclis olarak vermek duru
mundayız. Burada yaptıkları bir toplantıda da 
bulundum, bu dertlerini dile getirdiler. O zaman 
Halkevi Başkanı kendilerine hak verdiler. 

Bu kanunun gecikmesinden doğacak sakınca
lar büyüktür. Yüce Heyetin fazlaca her hangi bir 
kuşkuya kapılmadan bu çilekeş meslek mensup
la /ına şehre gelerek çocuklarını ve kendi im
kânlarını genişletme hakkını vermesini diliyorum 
ve kanunun lehindeyim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu adına 
buyurun Sayın Yardımcı. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, halen yüksek 
huzurunuza gelen ve müzakere edilmekte bulunan 
bu kanun, bundan evvel Yüce Meclisin huzuru
na gelmiş, uzun uzun tartışılmış, müzakeresi ya
pılmış Senatoya intikal etmiş, ancak Senatoda 
bekleme süresi hitama ermesi hasebiyle Senatoda 
müzakeresi yapılmamış ve Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından veto edilmiştir. Şimdi bütün grup 
yöneticisi arkadaşların^-Başkanlık Divanı ile bir
likte müştereken yaptıkları bir toplantıda kısa 
maddeli ve âcil olabilecek kanunların bir saat içe
risine sığdırılması hususu prensibolarak karar 
verilmiştir. Bu durum Yüksek Meclisçe malûm. 

Şimdi, evvelce burada müzakeresi yapılmış 
bu kanunun biran evvel çıkması, elbette ki bura
ya gelen hatip arkadaşların bu dertleri ortaya at
malarına da bakılırsa, bunun üryan bir hal aldı
ğı anlaşılmaktadır. Binaenaleyh Komisyon ola
rak rica ediyoruz, bu işe Yüksek Meclis iltifat 
etsin, bu bir saatlik çerçeve içerisinde kanunlaş
sın. Bu kanundan istifade edebilecek olan öğret
men arkadaşlarımızın bu dertlerine çare bulun
muş olsun. 19 tane daha bunun gibi kanun var
dır. Eğer muhterem arkadaşlarım, elbette ki ka
nunu tekâmül ettirmek hususunda beyanda bu

lunmaktadırlar, ama evvelce müzakeresi yapılmış 
bu kanun hakkında biraz daha kısa bir görüşmeye 
iltifat buyururlarsa, zannederim geride bulunan 
19 tane kanunun hiç değilse 1 - 2 tanesi de bu 
bir saatlik çerçeve içerisinde biter ve bu suretle 
arzu edilen kanunlaşma teessüs eder. 

Hürmetlerimle. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — So

ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Komisyon 
Başkanı olarak za hâlinizden soru vardır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Buyurul-
sur. edendim. 

BAŞKAN — Buraya buyurun efendim, kür
süyü teşrif edin. 

Saym Ekinci lütfen bana sorun efendim. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan; gezici kurs öğretmenleri başarı imti
hanını kazandıktan sonra tabi tutulacakları iki 
senelik öğretim süresince maaşlarını alacaklar 
mı, almıyacaklar mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Efendim 
alacaklar ve burada kanunda tarif edildiği istika
mettedir. 

BAŞKAN — Saym Yardımcı, bu kadar efen
dim, buyurun. 

C. H. P. Grupu adına Saym Trükân Seçkin. 
C. II. P. GRUPU ADINA TÜRKÂN SEÇ

KİN (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri ; 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi üzerinde C. II. P. nin ögrüşle-
rini ve tekliflerini arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Bu kanun teklifi, teklif şekli ve gerekçesi açı
sından Millet Meclisi ve Senato Millî Eğitim ko
misyonları ile genel kurullarında değişikliğe 
uğramış, bu sebeple de üzerinden hayli zaman geç
miştir. 

Bu defa, Sayın Reisicumhurun veto ettiği ka
nunlar meyanında bu kanun da bir kere daha gö
rüşülmek üzere Meclisimize gelmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, 
Grupumuzun görüşü, bu kanunu Cumhuriyet 

Senatosunca kabul edilen metin şekli ile kabul 
etmek istikametindedir. 
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O metin de şudur : 
«Madde 1 . — Gezici kadın ve erkek kursu öğ

retmenliklerinde en az 7 yıl başariyle hizmet et
miş ve 35 yaşını doldurmamış sanat enstitüsü me
zunları arasından ihtiyaca göre açılacak imtihan
ları kazananlar iki yıl süreli kadın veya erkek 
meslek öğretmen okullarını bitirdikten sonra ak
şam sanat okullarımızla bu seviyedeki örgün ve 
yaygın teknik öğretim kurumları atelyelerinde gö
revlendirilirler. 

Madde 2. — Bu kanunun uygulanması için ge
rekli yönetmelikler Köy İşleri Bakanlığının da 
fikri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
kanunun yürürlüğe girdiği' tarihten itibaren altı 
ay içinde hazırlanıp 1 nci maddede sözü geçen 
okullara alman kurs öğretmenlerine öğretim süre-
lerince maaşı verilir.» 

Burada Grupumuzun bir teklifi de olacak, 
bu da : «Bu süre kıdemlerine de eklenir.» şeklin
dedir. Önergemizi vereceğiz. 

Senatonun görüşünü belirtmiş olmak için söy
lemek lüzumunu hissettim. 

Nitekim, 25 . 2 . 1966 tarihinde 18 sayılı Ka
rarla Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu da 
Senatonun metnini tamamen benimsemiştir. Mil
let Meclisi Sıra Sayısı 176, sayfa ikide 21.12.1966 
tarih ve karar 11 de belirtilen Millet Meclisi Mil
lî Eğitim Komisyonunun kanunun 1 nci madde
sinin yedinci satırındaki (örgün ve yaygın) ke
limelerini kaldırmasına (Teknik öğretimde, mem
leketin ihtiyacı olan gelişmeyi engelliyecek nite
likte gördüğümüzden, yaygın öğretimin genişle
mesine en çok ihtiyacımız olduğu devrede) mâna 
veremedik. 

Hem teknik Öğretime önem vereceğiz diye
ceksiniz, hem de kısıtlayıcı olacaksınız, bu olmaz. 

Bu kanun Senatonun kabu] ettiği metin şekliy
le çıkarsa, hem pek çok köy kursu öğretmeninin 
Anayasanın önögrdüğü fırsat eşitliğinden, plân 
hedeflerinin öngördüğü, meslekte üst okullar eği
tim imkânlarından faydalanmalarını sağlamış, 
hem de sosyal sorunları çözülmüş olacaktır. Ay
rıca sanat okulunu bitirenlerin köyde hizmet et
mesi teşvik edilmiş olacaktır. 

Böylece yaygın öğretim meslek dalı ve kurum
larının sayıca çoğalmasını etkiliyerek, teknik öğ
retimin, kalkınmadaki halkı, köylüyü, kadını ye

tiştirme açısından değerini belirgin ve işe yarar 
hale getirecektir. 

Sayın Beisicumhurun da veto gerekçelerinde 
belirtildiği gibi «Eğitim sistemimizi zedelemeden, 
mevcut kanunların ruhuna ve metnine aykırı ol-
mıyacak şekilde çıkmasını sağlamış olacaktır». 

Kanunun bu gerekçeye de uygun çıkması için 
bir yandan köy kursu öğretmeninin sosyal sorun
larını gözerken teknik öğretimde meslek içi (hi
yerarşiyi bozan) huzursuzluğu yaratmamayı da 
önemle dikkate almak lâzımdır. 

Bu bakımdan, sanat okullarına meslek dersi 
atelye öğretmeni yetiştirme işleminin tarihçesine 
bir göz atmayı, bilgileri tazeleme bakımından fay
dalı buluyaruz. 

Kanun teklifçiler gerekçelerinde ilci hususu 
hedef tutmuşlardır. 

1. Gezici köy kursu öğretmenlerinin içinde 
bulundukları sosyal sorunlara bir çözüm yolu bul
mak. Bu yerinde bir görüştür. 

2. Diğer husus, kız ve erkek sanat enstitüle
rine öğretmen kaynağı bulmak. 

Bu gerekçe pek çok bakımlardan yeterli değil
dir. Zira sanat enstitülerine öğretmen yetiştiren 
teknik yüksek öğretmen okulları halen ihtiya
cı karşıladığı gibi, gelecekte muhtemel genişle
me ve gelişmeleri de karşılıyabilecek şekilde ka
pasiteleri artırılacak durumdadır. 

Esasen bu okulların dışında her hangi bir kay
naktan öğretmen temini, sanat enstitülerinde 
olumlu sonuç vermediği geçmiş tecrübelerle de 
sabittir. 

Şöyle ki : 
Cumhuriyetten evvel ve Cumhuriyetin ilk 

yıllarında sayıları pek mahdudolan sanat okulla
rının öğretmen ihtiyacı yabancı memleketlerde 
çeşitli niteliklerdeki okullarda yetiştirilmeye ça
lışılmakta, eksikleri de sanat okulu mezunların
dan temin edilmekte idi. Bu sistemin olumsuzlu
ğu anlaşıldığından terk edilmiş ve 1937 yılında 
Ankara Erkek Meslek Öğretmen Okulu adında 
sanat okullarına dayalı üç yıl süreli bir okul açıl
mıştır. Zamanla bu okulun da yetersizliği anla
şılmış ve ismi Teknik Öğretmen Ouklu, süresi de 
dört yıl olarak değiştirilmiştir. 

Halen bu okulun da geliştirilmesi için büyük 
çabalar sarf edilmekte ve mücadeleler yapılmak
tadır. 
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Sanat enstitülerinin sayılarının süratle artırıl
dığı yıllarda öğretmen ihtiyacı sanat enstitüleri 
mezunları arasından seçilmiş ve muvakkat kaydı 
ile istihdam edilmişti. Bu tip öğretmenlerin so
runları uzun süre çevrelerini olduğu gibi kendi
lerini de rahatsız etmiştir. Uzun süre mücadele
den sonra muvakkat kaydının kaldırılması müm
kün olmuş. Fakat bu kaydın kaldırılması ile de 
sanat enstitüleri mezunlarından sanat enstitüle
rine öğretmen kabul etme işlemine de son veril
miştir. 

Bugün, sanat enstitülerine meslek dersi ve 
atelye öğretmeni yetiştirmek için, aday öğrenci
lerin mezun oldukları okulların, öğretmenler ku
rulu tarafından aday gösterilmeleri, eleme ve ka-

Jral imtihanlarını başarı ile verdikten sonra tek
nik yüksek öğretmen okullarında dört yıl sü
re ile başarılı bir imtihan geçirmeleri gerekmek
tedir. 

Teknik Yüksek Öğretmen Okuluna girmek 
için aşılması gerekli barajları aşamıyan öğrenci
ler türlü iş ve meslek dallarını seçme yanında köy 
kursu öğretmenliğine de intisabetmektedir. 

Kendilerine her zaman açık bulundurulan 
teknik yüksek öğretmen okullarına giremiyen-
lerin (kadın - erkek) Meslek Öğretmen Okulu adı 
altında açılan, açılacak iki yıl süreli bir okulun 
vereceği formasyonla, dört yıl süreli, Yüksek 
T-eknik Öğretmen Okulundan mezun olanlarla eş 
değere getirilmeleri imkân dışı bir husustur. 
(Meslek içi huuzrsuzluk yaratır.) 

Ancak, Anayasanın teminini gaye edindiği 
fırsat •eşitliği bakımından, Teknik Yüksek Öğ
retmen Okuluna köy kursu öğretmenlerinin de 
girmesi sağlanmalı ve bu okulun imtihanını kaza
nanların müktesep hakları muhafaza edilmeli, 
öğrenim süreleri kıdemlerine sayılmalı ve maaş
ları kendilerine ödenmelidir. Aksi halde eğitim 
dengesi bozulur. 

Bu kanuna ilişkin "açıdan Teknik Öğretimde 
bugünkü tatbikata bir bakalım 

Bugün-memleketimizde 95 erkek sanat enstitü
sü ve bunların içinde 95 de erkek akşam sanat 
okulu, 456 köy gezici erkek kursu, 43 ilçe sabit 
erkek kursu, 86 sı ilçe merkezlerinde, 438 i köy
lerde olmak üzere 524 erkek kurs öğretmeni var
dır. Ayrıca 126 kız sanat okulu, 249 akşam kız 
sanat okulu, 126 sı kız enstitülerine bağlı, 123 ü 
müstakildir. 

Köy kurslarına ^gelince; 262 si sabit, 149 u 
gezici olmak üzere 811 ıkadm köy 'kursu vardır. 
Bir o kadar da öğretimden. 

Bu kanunun 1 500 e yalkm köy kursu 'öğret
meninin sosyal sorunlarını çözeceği gibi, mes
lekte yetişmiş ve başarılı olanlara 'bir üst dere
ce eğitimi sağlamakla, m'eıslekif cazip hale getire
cektir. 

Bugün erkek sanat enstitüsü mezunları, sayı 
ve çeşitleri pek çok olan yüksek tekniker okul
lara gitmekte, serbest pliyasada, fabrikalarda iş 
bulabilmektedir. 

Kız sanat enstitüsü mezunlarının % 24 ü öğ
renimlerine devam etmekte, % 30 u iş hayatına 
atılmakta, % 41i 'evlerinde işleriyle uğraşmak
ta, % 5 inin durumu bilinımeımekte, öğrenilme de
vam edenler, kız teknik öğretmen okulunu, sek
reterlik okulu ve olgunlaşma enstitülerini seç-
ımektedirler. 

Bu rakamlardan da anlaşıldığı gibi, mezun
ların yarıya yakın ıbir kusmı ev işleri ile meşgul 
olup, üretici nitelikten uzak kalarak, gelişen, 
değişen dünya şartlarına 'göre Türk sosyal ve 
iktisadi kalkınmasını 'etkiliyecek gerekli yeri 
işgal edememektedir. 

Kalkınmada, eğitilmiş kadının yerinin petk 
büyük olduğu artık bugün gözden kaçınılma
malıdır. 

Bu husus ilk 5 yıllık Millî Eğitim plân he
deflerinde de (sayfa 460 sonu ile, sayfa 461 ba
şında) aynen şöyile denilmektedir: 

«Kız teknik öğretim genel ve .meslekî okul
lar dışında kalan 'eğitim amaçlarına yönelmeli
dir, ıbunun amacı iki bölümde toplananıştır.» 
demmiş. 

«1. Kadını bir ev kadını olarak değerlen
dirmeye ve geliştirmeye çalışmak ve bu çalışma
lar özellikle kadının eğitimden yoksunluğu ve 
kız teknik öğretim kurumlarının bunu sağlıya-
bileceği geri kalmış (bölgelerde yoğunlaştırmalı
dır, denilmektedir. 

2. Kadını, yapısına uygun meslekler e ha
zırlamakla...» Şeklinde belirtilmiş, 

Kız teknik öğretimde, öğretim programları^ 
öğretim dalları ve olkul ısütrüktürlerlm'in gelişti
rilip değiştirilmesi de öngörülmüştür. 

Nitekim, toplumda karının yerinin ehemmi
yeti, kalkınlmaya etkisi düşünülerekj tüketici 
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olmaktan! çok üretici olmasını sağlamak maksa-
diyle, ilk Beş Yıllık Plânın öngördüğü açıdan 
bardcet •edilerek kız enstitülerime 1963 te 'birer 
ders yılı ilâvesi ile, program ve öğretim dalları 
geliştirilmiş bir kısım* okullarda da köy kursu 
öğretmeni yetiş lıirme yetkisi tanınmıştır (Ha
cıbektaş Elâzığ gibi) Temennimiz bu yetkimin 
gelaştirilmesidir. 

Meslekte ilerlemeyi sağlamak için de 1963 
te Ankara'da bir Kadın Mes'i'ek Öğretmen Oku
lu açılmıştır. Bu okulun bu yıl da vereecği me
zunları ile, mezun sayitn 200 ün üstlüne çıka-
oa'ktıi". 

Böylece öngün eğitim için yetırj'Crilenı yük-
sdk öğretim elemanOarmm 'ihtisas gücü israfı 
örilenımiş, akşam sanat okulları ve benzeri yay
gın öğretim kurumlarının öğretmenle orantılı 
olarak çalışman da sağlanacaktır. 

Ekonomimizin ve endüstıüriizln hızla geliş
mesini istiyorsan, yaygın 'öğretime önem veılll-
mıeli, erkek meslek öğretmen okulu da açı") nalı 
ve bu okulda okuyanların müktesep hakları 
tosll'nı edülimeljdi.r. 

Kanun Senatoca değiştirilen gerekçeye da
yalı şekliyle çıkarca bu ndktada da öğretmenle
rin müktesep hakları bakımından ehemmiyet 
taşıyacaktır. 

Meselemize, geri kalmış toplumların ihtiyacı, 
Millî Eğitim Plân hedefleri açışımdan balkımak 

gerek 

Genel olarak ortaokul öğretlmıinin % 64 -
% 95 'arasında rağbet görtmesi eğilimlinin de 
ifade ettiği gibi; az gelişmişlikle nitelemem; 
liizla kalkınmaya ihtiyacı olan memlclketimiz-
de endüstri kesimimde hiç şüphesiz ki, çok sa
yıda teknik, kalifiye elemana ihıtı'yaç vardır. 

Bunun sağlanması için de, genel öğretimden 
teknik öğretime yaıtırıım ve öğrenci kaydırmak 
şarttır. 

Bu kaydırmada, yani genel öğretim müesse
sesi yerine teiknllk öğrettim müesseseleri açarak 
yatırım yapmak kâfi gelmemekte. Bu okul me
zunlarına iş sahası ağmak şartt gözükmektedir. 

Bir memlekette kalkınmanın olabilmesi içtin, 
örgün okullarda yetişenlerin işbaşına gelmele
ri lâzımdır. Yani nesil değişmesi gerekir. 

Bunun için zamana ihtiyaç vardır. Bir yan
dan bu zamanı kazanınken, diğer yandan, yay
gın öğüetime önem vermek lâzımıdır. 

Nitekim, ileri ülkeler, kısa süre içimde kal
kınmayı yaygın öğretime önem vermekle de 
etkili kılmışlardır... 

Çünıkü yaygın öğretim günden güne deği
şen iş şartlarına göre yetiştirici olımak esası
na dayalıdır. 

Bugün İspanya bile yaygın öğretimde ileri 
gitmiş, ülkeler arasına girmiştir. (Seyyar va
sıtaya bindirilmiş yaygın öğretimi işyerline, kö
ye kadar göttüranekıbedir.) 

Yaygın öğretim öğrencilerini kısa süre için
de tatbik ötmeye yömeiüai olduğundan; her 
yaşa hitabottiğindon tüketiciyi kısa yoldan 
üretici hale getirildiğinden kalkınmayı hızla et-
ıkiliyebllm ektedir. Bütün mesele, bunun iyi he
saplanmış, plân program esasına göre yapabil
mekte, bütçeye karşılığını koyabilmektir. 

Çıralk, kalfa, usta kanunu ve işgücünün iş
yerlerinde ve dışında eğitimi ile, mesleke yö
neltmeyle ilgili kanunlarım biran evvel çıka
rılmasında bu bakımdan zaruret vardır. 

İlk Beş Yıllık Plân: 
Eğitimde yatay ve dikey geçişler yeterlik 

ve istidatların doğru olarak tesbitine dayalı 
bir mekanizma içinde işletilecektir. Bunun ya
nında belli bir meslek adamı yotiştiıımeyi amaç 
bilen okulları bitirenlerin üat okullara geçişi
ni mümkün kılmak için yetiştiği meslek dalın
da yeterliği kadar iş alanının kazandıracağı im
kân ve istidatlardan yararlanma sağlanacak
tır» der. 

«Teknik öğretimde, öğretim programları, 
öğncıtlm dalları ve dkul sitrükbürlenlnin mesle
ke hazırlanması, yuıdun sosyal, iktisadi ve kül
türel açıdan geleceğinim, ihtiyaç ve imıkânları-
nm da dikkate alınarak değiştirilmesi ve geliş
tirilmesi öngörülmüştür» şeklinde ifade edilir. 

Köy Gezici Kurs Öğretmenlıiğıi, köyün köy
lünün kalkınmasını ebkiliyen en önemli bir mes
lek dalıdır. 

Köy İşleri Bakanlığı ile sıkı işbirliği halin
de yürütülen bu yaygın öğretim dalı gelişme
ye çok istidatlı görülmektedir. 

1963 ten bu yama geliştirilen program ve 
meslek dalları ile sanat okulları bir yıl ilâve 
yapılmak suretiyle meslek kazandıran okullar 
haline getirilmiştir. 

Böylece sanat okulu mezunları, köy kursu 
öğretmeni de olabileceklerimden, (yani sanat 
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emstiiıtü'sü, meslek kazandıran okul durumuna 
geldiğinden) öğrencimin zorlanmadan, teknik 
öğretime rahatça kaymasını sağlıyaoaktır. Çok 
sayıda köy kursu öğretmeninin 7 yıllılk başarı
lı köy hizmetinden sonra (iki bu süre içinde 
köy de kendisinden iyi faydalanır) 2 yıllık ma
aşlı, ve kıdemime sayılan bir üst tahsilden son
ra Ak§am sanat ve benzeni yaygın ve örgün 
•aıte'lyelerde öğretmen olmaları, endüstriyi hız
la ebkiliyecektiir. 

Bir yandan endüstriyel kalkınmayı öngö
rür, diğer taraftan bunu başarılı kılaeak yetiş
miş elemandan yoksun kılansaik arzulanan he
defe varmaık mümkün olmaz. 

Endüstri alanmıdaıki kalkınmaya etki yapa-
caık, yaygın öğretimin gelişmesini sağlıyacaik 
ve bu dalda çalışacak öğretmenlerin hem sos
yal sorunlarının çözümünü sağlamak, hem de 
meslekte ilerlemelerini engelletmemek için, 
grupumaız bu kanuna Senatonun kaıbul ettiği 
metin açısından müspet oy kullanacaktır. 

Ancak 3 ncü maddeye 2 yıllık okul süresi
nin de meslk kıdemlerinden sayılmasını istc-
nıdkle, bu kanunun en olumlu sakilde çılkması-
nı diliyoruz. 

İktfoaden gelişmiş ileri ülkelerde; süratle 
gelişen endüstrinin varlığı, o ülkelerin teknik 
öğretilme verdiği önemle izah edilir. 

Bugün bizde, ortaöğretimde mevcut öğren
cinin % 17 si meslekî teknik öğretim yapmak
tadır. Yunanistan 'da % 25 i, Yugoslavya ve 
İtalya'da % 35 i, Fransa'da % 40, Almanya'
da % 64. 

Bu oranlar teknik öğretimdeki 'geriliğimi
zin bir ifadesini vermektedir. 

Hızla 'kalkınmak istiyorsak, bu kanuna 
müspet oy kullanmamız gerekir. 

Köy kurs öğretmeninin sosyal sorununu 
çözmüş, olacağız, 

Sanat okullarına meslek veren olkullar hü-
viyetini kazaoıdmmış olacağız. 

\ Fazla sayıda köy kursu açılmasını temlin 
edeceğiz, endüstri alanında kalifiye elemanı 
böylece elde etmiş olacağız, halkın, kadının 
eğitilmesini de bu suretle sağlamış olacağız. 

Cumhuriyet Halk Fantisinin, Senatonun 
metni açısından oy kullanacağını blldirtir, şah
sım ve C. H. P. Grupu adına sayın üyeleri say
gı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, buyuran. 
lHSx\N ATAÖV (Anı^ya) — Sayın Baş-

;l:an, nrdhijerıcm arkadaşlarımı, gezici köy kursu 
ö£rcı'.aımiari,ne somaıL clka^llannda ve onun atıel-
y'ileninde öğrenmen olarak çalınır ta imkânı sağ
layacak olan bir kanun tcıkiifi i b karşı karşaya-
<yi:z. Bu meseleyi ineıciicıırodıca önce şu hususu 
Yüce Meslliln V3 Hükümetin dılkJkDtine arz e.t-
mclk biterim. Geziei köy kursu öğretmenleri 
Köy İlleri Bakanlığım bağılıdır. Bir kararntam<e 
ûl'G bu Uımuın Müdlk'lL*Jk Millî Eğitim Bakanlı-
ğrından ahamış, Küy tileri Bakanlığına intikal 
r^t'.'jrirrn'llr. Köy lışierti Bakanlığı teşclkkılil et
tikten sonra köyle ilgili problemler bağlı bu-
LuniulkOarı bcLıınnİjk ve mücıxiDaelerd-en Köy 
laları Belken!] ğıtrıa iıj'ım -olarak intikal etili. ıllmiş-
tir. Bllltçe bakımından yine eaki yerle:tinde kal-
mFitor. Şimdi elimimde bulunan banım teklifini 
'be'jkiik edersek ge liei »köy kurca öğrdlaıenieri 
•itle ilgili yliııctmci ikilerin hazırkamatyjnı Millî 
Eğitim Bnlkar.ılığana veıllyoruz. Millî Eğitim Ba
kanlığının yapmış cıllduğu y3n2'.j':nıel:lkİ3r.ln icra
sını da Köy İşleri Bakanlığına tevdi ediıyo'tfuz. 
Cozici köy kuran öğnotmeni:ı:i Köy İşleri Ba-> 
kanlığına bağlı kaldığı müddetçe, Köy İrşieri 
Ba;kanlığının şehirlerde hor hangıi bir müesıse-
srai bulunmadığına göre, ömıürlıer.i boyunca bu 
öğn:ılı.nı:ırıleiHn küylerıde kalmalarını bir zaruret, 
'jir kanun icabı bir günah olarak kabul etmek 
Ilımıdır. Zira bu kurıs öğretmenleri- şimdi 'bi
atin çıkaracağımız 'kanunla iki yıllık meslek 
•; kullarını bitirdikten .sonra şehirlerdeki Akşam 
Kız Sanat okullarına ve Sanat okullarının atel-
y elerin e irJtlikal edebilecekleridir. Atma bun
ların içlinden, tm kanun çıkmadığını kabul edıe-
lim veya çıktıktan smnra bu .meslek o.kuıllaırına 
gidemiyenlıer ömıür'lıeri boyunca ıköydte kalmaya 
mahkûmdurlar, çocuklarını cku'.ın aktan, kıen-
•diierû içı'İnai ve scayal haklıaiLİan faydalan-
ımaktan mahrumdurlar. Köy İdleri Bnlkanlığma 
bu gibi mıüeeüCöeierin bağlanması arlında müs
pet ciırmııgıtır. Gon'ueı köy kurs öğretmenlerinin 
dermekleri ve sendikaları Millî Eğilim Bakanlı
ğına inil.'kal etmek istterJıcır. Ve hak da böyle
dir. Bunları 'tekrar Millî Eğittim Bakanlığına 
bağılaımdk, eğilim ve öğretimi kendi ihtisası 
içinde Millî Eğittim Bakanlığı kadriDısunidan 
ylirüıtımıak ieabeder. Eğer köylerde bulunan 
kurslar ve müesseselerin eğitim ve öğretimi Köy 
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İşleri Bakanlığıma bağlanacakla, o zaiman köy
lerde buluınan ilkokulların da Köy İşiteni Bakan
lığına bağlanması iktiza eder. Eğer bu (mesele
leri Köy İşleri Bıaıkanlığa, köy mlesıeleleıri ile meş-
ıgfuıl olacıak, biz'altlihji köyün bütün meselele ilimin 
sjoruımjluısu olacaksa, o zaman. köylerdekii sağlık 
işlilerinim de Köy İşleri Bakanlığına intikal et-
ımesıi gerekir. Halbuki bingon Devlet ibünyteısıiınde 
Ibir çok hizmetler köylleride, kenldi ihtisas bakan
lıklarına bağlıdır, olkuLlarıın ida/nesımlin Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu gibi. Aıma 
(gezici köy kursu ve ısiaınalt kurslarının eğiltkn ve 
'öğretimi Köy Işıllerıi Bıakanllığitfia bağılaınımıştır. 
Köy İşleri Bakanlığında bu h'kmetılıerim ran-
idıımanlı bir şekilde yürültülmeisli ııruüımlklüın dleğil-
ıdliır. Yönetmelikler ve büitün taJtibikalt Millî Eği
ltiım Bakanlığınca hazırlanacak, bütıçicısi Millî 
Eğiltiım Bakanlığına bağlı olacak, yalnız kurs
ların tatbikatı, yanıi sıoruımlusoı Köy İşlleri Ba
kanlığı olacak. Bu şekilde ne kurıs öğrıeıtimicınlıe-
Tiini tatmin etımıek, ne de kuıısiaridan fayda sağ
lamak ımümkün olacaktır. Bu itibarla Köy İş
leri B^alkaınlığınm bünyesi üzerinde Yıücıe Mee-
lisıcıe durulması ve Köy İşleri Bakanlığınım ne
ye bakacağının, MiMî Eğitim Bakanlığı bünye
sinden allınımıış olan bu umuım müdürlükle rıim 
Köy İşleri Başanlığma bağlanmam surieıtıiylie ne 
ıgibi faydalar sağılııyacıağınm, bunlarım ne ne
tlide vereceğinin bir sıonucia bağlanımaısı lâzım
dır. 

Şimdi, bu kurs öğretmenlerinin duınımıuna 
ıgellincıe : 

Mjuhıterfeım atfkaıdaşHarılm, kurıs öğrıetimiemiiieri-
Mie bu kamumla küçük bir kapı açılmıştır. Bu 
kapı kurs öğretmemi arkadaşlarımızdan. 7 se
ne köylerde başarıyla hizmet etmiş olanlar, yi
ne Köylşıleri Komisyonumuzdan geçmiş bulu
nan aynı mealdeki bir kamun huzurumuza ge
lecektir yakında, aynı mıaaldeki bir kamumla ku
rulacak olan iki yıllık meslek okulları - ki şu 
anda kurulmuştur Ankara'da, Bahçelievlerde 
çalışmaktadır - meslek okulu, kanunu geçme
miştir, amma bir kararnameyle kurulmuştur. 
Bu okulda ihtisaslarımı yapacaklar, oradan ba
şarı imtihanını .aldıktan sonara şehirlerdeki Ak
şam Kız Sanat Okullarında ve onların atelyele-
rindfe, diğer sanat okullarının atelyel erinde va
zife görebileceklerdir. Bu, şu denmektir : 7 se
me feragat ve fedakârlıkla köylerde çalışmış 

olan gezici köy kursu öğretmenlerini 7 seme 
sonra iki yıl daha okutmak ve o iki yılın so
nunda başarı sağlayanları şehirlerdeki okulla
ra intikal ettirmek mümkün olacaktır. Köyler
deki çalışan öğretmem arkadaşlarımız, eğer 
bu iki yıllık okula devam edip, oradan mezun 
olamazlarsa ömürleri boyunca istedikleri kadar 
başarı sağlasınlar, istedikleri kadar eser ver
sinler, istedikleri kadar yetişsinler veya yetiş
tirsinler, Köyişieri Bakanlığının şehirde buna 
mümasil bir kuruluşu bulunmadığı içim, kasa
balarda bulunan kurslar, okullar Millî Eğitkn 
Bakanlığıma bağlı olduğu için köylerde çalı
şan arkadaşlarımızın şehirlere intikali mümkün 
olamıyacaktır. Bunum <en kestirme yolu, süratle 
bu kamunun geçirilmesi ve arkadaşlarımıza dar 
da olsa bu imkânım sağlanmasıdır. Ama bumun 
daha kestirme bir yolu, Hükümetim kararmaıme 
ile Millî Eğitim Bakanlığından alıp Köyişieri 
Bakanlığıma bağlamış olduğu gezici köy kursu 
öğnetmemleıri ve Halk Eğitimi Umum Müdür
lüğünüm tekrar Köy İşleri Bakanlığımdan alınıp 
sahibi aslisi olam Millî Eğitim Bakanlığıma inti
kâlden- daha büyük randımanlı bir neticeye va
ramayız. Esasen, halk eğitimimin bünyesinde ça
lışan bütün kadrolar, bütün dermekler, bütün 
sendikalar bu arzumun içimdedir. Her seme yap
makta oldukları konıgrelerime Hükümet üyeleri, 
Bakamlar iştirak etmekte ve bu büyük arzuyu, 
talebi orada müşahede etmektedirler. Ama söy-
lememlıeır kongrelerde kalmakta, beyanlar bu 
kürsüde kalmakta, Hükümetler nedense bu 
işin üzenine biran evvel eğilmemektedirler. 
Şimdi Hükümetten istirham ediyorum, bu ka
nun çıksın, Senatoda müzakere edilir çıkar, tek
rar Meclisimize gelir, o başka mesele. Fakat ilk 
yapılacak iş bugün Köy İşleri Komisyonumuz
dan geçmiş olan diğer kanunum da neticesini 
biran eıvvel karara bağlayacak iş, bir kararna
me meselesidir. Halk Eğitimi Umum Müdürlü
ğünü Köy İşleri Bakanlığımdan 'alıp tekrar Mil
lî Eğitim Bakanlığına bağlamaktır. Bu iş sü
ratle yapılmalıdır. Bu yapıldıktan somra eği
tim ve öğretim meselesi esas kendi ihtisas bün
yesi içimde, Millî Eğitim camiası içinde bu me
sele birbirimiın eksikliklerini tamamlamak sure
tiyle neticeye bağlanır. O zaman halk eğitimi
nin yalnız köylerde olup da şehirde halkın eği-
tilmiyeceği gibi bir çıkmazdan da kurtulmuş 
oluruz. 
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Halk Eğitim Umum Müdürlüğü Köy İşleri 
Bakanlığına bağlı bulunduğuma göre şehirler
de halk eğitimlini yapacak olan bir müessese 
yoktur. Ve Millî Eğitim Bakanlığının, Millî 
Eğitim Müdürlükleri bünyesinde halk eğitimi 
diye tıpkı eskisi gibi bir büro kurulmaktadır. 
O zaman Halk Eğiıtiimıi Umum Müdürlüğünün 
kuruluş gerekçesi ortadan kalkmakta, bir nevi 
bürokrasi, bir nevi yeni yeni masalar ihdas et
mek, yeni yemi şubeler ihdas etmek ve Devlet 
Hazinesine yenıi yeni külfetler yüklemekten da
ha ileriye gidilmiş olmuyor. İki meseleyi de, 
şehirlerdeki, halk 'eğitimimi, köylerdeki halk 
eğitimimi müştereken bir umum müdürlüğün 
idaresi altında götürmek mümkündür. Bu, 
uzun zamana kadar, Köy İşleri Bakanlığı ku
ruluncaya kadar böyle geçmiştir, böyle devam 
etmiştir, hizmetler böyle yürütülmüştür. Köy 
İşleri Bakanlığı kurulupta Halk Eğitimi Umum 
Müdürlüğü, Köy İşleri Bakanlığına bağlandık
tan sonra, şehirlerdeki halk eğitimi durmuştur, 
şehirlerdeki kurslar durmuştur, şehirlerdeki 
kurslara Milli Eğitim. Bakanlığı sahip olmuş, 
köylerdeki kurslar Köy İşleri Bakanlığına git
miştir. Bütçeleri beraberdir, Büyük Millet Mecr 
lisinin kabul ettiği Millî Eğitim Bakanlığının 
bünyesi içindeki bütçeden sarfiyat yapılmakta
dır. Millî Eğitim Bakanlığımın yapmış olduğu 
yönetmelikler Köy İşleri Bakanlığınca tatbik 
edilmektedir. Köy İşleri Bakanlığı da kendile
rinin tatbikata bizatihi' müşalhedelerine dayan
mayan, Millî Eğitim Bakanlığımın yapmış oldu
ğu yönetmelikleri benimsememekte ve bu su
retle hizmetler de yerini bulmamaktadır. Bu 
bakımdan koordinasyonu sağlamak ve hizmet
lerin binan evvel kasaba, höy demeden bütün 
millete götürülme neticesine kavuşabilmek için 
derhal bir kararname ile bu işin neticeye bağ
lanması ve bu anada huzurunuza gelmiş olan 
bu kanunun da süratle çıkartılıp komisyondan 
geldiği şekilde, veyahut da burada bu kanun 
teklifi üzerinde bazı değişiklikler yapmak lâ
zımdır. Onu maddeler üzerinde zannederim be
yan edeceğiz, maddelere geçildiği zaman. Bu 

kanunun süratle geçmesinde halk eğitimi konu
sunda büyük faydalar vardır. Tahmin ediyo-
rumki, grupların ve şimdiye kadar konuşan 
arkadaşlarımızın müsbet beyanları muvacehe
sinde kanun süratle geçecektir. Hayırlı olması
nı temenni eder, saygılarımı sunarım. 

İLYAS KILIÇ ('Samsun) — Sayın Başkan, 
usûl hakkımda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü? 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Bu kanunun 

görüşülmesi usulü hakkımda, buna muvazi bir 
kanun var. Çünkü tezat içine düşülüyor. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi şu anda bir 
usulsüzlük mü var1? 

İLYAS KILIÇ (iSaımsum) — Aynı mahilyelt-
te iki kanun var. İki kamun da aynı maddeleri, 
ayni şartları havi. Bunu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, şimdi görüşülmekte olan kamuna 
muvazi bir kanun Köy İşleri Komisyomumuzdan 
geçmiş ve Millî Eğitim Komisyonuma imtikal 
•ettirilmiştir. Bu kanun, kaldın ve enkek meslelk 
öğretmen okulları açılması hakkında kanun 
teklifidir. Bu okullar da bir kararname ile 
açılmışltır. Kamunii müeyyideye bağlanmak 
üzere kaleme alınmış olan teklifte isıe halen! 
görüşülmekte olan kanunun bütün maddeleri 
hemen hemen aynıdır, fakat rakam farkı var
dır. Binaenaleyh, bu iki kanun hirlbirimıe bu 
kadar paralel ve muvazi bir durumda iken, 
bunların bir tanesini bugün çıkarıp, bürlkaç 
gün sonra aynı maihiyattekd bir başka kanunu 
görüşmek Yüce Meclisin hem zamanını alır, 
hem de Yüksek Meclisi tezat içinde ve aynı 
sözlerle ımüfcerrerıen meşgul 'ötmek durumuma 
düşünür. 

Bilfarz, bir maldde okuyorum simidi; «Bu 
kanunun uygulanması için gerekli yönetmelik
ler Köy İşleri Bakanlığının da fikri alınarak 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten, itibaren altı ay içinde 
hazırlanır.» 

Bu kadar binbirinle muvazi iki kanunun 
acele eıdenek, Meclisi tezialt içine sıokaeak şe
kilde çıkmasını sağlamak bence Meclisin çalış
masına uygun değildir. Meselâ bir madde da
ha okuyayım: 

«'Bu öğretmen okullarıma sanat okulların
dan mezun olup gezici kadın ve erfcek köy 
kurs öğretmenlerimden en az beş yıl başariyle 
hizmet etmiş ve 3i5 yaşını doldurmuş olanlar 
arasımdan ihtiyaca göre her yıl açılacak imti
hanları kazananlar alınır. GezM kadım ve er
kek kurs öğretmeklerime en az 7 yıl (burada-
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iki raıkaım 5 ten 7 ye yülkselmıiş) başarıylıa hiz-
ımıet eıbmiş, 35 yaşını doldurmamış sanaıt okul
ları mezunları arasından ihtiyaca göne açıla-
eaık iımıüham kazananlar 2 yıl süreyle kadın 
ve eıikc'k meslek öğretmen clkullarmı bit irdik
ten sonra akçem sanat okullarına öğretmen 
olanak tâyin edilir.» 

Diğer maddeler de tamamen aynıdır arka
daşlar. Müsaade ederseniz Yüksek Komisyon 
da benûm bu teklifime lütfetsin uysunlar, şu 
kanun teklifimi geri alsınlar. Diğer kanunla 
beraber onu da biran evvel getirt cilan ve böy
lece çzikantalım. Çünlkü bâzı arkadaşlar diye
bilirler ki, bu arkadan gelecek kanun çıkmıya-
'bilir. O kanun çıkmak mcebunlyotindedir, bu 
kanunun çıkması zaruridir; çünkü halen mek
tep açılmış ve tedrisat devam etmektedir. 

Bu kanunu ertelememiz, geriye bırakmanız 
'rmüır.lkün değildir. Binaenaleyh pek kısa zaman 
liçerisJnıde birbirine tamamen muvazi olan iki 
ikamın bir anada görüşülmesi yoluna Meclisi 
sokmamak için Komisyonun nazarı dikkatini 
celbedenim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim teklifin tümü üzenin
de altı ankadaş görüşmüş, ki Payet önergesi gel
miştir. Komisyon olarak söz istiyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergeslmıi 
'okutuyorum. 

Başkanlığa 
Konu aydınlandığından kifayeti arz ve tek

lif oderûm. 
Bilecik 

Sadi Binay 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Kifa
yet aleyhinde söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ABDÜLBÂR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanun tekli
fi görüşüldüğü zaman biraz sonra arz edece
ğim hususlara değinilmodiği için kifayetin aley
hinde söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, getirilmiş olan tasarı 
ne bir Köy İşleri Bakanlığının kuruluşuyla il
gilidir, ne de teknik öğretmen okulundan mezun 

olan arkadaşlarla, sanat enstitülerinden mezun 
olan arkadaşlann iki yıl kurs gördükten sonra 
elde edecekleri bir belge ile kasaba ve vilâyet
lerde atölyelerde yapacakları çalışacaklarından 
ibaşka bir şey değildir. Yoksa teknik öğretmen 
arkadaşlarla mukayese kabil değildir. Bu bakım
dan lütfeder, yeterliğin aleyhinde oy kullanır
sanız Köy İşleri Bakanlığının kuruluşunda bu
lunan Devlet Su İşleri ve Tarım Bakanlığında 
v.s. çeşitli bakanlıklardan gelmiş olan müessese
lerin hangi şartlar altında, ne gibi şartlar altın
da geldiklerini, Köy İşleri Bakanlığının kuruluş
larının esasının ne olduğunu, neler düşündüğü
nü izah etmek fırsatını bulacağım. Tasarı haddi
zatında köylerde hizmet gören genç kızlarımız 
ve erkek çocuklarımızın sanat enstitülerinden 
mezun olan arkadaşlarımızın, köy çocuklarının 
yahut memleket evlâtlarının köylerde uzun za
man sürünerek bir aile hayatından, çoluk çocuk
larının yot'Kcncma'ı'nden bahsile gcıtirilmlştir. 
Sayın C H P . sözcüsü arkadaşımızın burada hem 
bunu müdafaa eder, bu köylerde hizmet eden 
çocuklarımızın t i ran evvel kurtularak kazalar
da ve vi'lâyotTendeki sanat enstitüsü ve buma ben
zer yerlerdeki meslek atelyelerinde de hizmet 
etmelerini öngörürler, hem de 12 sene orada kal
sın derler. Tamamen taban tabana zıt. Bu arka
daşların arasını da burada uzun zamandan beri, 
10 seneden beri 20 seneden beri göçebe gibi sü
rünen arkadaşlarımız vardır. Lütfedip bunların 
birlin evvel, mec-clâ 5 sene içerisinde kazalarda 
hî mrı!; görecekleri atölyelere gelmelerini temin 
odersrık faydalı bir iş yapmış oluruz. Bunlar, Tek
nik öğrenmen Oıkul<undan mezun olanlar gibi sa
nat okullarında ders verecek değillerdir. 

Sonra gereği de şu ki, hali hazırda binlerce 
sanat enstitüsü mezunu arkadaşlarımız bu kurs
lara dahi tabi tutulmadan sanat enstitüsü atel
yelerinde zaten çalışmaktalar. Üstelik bu çocuk
ları iki sene kursa tabi tutacaksınız, bu suretle 
hem çocuklarını tahsile devam ettirmeleri yö
nünden, hem de aile hayatı yönünden birtakım 
müşkilâta uğratacaksınız. Zira bir çok köy kız
larımız 10 - 15 seneden beri köylüler içerisinde, 
yani bunu söylemekle köylüleri kötülemiyorum, 
bunlar arasında maalesef körleşmiş vaziyette bu
lunuyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan yeterlik aley
hinde konuşun. 
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ABDÜLBÂRÎ AKDOİAN (Devamla) —Ye
terliğin aleyhinde ikinci husus şu : Sonra bu ar
kadaşları bir devri daime tabi tutacaksınız. Yani 
köye hizrmcıt eden arkadaşlar kasabaya, vilâyet
lere gelecek, yeri 'boşalacak, yerlerine sanat 
enstitüsü mezunları gelecektir. Burada ne Köy 
İşleri Bakanlığı kuruluşunun esaslarını, ne de 
Teknik öğretmen Okulundan mezun olan arka
daşların hususiyetlerini yanyana getirerek ımı-
kavesesmi yapıyoruz. Bu bakımdan Komisyonun 
tensibettiği hususa uygun oy kullanınız ki, bu 
arkadaşları biran evvel köy hayatından kurta
ralım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyondan bir hususu öğrenmek is
tiyorum. Bir arkadaşımız bir hatırlatmada bu
lundular. Aynı mahiyette bir kanunun halen ko
misyonda olduğunu, bu itibarla bu teklifin ko
misyonca geri alınması lüzumunu söylediler. 
Eğer Komisyonun böyle bir arzusu varsa bunu 
şimdi ifade etmesi lâzımdır. Maddelere geçildik
ten sonra teklifin tümünü veremeyiz efendim. 
Böyle bir arzunuz var veya yok, bir kelime ile. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SABRI ÖZOAN SAN (Gümüşane) — Efendim 
Sayın arkadaşımız llyas Kılıç'm tekliflerini de 
tetkik etmek üzere mehil rica ediyoruz Yüksek 
Riyasntten. 

BAŞKAN — Mehil diye bir şey yok. Şimdi 
kanun teklifi müzakere ediliyor, tümü üzerin
deki müzakereler hitama erdi; maddelere geçil
mesini ova sunacağım. Maddelere geçtikten son
ra teklifi geri alamazsınız, ancak maddeleri tek 
tek geri alabilirsiniz. Ama şu anda geri isterse
niz Umumi' Heyetin tasviıbiyle gorivcıiiriz. 

MÎLLÎ E&ÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Geri alı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon biraz evvel yapılan 
açıklama muvacehesinde teklifi geri istiyor. Bu 
hususu oyunuza sunuyorum; teklifin komisyona 
geriverilmesini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuvorum.... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul baik-
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Ne hakkında Sayın Kırca?. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Komisyo
nun melhil talebinin kabulünün mümikün oldu
ğu hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efemdim. («Oylaıma 
ya.pîldı» sesleri) 

Biz telklifln geni verdi ımesini oyladzik. Sa
yın Kırca'mn bahis buyurduğu şey başka 
şeydir. 

COŞKUN KIRCA (Is-tambul) — Sayın 11-
yas Kılıç aılkad aşımız bu kanunla tedahül 
eden bir bagka kanun tasarısı veya teklifinin 
Köy İşleri Komisyonundan Millî Eğitim Ko-
mbyonuna inıfeikal ettiğinden Yüksek Heyeti
nize malûmat verdi. Huzurunuzda Komisyon 
biraz evvel mehil istemiş buluiKuyıcır. Mehil 
istemeliden 'maksadı Komisyonun, her halde 
bir tedahül olup olmadığını araçıtınmaıkıtır. 
Meclisim normal çalışması içeıılısıinde benim bi
lebildiğim kadar bir komisyon bu tarz mehil 
talebinde bulunabilir. Mehil talebinde bulun
duğu vaikit bu mehil talebimin 'kabul edilip 
odilmcmesi Yüksek Heyetinizin bileceği bir iş
tir. Meğer ki,, Komisyon ne kadar zaman me
hili talobetbiğöni de tasrih etsin. Bir gün, i)ki 
gün, üç gün olduğunu tasrih etsin. Zamanın
da bir gün kâfidir, dosyalara bakılacaktır, te
dahül ediyor mu, etmiyor mu, bundan ibaret
tir mesele. Eğer hakikaten kanunun tedvini, 
tekniği bcfcımmdan ileride bu kanun tekrar 
huzurunuza geldiği zaman bir zorlukla karşı
laşacak kek bu zorluğu şimdiden önliyebil-
mittk için Komisyon bir mehil talebimde bu
lunmuş. Bir günlük mehil talebinde bulunur
sa bunu Muhterem Başkanlık oylar, Heyet ka
bul ederse bir gün mehil verılimiş olur, ertesi 
gün yine görüşülmıeccne devaım edilir. Bu, ta-
blatiyle Yüksek Heyetin bileceği bir iştir. 
Ama mehil verilmelinde, mehdi talebedilme-
sinde bir usulsüzlük olmadığını arz etmek is
terim. Bu, kanunlaırın yapılmasında teknik 
mükemmeliyeti sağlama>k için bir yol olabi
lir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan istediği 
mehil müddeti hakkımda açııklamada bulun-
masiını rica edeceğim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Perşem
beye 'kadar efendim. 
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BAŞKAN — Muhterem arikadaşlıar, Ko
misyon Peırışeımheye kadar... (A. P. sıraların
dan mödaıbalelıer) Bahis buyurulan durumu 
tetkik 'ötmek .üzere mehil istiyor. Bu hususu 
oyumuza sunuyorum; kabul edenler... (A. P. 
sıralarından .Müdahaleler) Efendim mehili oya 
sunuyorum, teklifi geni almıyorlar. 

İHSAN ATAÖV (Anitalya) — O da başjka 
bir teklif, henüz Sayın Koımisyona gelme-
ınnşjtir. 

BAŞKAN — Koımisıyonda efendim, Komis
yona 'geldi. Müsaade buyurunuz oylama sıra
sında gö^üşııniıyelim. efendim, lûltfen... Kalbul 
lötmtiıy enler... KaJbul 'ed'ilmişltir. 

Efendim, bir saatlik süre d'e bitmişltk*. 
(•Hindimin başımda bulunan ilki kanun tasıarı-
ıSi için yapılmakta olan açılk oylama işlemi 
devam ötmelktedir. Sonradan gelen sayın üyie-
ler lütfen oylarını kullansınlar. 

Şimdi Aslkerî Personel Kanununun görü
şülmesine başlıyoruz. 

5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. $a-
yııs : 156) 

BAŞKAN — Komisyon ve Büklülınelt lüt
fen yerini alsınlar. 

47 neti madde üz'erinde görüşme dene-
yan ediyordu. Söız sırası Sayın Nazımi Öz-
oğuTundur.. 

NAZMt ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 47 nci madde üze
rinde kıymetli hatip arkadaşlarımız kıymetli fi
kirlerini geçen celsede ifade buyurdular. Bilhassa 
çoğunlukla askerî hâkim ve yardımcılarının ter
fi ve sicil durumlarını ifade eden bu maddenin 
hâkimlerin teminatlarına uymadığını, binaenaleyh 
bu maddenin Anayasa Komisyonuna gitmesini 
teklif ettiler. Yine muhterem iki kâtip arkadaşı
mız Anayasaya uygun ve bilhassa C.H.P. söz
cüsü arkadaşımız da Anayasaya uygun oldu
ğunu ifade buyurdular. Anayasanın ilgili 138 
nci maddesi baştan sona okunursa ve bilhassa 
Anayasanın, askerlik hizmetinin gereklerine gö
re özel kanunla düzenlenir, son paragrafının son 
cümlesi okunursa; bunun Anayasaya aykırı ol
madığı meydana çıkar. Yâni askerî hâkim ve 

savcıların sicilleri, meslekî sicilleri, diğer hâkim
lerde olduğu gibi, askerî hâkimler, askerî yargı-
tay ve dairelerince verilecek sicil notlarına göre, 
savcılar ise Askerî Yargıtay Başkanlığı ve aske
rî adli müfettişlerin verdiği notların toplamına 
göre, yani diğer hâkimler gibi meslekî sicil notla
rının aynı yoldan verildiği bu madde ile sabit
tir. Şimdi Anayasanın 138 nci maddesinin son 
paragrafında: «Askerî yargı organlarının kuru
luşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, 
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve 
askerlik hizmetinin gereklerine göre özel kanunla 
düzenlenir.» Evvelce malûm olan kanun çıkmış
tı. Simdi askerî hâkimin bu maddeye göre iki 
niteliği olduğu meydana çıkmaktadır. Bir ni
teliği, hâkimlik vazifesini yapmak, ikinci niteliği 
de askerlik hizmetinin gereklerine göre özel bir 
durumu Anayasaya göre tesbit edilmiştir. Esa
sen terfi durumu için meslek sicil notları muayyen 
voldan verilmektedir. Askerî hâkim, mahkeme
de cüfbbesini giyip vazifeye başladığı anda bugü
ne kadar Türk Ordusunda her hangi bir konuda 
makamında bulunan bir zat, o hâkimin vereceği 
karara Cumhuriyet tarihinde müdahale ettiği 
bugüne kadar görülmemiştir. Ancak bir askerî 
Hâkim vazifesinden avrılıp yani mahkemede cüb-
besini bırakıp dışardaki hizmetlere gittiğinde 
aı-̂ -mrloiVi püftisesî ve ahb*n erörev askerlikle ilgi
lidir. Nitekim tayın bedeli almakta, nitekim hiz
met eri tazminatı almaktadır. Eğer askerî hâki
min bir askerlik niteliği olmasa idi, bu hizmet 
eri zammını ve tayın bedelini almaması gerekir
di. Yine askerliğin disiplini icabı giydiği üni
forma, bir sivil hâkim bir üniforma giyemez an
cak vazife anında bir cübbe giyer, fakat dışarda 
resmî bir elbise giyemez, fakat askerî hâkim 
Türk Ordusunun subaylarının giydiği elbise
yi giymektedir. Binaenaleyh, bu elbisenin şe
refiyle ilgili, içhizmet ile ilgili bütün vasıfları 
da aynı zamanda bu askerî hâkimler tatbik etmek 
mecburiyetindedirler. Yani bir kumandanın, 
bir üst rütbelinin yanma giderken askerî hâkim 
yakası paçası açık elleri cepte, her halde bir üs
tünün karşısına askerlik icabı gidemez. Şimdi, 
arkadaşlarımızın bilhassa üzerinde durdukları 
nokta eski sicil niteliği ile yeni sicil niteliği ara
sında bir fark vardır. Bu kanun tatbik edildik
ten sonra sicil şekli değişmektedir. Halbuki, şim
di' hali hazır tatbik ettikleri sicil bambaşka bir 

— 160 — 



M. Meclisi B : 102 15 . 5 . 1967 O : 1 

şekildir. Şimdiki sicilde, «yapar yapamaz» gibi 
kat'i hükümler vardır. Subayın muhtelif nitelik
lerini sarih olarak, «yapar, yapamaz, çok iyi ya
par, orta yapar», şeklinde veyahut, «yapamaz» 
şeklinde hükmü kafi haneleri vardır. Halbuki 
yeni sicil şeklini şimdi burada okumak istemem, 
çünkü çok uzundur, aynı üniversitede veya lise
de tatbik edilen not sistemi durumundadır. Sicil 
verecek kumandan, «yapar, yapamaz», diye böy
le bir şey yazmıy a çaktır. Sicil notu, iki seneden 
beri tecrübe ile sabittir, iyi tatbik edilmektedir. 
Yani meselâ, «görünüşü» diyor birinci maddede 
ve bunu beş kısma ayırmış. Yani subayın giyi
nişi, temizliği ve elbisesini sırtına giydiği zaman 
görüşü ifade eden şekildir ve buna muayyen bir 
not verilmektir. 

Yine meselâ bir maddesinde, «(kanun, tü
zük, yönetınıeliğe uyma kabiliyeti» diyor. Bu 
30 maddedir. 30 madde de ayrıca 5 er kışıma 
ayrılmışjtır, tekinlik balkımdan ve bu ilmî oıla-
raık tetkik edilmiş ve bütün dünya orduların
da, yani mülkeımınıel ordularda tartibik edilen 
ilmî bir sicil >esası, profesörler toplanmış, kıy
metlendirmiş ve 'diğer ordulardan . alınmış 
bir ş'elklildir. Binaen aleylh, 'arkadaşlarımızın 
endişe duymalarına lüzum ydktur. Eğer es
ki sicil taitibik edilseydi", «yapar, yapamaz» 
hükmü ikaltîleri olsa idi, evet o zaman ben de 
arkadaşlarımla beraberdim. Fakat 'burada bu 
.notlar Merkez Değerlendirme Kuruluna dos
doğru gidecektir. Merkez Değerlendirme Ku
rulundaki ilgili sınıf hâkimlerden, yani hu-
ıkiikçulardan müteşekkil 'olarak kendi ilgisi 
olan Merkez Değerlendıirme Kuruluma git
tiğimde meslek sicilleri gelecek, askerî nite
likleri ilgili -İki Anayasanın 138 nci maddesi-
nin sıon paragrafında, «asikeırlifc hizımıötinin ge
reklerine göre özel Ikanunla düzenlenir» şek
lini Anayasa kabul eitmişıtir - oraya gidecek 
ve orada ikisi 'toplanaıcalk, yani meslekî sicil 
noltu ile askerî makaırnlardam gelen sicil noit-
ları toplanacak ve o hâkim subayın liyakat 
esası ortaya çıkmış olacak ve kendi aralarında 
denecelemeeekllerdir. Yani en çıoık noit alan >en 
üsite, ondan sonra mo,t alanlar aşağı yazılmak, 
kadro esas alınmak suretiyle bu noitları en çok 
alanların, fealdro da bulunduğu müddetçe ter-ı 
fi -etmek imkânları vardır. Bugün diğer mahke
melerde aynı vaziyette, kadroları olmadıkça. 

maaş terfi etme imkânları yoktur. Ancak 
yeni kadrolar çılktığı takdirde terfi etnıek im
kânları vardır. Bu madde, esasında askerî 
hâkim ve aslkerî hukukçular tarafından da 
hazırlanmış, incelenmiş, teknik olarak tetkik 
edilmiş ve geçen devrelerde zaten Millet M'ee-» 
lisinden ve Senatodan geçmiştir. Kanaatime 
göre madde yerindedir. Anayasa Komisyo
nuna gitmesine kaanlim ki, lüzum yoktur. 
Anayasa Komisyonuna ıgiderse bir gecikme 
ihtimali olur kanaaltindeyim. Maddemin aynen 
kabulünü anz ederim, hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre. 
SÜLEYMAN AE.ÎF EMRE (Adıyaman) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, 47 
nci madde üzerinde dikkaıte şayan tartışmalar 
olmakta. Ortaya atılan ehemmiyetli ve üzerin
de durulması gereken iddialardan birisi 47 nci 
maddenin Anayasanın getirdiği esaslara aykırı 
olduğu iddiasıdır. Diğer iddia, bu maddenin 
Anayasaya mutabık olduğu iddiasıdır. Bu mad
denin Anayasaya aykırı olduğunu iddia eden 
arkadaşlarımız daha ziyade Anayasamın benim
semiş olduğu tefriki kuvva namriyesinin esas
larına ilstilnat •etmektedirler. Yaırgı organları 
ve dolayısiıyle yargı organılarını temsil eden 
hâkimler müstakil olacaklar, hiçbir makam
dan emdir almayacaklardır. Bunların herhaırir 
gi bir idari makama hiyerarşik şekilde özlük iş
leriyle dalhi olsa bağlanmaları Anayasama! hâ
kimler hakkında getirdiği umumi hükümler© 
aykırı bir nitelik taşımaktadır. Bu itibarla 
47 nci maddemin' Anayasa Komisyonuna hava
le edilmesi ve bu esaslar daiiresinde tâdil edil
mesi gereklidir diyarlar. 

Daha ziyade benim kanaatıma göre bu iddi
ada bulunan arkadaşlar Anayasada halen yer 
almış bulunan ve askerî yargı organını tanzim 
etmekte olan hükümleri nazarı itibara almıyor
lar da bu hükümlerin nasıl olması, icabettiğini 
kendi kanaatlerime ve bilhassa kuvvetlerin ay
rılması nazariyesine göre düşünüyorlar ve ona 
göre bu maddeyi tenkit ediyorlar. Kanaatim 
budur. 

Bu müessesenin, yâni askerî mahkemelerin, 
askerî yargı organları müessesesinin geçmişine 
bir göz atacak olursak, kaza yetkisiyle komuta 
yetkiısiııııiitı bir şahısta, yâni komuta makamında 
birleşmiş olduğunu görürüz. Fakat zamanla 
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ordular teîkamül ettikçe, komutanlarla, tahdit 
iedilımiş bâzı disiplin cezaları verme yetkisi ta
nınmış, bunun dışımda daha mühim ve büyük 
olan ihtilâfları hal için askerî kaza organları 
ihdas edilmiş/tir. Askerî kaza organları ihdas 
olunduktan soımna bu madde üzerine e v cereyan 
eden münakaşalarla benzer münakaşalar ge
nellikle uzun süre hukukçuları, parlâmentola
rı işgal .etmiştir. Fakat bugün modem Dünya 
ordularından hiçbirinde tamamen müstakil, or
duyla ilgisi olmıyan, hattâ rütbesiz adliye, me
selâ Yüksek Hâkimler Kurulu gibi bir makamın 
tâyinine bağlı hâkimler ihdas edilmemiştir. Ve 
geme rütbeli hâkimler bizim halen devam eden 
askerî yargı organları ' sistemimizde cereyan 
•eden usuller müşabih usulleri bütün Dünya 
milletleri, ordularında tatbike devam .etmişler
dir. Anayasanın alâkalı maddeleri tetkik edile
cek lûlursa Anayasa askerî hâkimler, savcıla
ra ve diğer vazifeli kişileri tâyin edileceği fara
za Yüksek Hâkimler Kurulu gibi bir kural ih
das etmemiştir. Bunun inanası, bu görev
lerdin idari mekıanizma içerisinde şimdiye kadar 
bağlı oldukları mıaJkamlana tevdi edilmesini Ana
yasamın rulh ve maksadı itibariyle kabul eıttiği 
yönümden tefsir edilebilir. Eğer Anayasamın bu 
maddesini t erik id eden ve Anayasaya aykırılığı
mı ileri sünen iarIkaidaişlarıımızMiı görüşünü kaibul 
etseydi askerî yargı organlarının tanzimini, hâ
kimlerin tâyini, naklini, azlini ya Yüksek Hâ
kimler Kuruluna bağlardı veyahutda askerî hâ
kimlerden müteşekkil buna müşabih yeni bir 
müessese kurardı. Bunu yapmamıştır. Benden 
•evvel konuşan muhterem arkadaşlarımızın te
mas ettikleri gibi Anayasa 138 mci maddesinde 
'bilhassa son fıkrasında umumi hükümlere âde
ta bir istisna vaz'ederek özel kanun ile bu as
kerî yangı organlarının ve hâkimlerinin özlük 
işlerini ve bu müessesenin diğer şartlarının tan
zim edileceğini kaibul etmiştir. 138 nci madde
nin son fıikrası aynen : «Askerî yargı organıla-
nnın kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin öz
lük işleri, mahkemeli erin bağımsızlığı, hâkimlik 
teminatı ve askerlik hizmetimin gereklerime gö
re özel kanunla düzenlenir.» Yani bu yukarı
da saydığım müesseselerin kuruluşunu, Anaya-
ya tanzim ederken, askerlik hizmetlerinin ge
reklerime göne kurulması ©sasımı da arkasından 
vaz'etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla tasarının 

47 nci maddesinin getirdiği hükümlerin Anaya
saya aykırılığını iddia etmek değil, Anayasanın 
138 nci madad esindin tâdilini iddia etmeık gere
kir ki, 47 mci madde aleyhiınıde konuşabilsin. 

Kanunla düzenlenir ibaresine takılan bâzı 
arkıadaşlariımıiz 47 nci maddede bahsi geçen yö
netmeliğin Anayasanın bu kanunla düzenlenir 
fıkrasına aykırı olduğunu beyan etmişlerdir. 
Halbuki bu kanaatte müdafaa edilemez. Ge
çen döınıemde askerî hâkimler ve askerî savcı
ların durumunu, özlük işlerini, tâyinlerini, ter
lilerini; nakillerini prensiplere bağlıyan 357 
sayılı bir Kanun vaz'edilmiştir. Bu kanunun 
12 nci maddesinde aynen «Askerî hâkim ve yar
dımcılarının yükselmeleri Askerî Yargıtay 
dairelerince ve daireler kurulunca verilecek 
notlar ile idari üstler tarafından verilecek si
cillere göre Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanunu esasları dâhilinde yapılır» demek su
retiyle 47 nci maddenin getirdiği tenkid edilen 
bu prensibi zaten kanunlaşmış olan 357 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi kabul etmiştir. Ya
ni Meclis, bu üzerinde tartışılan konuda 357 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesini okuduğum şe
kilde tedvin etmekle kanaatini izhar etmiştir 
ve katîteleştirmiştir. Bu sebeple bu maddenin 
yeniden Anayasa Komisyonuna havalesi ve bu 
mevzuda yeniden münakaşa edilmesi, kanunun 
çıkmasını uzatacaktır kanaatindeyim. 47 nci 
maddeye istinaden yönetmelik yapılması veya
hut da 357 sayılı Kanunun tanzimini yönetmeli
ğe bıraktığı hususlarda yönetmelik çıkarılma
sı kanaatime göre Anayasanın 138 nci madde
sine aykırı değildir. Kanun zımmmd'a yönetme
lik yapılması yolunu Anayasa kapatmak mak-
sadiyle kanunla düzenlenir hükmünü vaz'etme-
miştir. 138 nci maddesinde. 138 nci maddenin 
maksadı 357 sayılı Kanunun çıkarılmasını em
retmektir. 357 sayılı, Kanuna ve hükümlerine 
paralel olarak ve 47 nci maddenin icaplarına 
paralel olarak bir yönetmelik yapılması Ana
yasanın şu haliyle maksadına aykırı değildir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen var mı efendim?.. Bulunmadığına göre mad
deyle ilgili olarak verilmiş olan önergelere ge
çiyoruz. Bu önergelerden bir tanesi 47 nci mad
denin Anayasa Komisyonuna havalesinin oy-
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lanmasmıı arz ve teklif ederim diyor; evvelâ 
bu hususu halledelim. 

47 nei maddenin Anayasa Komisyonuna ha
valesinin gerektiğini kabul edenler lütfen işa
ret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 47 nei maddenin önce Anayasa 
Komisyonuna havalesi husu'su kabul edilmiş
tir. Bu itibarla 47 nei madde ile ilgili olarak 
verilmiş diğer önergeleri şimdi okutuyorum. 
48 nei maddeye geçiyoruz. Maddeyi okuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
General ve amiral terfileri 

I - Rütbe terfii 

Madde 48. — Rütbe terfii şartları şunlar
dır : 

a) Rütbeye mahsus normal bekleme sü
resini tamamlamış olmak, 

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

c) Yüksek Değerlendirme Kurulunca 55 
nei madde esaslarına göre terfi için seçilmiş 
olmak, 

d) Üst rütbe kadrosunda ve 50 nei mad
dedeki oranlar içinde açık bulunmak, 

e) Normal bekleme süresinin üçte biri ka
dar kıta hizmeti yapmış olmak, 

(a), (b), (c), (d) ve (e) fıkralarındaki şart
ları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye ter
fi ettirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı efendim? Yok. 48 nei madde ile ilgili 
olarak komisyonun bir teklifi vardır,, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 48 nei maddesinin muhtelif yer

lerinde geçen (normal) kelimelerinin metin
den çıkarılmalarımı ve (b) bendindeki (2/3 ü) 
rakamını (üçte ikisi) şeklinde düzeltilmesini 
ve maddenin son satırındaki (fıkralarındaki) 
kelimesinin (bendlerindeki) şeklinde düzeltil
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
îsmali Sarı/göz 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 48 nei maddeyi kabul ettiğiniz 
tadil önergesi ile birlikte oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum. 
II - Kademe terfii 

Madde 49. — Bulunduğu bir kademede bir 
terfi yılını doldurmuş ve o kademe maaşını fii
len almış olan general ve amirallerin kademe 
terfileri yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyle ilgili olarak komisyonca veril
miş bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarın-m 49 ncu maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

İsmail Sarıgöz 

II - Kademe terfii, 
Madde 49. — General ve amirallerin kade

me terfileri yapılmaz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde mi Sayın Gü-
ley? 

FERDı GÜLEY (Ordu) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Komisyonun bu 
madde üzerinde getirmiş olduğu değişikliği 
kaibul ediyorum. Fakat metin, «general ve 
amirallerin kademe terfileri yapılmaz» şeklini 
alınca başlıkta bununla uygun olarak kade
me terfii değil iki kademe terfiinin general ve 
amirallere uygulanmıyacağı olmak gerekir. Böy
le bir düzeltmeden sonra değiştirgenin oylan
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güley, bu konuda bir 
önergeniz var mı efendim? Nasıl oylıyacağım 
teklifinizi? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başka
nım, vakit almamak için vermedim. Komisyon 
«evet» derse mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyondan gelen 
önergeyi okuttum. Bu önergeyi kabul edenler 
lütfen işaret etsinler... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Müsaade ederseniz bir nok
taya işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırbaşlı, gör
medim söz istediğinizi, buyurun. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIE-
BAŞLI (Burdur) — Sayın arkadaşlarım, Sa
yın Ferda Gül ey'im teklif etmiş olduğu hususa 
kanun tekniği bakımından ve esprisi bakımın
dan lüzum yoktur. • Şöyle ki. başlığın müspet! 
veya menfi oluşu, metne tesir eder şekiılde bir 
uygulama da yoktur, 'bir hazırlama ela yoktur. 
Kademe terfii denmişse, generallerin kademe 
terfii yapılamıyacağı hususunun metne konmuş 
olması başlıkta bir değişiklik yapmayı gerek
tirmez. Buna ait pek çok misaller vardır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyonun, teklifini oyunuza 
sunuyorum, 49 ncu maddeyi komisyon teklifi 
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

50 neiı maddeyi okutuyorum. 

III - General ve amiral miktarları 
Madde 50. — General ve amiral miktarları 

aşağıdaki esaslara göre tesb.it olunur:. 

a) Silâhlı Kuvvetlerde general ve amiral 
kadroları, barış ve sefer için ayrı ayrı olmak 
üzere Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ihtiyacına gö
re Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. 
Ancakı her iki kadro ile tesbit edilecek gene
ral ve amiral toplamı muvazzaf subay mevcu
dunun % 1,5 ni geçemez. Jandarma sınıfına 
ait kadrolar aynı esaslar dâhilinde İçişleri Ba
kanlığınca tesbit olunur. 

Kadrolarda gösterilen, sınıf, rütbe ve miktar
lar aşılamaz. 

Kuvvet Komutanlıklarınca ve Jandarma Ge
nel Komutanlığınca ancak teşkilât değişikli
ği ve hizmet zaruretleri dolayısiylc bu kadro
larda değişiklik teklif olunabilir. 

Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın mütalaa
sı da alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığı
nın teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca 
ve jandarma mensupları için de Jandarma Genel 
Komutanlığının tekliıfi üzerine İçişleri Bakan
lığınca sonuçlandırılır. 

b) (a) fıkrasına göre tesbit edilen general 
ve amiral mevcutlarımın muhtelif rütbelere da
ğılış oranları üç kuvvet (Jandarma dâhil) için 
aşağıdaki cetvelde yösterilmiştir. 

Kara K. 
Rütbeler (J. dâhil) Deniz K. Hava-K. 

Orgeneral 
Oramiral 

Korgeneral 
Koramiral 

Tümgeneral 
Tümamiral 

% 5 

% 13 

% 32 

% 5 

% 12 

% 26 

% 5 

% 12 

% 2G 

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

Ancak, kontenjanı artırılan grup en geç 
ikinci sene sonunda kendi mevcutlarına indiri
lir. Bu indirme işlemi, Yüksek Değerlendirme 
Kurulunca, iki sene içinde alınan sicil ve de
ğerlendirme notlarına göre yeterlik derecesi 
düşük olanların emekliye sevk edilmeleri sure
tiyle yapılır. 

d)Yardımcı sınıf, general ve amiral miktar
ları (b) fıkrası gereğince her üç kuvvet için 
(Jandarma dâhil) düzenlenecek kadrolardaki 
general ve amiral toplamının 1/6 simi geçe
mez. 

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

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

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde Sayın 
Hilmi İşgüzar ve Sayın Mehmet AM Aytaş söz 
istemişlerdir. Buyurun Sayın Hilmi İşigüzar. 

Muhterem arkadaşlar iki kanun tasarısı 
hakkında devam etmekte olan açık oylamada 
oylarını kullanmıyan arkadaşlarımızın da lüt
fen oylarını vermelerini rica ederim. 
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HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan ve muhterem arkadaşlar, general ve ami
rallerin miktarlarını tesbit eden 50' nci mad
de üzerindeki görüşlerimizi arz edecek ve 
ondan sonra bâzı noktaların aydınlatılması 
için komisyonun görüşünü almak istiyeeeğiz. 

Bugün memleketimizdeki ordumuzun, ordu 
kolordu, tümen Ve tugay olarak birliklerin sevk 
ve idaresiniı elinde bulunduran yüksek komuta 
heyeti general ve amirallerdir. Fakat bunların 
sayısının tâyin ve tesbitine aidolan 50 nci mad
dede barış ve sefer için ayrı ayrı olmak üzere 
ve her halde her ikisin'n de toplamının mu
vazzaf sulbay mevcudunun % 1,5 unu geçemez, 
kaydını koymak suretiyle bunların sayılarını 
tes'bit etmiş bulunmaktadır. Her şey den ev
vel clbctteki rütbelerin ve generallerin israf 
edilmemesi, her' şeyin yerinde kullanılması ge-
rektiğ'iı inancındayız. Bugün hakikaten Ordu 
içersinde vazife almış olan kıymetli arkadaş
larımızla yaptığımız temaslar .neticesinde Ordu 
içerisinde rütbelerin israf edildiği ve geri hiz
metlerde yüksek kumanda heyetine mensur» 
general ve amirallerin vazifelendirildiHeri hu
susunda fikir birliğini ortaya atmaktadırlar. 
Bu bakımdan biz bu sayının gerçek ihtiyaç
larımızı karşılıyacak durumda olup olmadığını 
tâyin ve tesbit cde'bilmek için bâzı noktaların 
bilhassa komisyon tarafından aydınlığa ka
vuşturulması fikrindeyiz. 

Dünyada diğer devletlerde general ve amiral 
sayıları muvazzaf subayların yüzde kaçıdır? 
Acaba bu hususta bir fikir elde edebilir mi
yiz, Sayın Komisyonun bu hususta bizi aydın
latacak bilgileri var mı? Ayrıca halihazır su
bay miktarımız nedir? Subay miktarlarının 
bilinmesinde elbette fayda vardır. Zira muvaz
zaf subayların yüzde birbuçuğu olarak gene
ral ve amirallerin sayısı teslv'ıt edi.lece.rnne 
göre bu sayıların bilinmesinde fayda görmek
teyiz. Bunun dışında hava, deniz ve kara kuv
vetlerine mensubolaıı generallerimizin, yani 
general sıfatını taşıyan, yüksek komuta heye
tinde vazife alan kişilerin sayıları nedir ve 
bunların halihazırdaki vazife yerleri nedir? Bu 
hususların bilhassa aydınlığa kavuşturulma
sında biz büyük fayda görmekteyiz. 

Bunun dışında düne kadar kolorduları da 
kurmay başkanlıklarını deruhde eden subayla-
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rımız daha ziyade kurmay binbaşılar, yüzba
şılar veya albaylar olduğu halde bugün bu 
vazifenin generaller tarafından yapıldığını 
görmekte ve işitmekteyiz. Ayrıca pasif ola
rak telâkki edilen yerlerde de genarallerin 
vazife gördükleri ve bunların da generallerin 
ve rütbelerin israf edildiği şeklinde telâkki 
edildiği için biz bu sayıların bilhassa 'bilinme
sinde fayda görmekteyiz. Esasında kıymetli su
baylarımızın da sayıların çokluğundan müşteki 
olduğunu görmekteyiz. Bugün alay kuman
danlığının sevk ve idaresini yapmakla mükel
lef olan albaylarımızın bâzıları alay kuman
danlığı yapmadan bile emekliye sevk edilmiş
lerdir. Emekli olmuş fakat alay kumandanlığı 
vazifesini yapamamışlardır, bundan mahrum 
olmuşlardır. 

Binaenaleyh her şeyin yerli yerinde kulla
nılması için bizim şahsi görüşümüz ve düşün
cemiz gerçek ihtiyaçlara cevap verecek mik
tarın tâyin ve tes'bit edilmesi için bu saydığı
mız ve arz ettiğimiz noktaların aydınlığa ka
vuşturulmasını istiyoruz. 

İkincisi : Bugün yüzde bir olduğuna göre, 
muvazzaf subay mevcudunun yüzde birbu
çuğu olmasının, yani bu yarım nihbetinde 
artırmanın sebebi nedir? Bu noktanın da bi
linmesinde de biz fayda mülâhaza etmekte ve 
bir de tadil teklifi sunmaktayız. Bu tadil tekli
fimiz, general ve bu amiral miktarının madde 
50 de gösterilen şekilde muvazzaf subay mev
cudunun % 1,5 unu geçemez yerine % 1 ini 
geçemez şeklinde tashih edilmesine dairdir. Bu 
vesile ile hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş, bu
yurun. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Çok de
ğerli arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetler Personel 
Kanununun 50 nci maddesi önemli bir mad
dedir. Bu madde münasebetiyle Silâhlı Kuv
vetler personel durumunu biraz gözden geçir
mek icabediıyor. 

Muhterem arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetlerin 
esas varlığı personeldir. Bu personel subay, 
astsubay ve erlerdir. Silâhlı Kuvvetlerin ıs
lâhı, esasında bu üç müessesenin, varlığın ısla
hına vabestedir. 
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Muhterem arkadaşlar, elimizde bulunan Si
lâhlı Kuvvetler kanun tasarısının 50 nci madde
si cüretkâr ve şimdiye kadar beklediğimiz bir 
adımı geciktirmiştir, bir adım atmıştır ve bu, 
Ordunun geleceği için hayırlı bir başlangıçtır. 
Burada generallerin mevcudu yüzde 1,5 olarak 
tesbit edilmiştir. Bu yüzde 1,5 barış ve sefer için 
ayrı ayrı olmak üzere tesbit ediliyor ve 1,5 tan 
fazla da olamaz, kaydını ihtiva ediyor. Şimdi 
muhterem arkadaşlar, benim bu mevzuu üze
rinde bâzı endişelerim var. Bu endişeleri yüksek 
Meclise aksettirmek istiyorum. Değerli arka
daşlarım hâtıralar; Birinci Cihan Harbinden, İs
tiklâl Harbinde ve İstiklâl Harbimden sonra 1939 
da başlıyan silâhlı harb dışı sof ciğeri ilk durumun
da muvazzaf subay mevcudu müteınıadiyem artı
rılmıştır. Muvazzaf subay mevcudu artırıldıkça 
% 1,5 nisbetine göre bulunacak general mevcu
du da artırılacaktır. Ben, gerek 1939 senesinde 
başlıyan harp dışı -durumunda ve gerekse ondan 
evvel... Yani burada şunu söylemek istiyorum; 
Ordu kadroları içerisine yüsek miktarda, fazla 
miktarda muvazzaf subay alınması ileride, son
raki nesillerin içinden çıkamıyacağı bir durum 
yaratmıştır. Bundan sonra Silâlhlı Kuvvetleri 
idare edenler ve Hükümet Devletimizi böyle bir 
mahzur, böyle bir durum karşısında bırakmıya-
caklardır. Bundan kâfi derecede almışlardır 
zannederim ve bundan sonra ordu böyle bir faz
la muvazzaf suibay mevcudunun buhranını ve ne
ticelerini 'bir daha görmiyecektir tahmin ederim. 

Şimdi generaller, muvazzaf subay mevcudu
nun yüzde 1,5 una kadar tâyin edilmiştir. Benim 
kanaatimce bu yüzde 1,5 nis'beti fazladır. Ben 
şöyle bir hesap yaptım; muhterem arkadaşlar, 
eğer muvazzaf subay mevcudunun yüzde 1,5 u 
kadar general bulunacak olursa benim yaptığım 
'hesaba göre bir tümende altı tane kadar gene
ral bulunması iktiza edecek. Halbuki muhterem 
arkadaşlar, bir tümende bir tümen kumandanı 
general olarak bulunur. Bir de muavini olarak 
bir general bulunur. Benim çıkardığım bu 
rakam, bir Tümende bulunacak 6 general mik
tarı belki fazladır; benim yaptığım hesabı belki 

Komisyon veya Hükümet düzeltebilir, 6 değil 
diyebilir. Fakat muhterem arkadaşlar; ne olursa 
olsun aşağı yukarı şu hesapça % 1,5 kabul edil
diği takdirde, bir tümende 4 generalden fazla 
ibulunduralamıyacak demektir. 

Şimdi, bir tümen bir kolorduya bağlıdır. Ko
lordunun da bağlı birlikleri vardır tümenler ha
ricinde. Bu da aşağı yukarı bir tümen cesame-
tindedir. Şu halde, kolorduya bağlı birliklerde 
de 4 tane veya 6 tane general bulunacak. 

Muhterem arkadaşlarım, bu her hal ve kârda 
fazladır, Benim kanaatime göre % 1 olarak bu
lunması iktiza eder. 

Geçmiş zamanlardan bir şeyi daha zikretmek 
istiyorum. Şimdi muhterem arkadaşlar, burada 
eski askerler var, biz de çok iyi biliyoruz ve 
muhterem milletvekili arkadaşlar da bunu bi
lirler, ben kendi şahsımdan bir misâl vereceğim. 
Ben subay oldum, bir sayın general ordu kuman
danı idi. ben yarbay oldum, o sayın general yine 
ordu kumandanı idi. Muhterem arkadaşlar, bir 
korgeneral 12 sene kolordu kumandanlığı ma
kamını işgal etmişti^ yalnız 12 sene müddetle 
kolordu kumandanı olmuştur. Muhterem arka
daşlar, Cumlhuriyet devrinde bunlar orduda per
sonel sıkıntısını ve personel huzursuzluğunu te
min etmiştir. Şimdi, bu kanun tasarısının 50 nci 
maddesinin (f) fıkrasında şöyle bir kayıt var : 
«Nbrmal bekleme süreleri sonunda terfi edeımi-
yen general vce amiraller hakkında emeklilik 
işlemi yapılır.» işte bu, geçirdiğimiz devirler
den aldığımız tecrübelerin tashihi mahiyetinde
dir. Benim yaptığım bir teklif vardır, nisbetin 
% 1 olarak kabul edilmesini teklif ettim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu % 1 nisbe-
ti umumi olarak bir elemeyi bir seleksiyonu, 
bir istifayı temin ediyor bir bakıma. Fakat 
muhterem arkadaşlar; bu tek bir rütbede ya
pılıyor, yalnız generallik rütbesinde yapılıyor. 
Bundan evvel geçmiş bulunan 40 nci maddede 
ve teri i)k grupları diyerekten 'bir nisibetler var. 
Bu yeterlik gruplariyle diğer rütbelerde de 
domin arz 'ettiğim; istifayı, seleksiyonu te-
Miin edecek niteliktedir, deniyorsa da 'ben bu
nu görmüyorum. Muhterem arkadaşlar, yal
nız general mevcudunun yüzde 1,5 olarak veya 
'benim teklifim kalbul edildiği takdirde, Hilmi 
İşgüzar arkadaşımızın da bu (huısuslba teklifi 
var; yüzde 1 teklif ediyor, bu teklif kalbul edil
diği takdirde bile istediğimiz neticeyi elde ede-
niıiyeocğiz. Diğer muhtelif rütJbelerde de, gene
ral rütbesinde olduğu gilbi, bâzı nisbetlcrin üs
tünde terfilerin yaptırılmaması lâ'zımgeliyor. 
Benim bir defa daiha takdim edeceğim, yeni-
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den taikdim edeceğim bir teklife göre; albaylar 
muvazzaf subay mevcudunun yüzde dördünden 
fazla olmamalıdır, yarbaylar yüzde 10 undan 
fazla olmamalıdır, binbaşılar % 16 dan fazla 
olmamalıdır, yüzbaşılar da '% 23 den fazla ol
mamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Silâhlı Küvetlerde 
subay durumu her rütbede bir seçime, bir isti
faya, bir seleksiyona talbi tutulmalıdır. Ancak, 
bu suretle ordu 'içinde, Silâhlı Kuvvetler için
de huzuru ve personel idaresinde itidali getir
miş olacağız. 

Muhterem arkadaşlar; bu Personel kanunu 
kanunu tasarısı f Jlhal ordumuzda, personel ara
sındaki ahenk sağlıyaoak ve birçok subaylara 
da üst rütbelere geçmek imkânını sağlıyaeak-
tır. Benim verdiğim yüzde 1 nisbetine iltifade-
dildiği takdirde Silâhlı Kuvvotleriımizin daha 
üstün bir seviyeye geleceğine inancım vardır. 
Ayrıca, demin arz ettiğim diğer rütibelerdeki 
istifayı da temin etmek üzere, 51 noi madde 
olarak kanuna eklenmesi hususunda bir tadil 
teklifim var. Bunun 51 nci umdeye girip gir-
miyeceğini iyi bilemiyorum. Koımiısyon bunu, 
sevk edilmiş bulunan tasarıda münasip bir 
yere, ki, ben 51 nci madde olarak girmesini 
istiyorum, komisyon eğer bunun başka bir mad
deye ithalini 'mümkün görüyorsa oraya ithali 
hususunda bir itirazım yoktur. Yalnız söylemek 
istediğim; yalnız generallerde bir mevcudu tes
bit etmekle yetinilirse istediğimiz neticeyi ala
mayız, her rütibede de bir muayyen terfi nis-
betini kabul etmek mecburiyeti vardır. Bu, şim
diye kadar 47 senelik Cumhuriyet devrinde ya
pılmamış bir iştir. Bunu yaparsak Türk .Silâh
lı Kuvvetlerinin yükselmesi hususunda fevka
lâde önemli bir adıım. atmış olacağız, v Hepinize 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, görüşme devaım eder
ken söz alan arkadaşları sırası ile ıtesbit ettim, 
şimdi arz edeceğim. Bunlar içinde şahısları 
adına değil de grupları adına söz alanlar var
sa ayrıca işaret etmelerini rica ederim. Nazma 
özoğul, Mustafa Akalın, İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu, İrfan Solmazer... 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Grup adı
na. 

BAŞKAN — Siz grup adına söz istiyorsu
nuz. Mesut Ozansü, Abdülbâri Akdoğan. 

Şu halde G-üven Partisi Grupu adına Sayın 
İrfan Solmazer buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZ
ER (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, generaller ve amirallerle ilgili Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci 
maddesi hakkında Güven Partisinin görüşleri
ni arz etmek için huzurunuza geldim. 

Biz hu maddenin (a) fıkrasındaki % 1,5 nis
betine itiraz etmiyoruz ve bunun mâkul bir ölçü 
olduğunu kabul ediyoruz. Yalnız (a) fıkrasın
da general ve amirallerin barış ve seferde tes-
bit edilmekte olan kadrolarının tesbitindeki 
prosedürü kabul edemiyoruz. Çünkü (a) fıkra
sı (Silâhlı Kuvvetlerde general ve amiral kad
roları, barış ve sefer için ayrı ayrı olmak üzere, 
Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ihtiyacına göre 
Genelkurmay Başkanlığınca tesbiıt olunur.) ve 
devam ediyor. Son fıkrasında şöyle bir hüküm 
vardır; kadro değişikliği ve hizmet ihtiyacına 
göre değişiklikler teklif olunabilir, diyor. Devam 
ediyor: «Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın 
mütalâaası da alınmak suretiyle Genelkurmay 
Başkanlığının teklifi üzerine ve Millî Savunma 
Bakanlığınca ve jandarma mensupları için de 
Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzeri
ne İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılır.» diyor. 

Bir kadro tahsisi Genelkurmay Başkanlı
ğınca yapılabilir filvaki; ama bunun bütçe ile 
ilgili külfetleri vardır, millî külfetleri vardır. 
Bütün kadroların tesbiti de Ikâh Bakanlar Ku
rulu, kâh Meclise yapıldığına göre biz (a) fık
rası üzerinde şöyle bir değişiklik önergesi ver
dik, buna iltifat buyurulmasını rica edeceğiz: 
(Silâhlı Kuvvetlerde general amiral kadroları, 
barış ve sefer için ayrı ayrı olmak üzere, Si
lâhlı Kuvvetlerin hizmet İhtiyacına göre Ge
nelkurmay Başkanlığının inhası ve Millî Savun
ma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tesbit olunur. Ancak her iki kadro ile 
tesbit edilecek general ve amirallerin toplamı 
subay 'mevcudunun yüzde hirlbuçuğunu geçe
mez) jandarma sınıfında yapılacak işlemin de 
aynı şekilde Bakanlar Kurulu kararına iktiran 
etmesini arzularız. 

Bu arada 50 nci maddenin (f) fıkrası hialk-
ikımda da bir değiştirıge önergesi verdik. (F) 
fıkrası : (Normal bekleme süreleri sonumda 
terfi edeimiyen general ve amiraller hakkım-
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da emeklilik işlemi yapılır) diye çdk sert, çok 
kesin bir büküm getirımişitir. Filhakika, Sayın! 
General Aytaş'ın -da söylediği! gibi Orduda, 
bir kolordu koımııitanını orduya subay olarak 
çıkan gemç bir subay belki yarbay olduğu za
man görebiliyordu, eski sislteme göre. Ama 
Değerlendirme Kurulunda biraz düşük not al
dı diye, % l,ı5 oranı ve bu maddede tıeslhit edi
len oranlara giremedi diye bir generalin he
men o senle lemıefcliye ayrılmasını da pek âdil 
ölçü olarak kalbul edemiyoruz. Onun için bir 
yıl daha değerlemdliıımıoye talbi tıutalimaısı üze
rimde tekliflimiz vardır. Komisyonun da buna 
illtiflaıt etmesini riea edeceğiz. 

Bu arada geçen senle Senatoda da bu 
maddeye eklemmiş bir fıikra üzerindeki gö-
•nüşlerıimlizi arz cltımıek işiteniz. Teklif edilen 
kanun tasarlısından bu madde çıkarılmıştır. 
Bu madde mareşal ve büyük aıminaller için 
Senatoda eklenmiş olan çok âdil bir fıfk fanın 
Meclisçe de kabul edilmesi üzerine olacaktır. 
29 nen maddede kabul ektiğiniz gibi mareşal
lik ve büıyülk amirallik raiıtbeslini alabilmek 
için savaşta büyük yararlılklar göısıtermıesi ge
rekiyor. Yaımi bir milletin kaderine hâkim 
olarak bir milletlin kaderini iyiye götür ebilen 
bir harekete koımulta etmiş 'kişiye bu rütbe ve-
'rilebillyor. Bu da 'millet tarihimde çıoik endetf 
kişilere naısiboılan bir rütbedir. Onun için mü-
ısaadc ed'elilm bir ımaneşali, bir büyük amirali 
ıbüyük hizımıetleri karşılığı emekliye sevk işle
mini yapmıyalım. Fiilî hizmetini doldurdulk-
'tan sıomra kendisinin yüksek bilgisinıden, tec
rübesinden isltiıfadıe etımdk içıin Askerî Şûra 
üyeliğimde A vazifeye devamımı s'ağlııyaılıım. 

ıSoınra bumun dalha başka bir cephesi vaır. 
Bir mareşali emekli edersek bu büyülk inısıan, 
ımillet kalderande büyük rol oynamış saygı de
ğer kişi emeklilik maaşıyla, hayaıt şartlarının 
hıer devirde günden güme pahalılaşacağı, yüık-
ısielecıeği de düşimülürısc, geçilm sıkım/tıısıma uğ-
rıyalbilir. Bu büyük imsan evinin bir köşesin
de unıutulımuş olıaibilir. Bir büyük milleıtin de 
ıkemdisinıin büyük evlâtlarına bâzı şıeyler ver
ilmesi gerekir. Omun içıin 29 mcu maddeye bir 
(G) fılkraısının eklenmesini teklif ettik. Yülk-
sek Heyetimizin buna iltifat etmesini isltirhaını 
ediyoruz. O da şudur: «ıMıareşal ve büyük 
amiraller emekliye ayrılamazlar. Bunlarıdan 

fiilî hizmietini bitirenler Askerî Şûra üyesi ola
rak hiameıte devam edenler.» 

ıSöızlerim bundan ihanettir. Güven Partisi 
'adına sizleri hürmıetle selâmlarım.. 

'BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adınla 
Sayın Mesuıt Ozamsü buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA MESUT OZAN&Ü 
((Balıkesir) — Ben .maldde üzerinde siöz almış-
'tım. 

BAŞKAN — 50 ne i madde görüşülüyor, bu
yurun. 

M. P. GRUPU ADINA MESUT OZAN1SÜ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, muhtoreım millet-
velkillıeri; 50 nei maddemin «id» bendindeki de
ğişikliği ımulhltevi önergemin gerekçesini arz 
etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

General ve amiral adedi yardımcı, muharip 
tefriki yapılmadan subayların tüm adedi üze
rinden hesaplandığına göre, burada âdil bir ne
tice ancak yardımcı sınıf subaylarına da kemdi 
mevcutları tutarının % 1,5 u nisbe'tinde general 
kontenjanı vermekle olur. Orduda yardımcı 
sınıf subay mevcudu genel su'bay mevcudunun 
2/5 si ile 1/5 i arasında değişmek'todir. Bu, 
yarıya yakın bir nisbet demektir. Yardımcı su
baylara bu nisbette bir generallik kontenjanı 
sağlamak general kontenjanını tesM'ttcki usul 
bakımdan âdil sayılabilir ise de, sevk ve ida
re muharip sınıflarda olduğu için nisbe'tin bîr 
dereceye 'kadar muharip sınıf lebine 'tutulması 
düşünülebilir. Ancak, tasarıda nisbet muharip 
sınıf lehine çok adaletli tutlmuş'tur ve sabit ha
le getirilmiştir. Bu konuda hem elastikiyet sağ
lamak ve hem de ilki sınıf arasındaki nisbetsiz-
l,i«H dalha âdil ve ihtivaca uygun hale getirmek 
için yukardaki teklifimizi yapmış 'bulunuyoruz. 
Bu teklif idareyi bağlamamaktadır. İdare is
terse yardımcı sınıfın general ve amiral adedi
ni 1/6 'da tutacak, isterse 1/5 veya 1/4 e yük
seltebilecektir. Bu surette idareye âdeta bir 
elastikiyet kazandırmış, oluyoruz. Çünkü, bu
nun ecbabı mucibesi, modern 'harb ilim ve tek
nik harbi olacaktır. İlim ve tdkni'k dallarına 
mensup subaylar ise orduda halen yardımcı sı
nıflarda bulunmaktadırlar. Meselâ, tersaneler-
deki mühendisler, atom âlimleri ve fizik âlimle
ri gibi. Harb endüstrilerinin kurulması bu har
bin neticesine büyük çapta tesir edecektir. Şim
di bu ilim adanılan, bu faaliyet dallarında ça-
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lışan kimseler harb yardımcı sımfi 'telâkki edil
mişlerdir. İstikbalde çok önemli yerlere bunla
rın gelmesi ica'bede'bilir. O zaman 'bunlar kü
çük unvan ve rütbeler 'taşıdıkları için, (kadro
lar da önceden il/6 da dondurulduğu için bun
lara o devre içerisinde yeniden bir 'kadro ihda
sı mümkün olmıyacaktır. Bu bakımdan 50 nci 
maddenin (d) 'bendini şu şekilde değiştiren 
önergemizi takdim etmiş bulunuyoruz: «Yar
dımcı sınıfı general ve amiral miktarları (ib) 
fıkrası 'gereğince her üç kuvvet için (jandarma 
dâhil) düzenlenecek kadrolardaki general ve 
amiral toplamının 1/6 sınidan az, 1/4 ünden 
çok olacak şelkil'de teslbit edilemez»» lıü'kmünü 
mu'hteyidir. 

Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Sayın Oüley, sizinki, grup 
adına mı1? 

FERDA GÜDEY (Ordu) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 

(Ordu) — Mulhterem arkadaşlarım, general ve 
amirallerin miktarını düzenli'yen, teslbit eden 
50 nci madde üzerinde muihtelif arkadaşlarımız 
evvelâ nisbetle, oranla ilgili olarak mütalâada 
'bulundular. Hattâ bâzı sayın arkadaşlarımız 
bu % 1,5 oranını faza 'bulduklarından geçen dö
nemde Senatoda yapüdığı gibi 'bu oranın '•% 1 e 
indiril m esini, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde bu 
tarzda uygulanmasını uygun 'buldular. Cum-
nuriyet Halk Partisi 'Meclis Grupu olarak biz 
bunu, bu teklifi 'bugünkü 'Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin halen içinde 'bulunduğu realiteyle kabili 
telif göremem elitteyiz. Bugün hazer tatbiki ola
rak, kadrosu olara'k 1,2 üzerinde bir 'mevcut 
vardır. Müspet sicil alarak generalliğe terfi et
mek 'üzere yalnız Kara Kuvvetlerinden 3O0 al-
foay, Hava ve Deniz Kuvvetlerinden ccm'an 380 -
400 albay 'beklemektedir ve 'bu nislbet içinde ter
fi etseler 'bile % 10 u aşmıyan bir 'hacım içinde 
terfi edebilecek]erdir. Yani 3'00 albaydan yüz
de 10 u terfi edemesin, o da elinden alınsın; o 
vakit o albaylık rütbesine kadar gelmiş, didin
miş, uğraşmış ve olumlu sicil almış albaylarımı
zın terfi imkânları kalkmış olur. Bugün 1,2 
tatbikattır. Yani 1 kabul edildiği takdirde ge
riye doğru gidilecek:, 'bugün elde mevcutlar da
hi değil terfi etmek, 'kadrosuz kalacaktır. Bi
naenaleyh, Sayın Gıiven Partisi Sözcüsü arka

daşımın da ifade ettikleri gibi, yüzde 1,5 un 
metinde olduğu gibi muhafazası zorunludur. 

Benden evvel koınuşaın sözcü arkadaşumiîn te
mas buyurdukları bir ömıemli husus daha vajr. 
Derler ki, bu (a) fıkrasında «Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde general ve amiral kadroları, barış, ve 
sefer için ayrı ayrı olmak üzere, Türik Silâhlı 
Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacınla göre Genelkur
may Başkanlığınca tesbi't olunur.» Genelkur
may Başkanlığımda teısbit olummasım, Genelkur
may Başkanlığının inhası, Millî Savunma Ba
kanlığının telkllifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kanarlaşsım. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grubu olanak bu görüşe katılırız. Hakikaten, 
general ve amirallerin yüzde miktarlarını tes
bi't eden bir prosedürde demokratik olanak bu 
şekilde bir düzen kurulması doğrudur. Genel
kurmay Başkanlığımıun inlhası, Millî Savunma 
Bakanlığının te'klifi üzıerimıo bu keyfiyet Bakam
lar Kurulu kıademıesinıde kanara bağlanmalı, teıs
bit olunmalıdır. «General ve amiraller sefer ve 
barış içim aynı ayrı olmak üzere, Silâhlı Kuv
vetlerin hizmet ihtiyacıma göre Genelkurmay 
Başkanlığınca tesbit olunur» diyor cümle (a) 
fıkrasının başında, Genelkurmay Başkanlığı
nın inhası, kadroların tesbiti bakımından Millî 
Savunma Bakanlığımın teklifli ve Bakamlar Ku
rulumun kararı ile olması lâzımdır. Sayım ar-
kadaşımızıio bu fıkra üzerindeki görüşlerimle 

Grupumuz katılır. 

Sayın aırkadaşamıız, Güven Partisi Sözcüsü 
arkadaşıımızın geçen döneımde bu maddeye bir 
(•g) fıkrası 'eklendiğini ve bu fıkraya da, üs
tün yararlılıik gösterdikleri için kendilerine ma
reşallik ve büyük amirallik rütbeleri kanıuınla 
tevcih edilen büyük kumandanların emekliye 
ayrılamjıyaeatkları hükmünüm getirilmesi lâzım 
geldiğini söylerler. Filhâl, .geçen dömemdıe bu 
maddeye böyle bir (g) fıkrası gelmişti ve ma
reşal ve büyük amiral rütbesinde olaınlıarıın 
lomekliye ayrılaımıyacak'ları Cumhuriyet Sena
tosunda bir (g) fıknasiyle tamzim edilmişti. 

Muhterem ankadaışlarım, bu tasarıda daha 
evvelkiyle ilgili maddede hakikatem savaşta üs
tün yararlıkları ve hizmetleri görüldüğünden 
dolayı kamunla orgeneral ve oramiralleme bu 
rütbenin verildiğimi biliyoruz. Fakat bu tasa
rıda bir şey :eksik; bu rütbeyi almış olanlar na
sıl 'kullıanıaıcaklar, nıerede kullanacaklar, iıstiıh-
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dam tarzları me olacaktır? (g) fıkrası yaş had
dini ortadan kaldırıyor, emekliliği de ortadan 
kaldırdığına göre, hele ilânlilhaye yaşadıkları 
(müddetçe Türk Ordusunda o üniformayı giye
cek, halkları muhafaza edecek olduklarıma göre 
ne yolda hizmıeıt edecekler? Bnnılana ait hüküm 
yak. Aksine, '67. madde de, Genelkurmay Baş
kanlığıma gelecek .olan orgeneral ve oramiıraıl-
lerin yaş haddi taanzlm edilmekte ve hizmet sü
releri ve prosedürü tanzim edilmekte. 

Hazerde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Başko
mutanı, Genelkurmay Başkanıdır. Büyük ami
ral ve mareşal rütbesine gelmiş olan yüce ku
mandanın şüphesiz hazerde Anayasanın getir
diği usul içinde Genelkurmay Başkanı olması 
en aşağı tabiî şeydir. 'Orgeneral ve orami-
raller için yaş haddi gelmiş, 'bu makama gelme
leri tanzim edilmiş; fakat büyük amiraller 
ve mareşaller için her 'hangi bir hizmet tarzı 
şekli 'bulunmuyor. O derece 'ki, tasarıda "bir 
numaralı cetvelde dahi mareşaller ve 'büyük 
amirallerle ilişkin en ufaik 'bir kayıt yok. Ya
ni rütbeleri tanzim eden maddede kanun ile 
•orgeneral ve oramirallere şu şart dâhilinde 
şu rütbeler verilir demişiz. Fakat bu 'tasarı
nın her hangi bir yerinde, ek cetvelde dahi 
'kendilerine yer ayrılmamış vaziyette. Bende
niz Senatonun geçen 'dönemde (g) fıkrası ola
rak getirdiği tarzı böyle terfii, emekliye ay-
rılmaksızın vazifede kalmak halini doğru 
bulmuyorum. Öyle şerait olabilir ki, öyle ge
rektirebilir ki, kanunla, kendisine !bu rütbe 
verilmiş olan ve büyük kumandanlık payesi ve
rilmiş olan ve belki de milletin kendisine 
çok medyun «bulunduğu büyük rütbeli asker 
kendisi bizzat emekliye ayrılmak istiyebi-
lir. Bu masum noktadan hareket edin, daiha 
'başka şartlar tekevvün edebilir. Burada emek
liye ayrılmazlar demek suretiyle istikbale mu-
zaf bütün şartları kanunla kapatmış olmanın, 
geçen dönemde Cumhuriyet Senatosunda han
gi mucip 'sebeplerle nasıl 'bu (g) fıkrasının ge
tirilmiş 'Olduğunu bilmiyorum. Çünlkü şeyde 
yok, 'biz Öbürki, maddede olduğu kadar direnç
li olmamakla beraber uygun mütalâa etmemek
teyiz. Bizce, mareşal ve 'büyük amirallerle iliş
kin hüküm, Genelkurmay Başkanlığının yaş 
haddi ve hizmet haddini tanzim eden 67 nci 
maddede getirmeli. Bir de 'hizmet olarak bu 

tasarıdaki yerini bulmalı. Bu tasarıya ayağı-
j nı; yalnız rütlbe kazanmış olmakla değil hizmet 

tarzıyla da, hizmet yeriyle de 'bir defa 'bu ma
reşallik ve büyük amirallik rütbesini ihraz etmiş 
olanlar, (basmalı ve orada bu 'hüküm tanzim 
edilmelidir. Orgeneral ve oramiraller Genel
kurmay Başkanı olduğu takdirde yaş 'hadleri 
68 dir, demişiz orada. İşte orada bunu konuşa
lım. Bir defa elbette ki ve evleviyetle mareşal 
ve büyük amiraller de Genelkurmay Başkanı 
'olabileceklerine göre, metnin içerisinde orada 
dâhil ederiz. Birini 68 yaş 'haddine kadar ge
tirirken, yani orgeneral ve oramiralleri yaş 
haddi olarak 68 e 'bağlarken; büyük amiraller 
ve mareşaller için müzakere sonunda ya bunu Ge
nelkurmay Başkanının (hizmet süresinden ayıra
rak zikrederiz, emeklij^e ayrılamazlar şurada 
kullanılırlar deriz. Veyahut emekliye ayrılır
lar deriz. Daha farklı bir prosedür içinde ma
reşal ve büyük amiraller için bir ölçü getiririz. 
Yani buraya bir (g) fıkrası -getirerek şimdiden 
Cumhuriyet Senatosunun geçen dönemde yap
tığı gibi ileriye muzaf her şartı peşinen kaldı
ran bir tatbik tarzına gitmiyelim. 67 nci mad
denin müzakeresi esnasında bu 'konuda yeniden 
görüşmeye bol bol fırsatımız olacaktır. 

Cumlhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunnn 
görüşlerini bu suretle arz etmiş bulunuyorum. 
Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul. 
NAZMÎ ÖZOÖUL (Edirne) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 50 nci maddenin (a) 
paragrafıma barış ve sefer içlin ayrı ayrı olmak 
üzene Silâhlı Kuvvetlerinin hizımıelt .ihtiyacınla 
göre Genelkurmay Başkanlığınca generallerin 
tesbit olunacağını ifade ediyor. Şimdi şöyle 
düşünelim : Bizim bir seferberlik plânımız var
dır. Tabiî Erkânı Harbiye Reisliği hazırlar. Se
ferde teşkil edilecek tümenlerin, kolorduların, 
birliklerin bilinen yeri Erkânı Harbiye-i Umu-
'miye Reisliğincedir. 

Bir de hazar durumu vardır. Hazar durumu
nu hepimiz bilmekteyiz. Şimdi bu maddenin ge
tirmek isteğini sarahat : Seferde kurulacak tü
men, kolordu ve orduların general durumu Er-

- kânı Harbiye-i Umumiye Reisi iğine e tesbit edi
lir, deniyor. Bu tesbiti de icra durumuna siolk̂  
mak durumu yoktur. Yani bu generallere ihti
yaç miktarı tesbit olunur diyor. Amcalk, hazar 
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için 1,5 i geçımiyeöeği zaıten kanunda sarihtir, 
1,5 den fazla olmaz diyor. 

Şimdi iki fikir münakaşa edildi : Birisi, su
bay mevcudunun yüzde biri olsun dendi, biri 
de, kanunun ifade ettiği 1,5 üzerinde duruldu. 
Şahsi fikrimi şöyle tesbit etmek isterim ki, su
bay mevcudunun 1,2 miktarı olan general mev
cudu hali hazırda orduda vardır. Seferberlik 
esaslarına göre ileride teşkil edilecek kıtaların, 
tümenlerin, kolorduların, orduların miktarı da 
bu maddenin içinde saklı bulunmaktadır. 

Ancialk, Mudıterem Mehımıat Ali Paşa, eğer 
1,5 olursa her tümende 6 general bulunacağını 
ifade buyurdular. Tümen olarak heısalbederıseık 
evet 6 generale çıkıyor. Fakat bugün Türkiye'
de hiç bir tümende 6 general mevcut değildir. 
Yarın da 6 tane general olmasının imkânı yok
tur. Çünkü bir tümen kumandanı vardır. Bun
ların malûm sefer kadroları bulunmaktadır. İki 
de general yardımcısı vardır. Bunun 2, 3, 4, 5 
lolmasma imkân yoktur. Çünkü, bir tümeni bir 
general idare eder, bir kumandan idare eder. 
Ancak, üst kademelerde, yani kolordu, ordu ve 
bir arkadaşımız buyurdular ki, ordu kademe
sinde eskiden kurmay binbaşı, kurmay yar
bay bulunuyordu, şimdi general bulunmakta
dır, harekât şubelerinde ve diğer şubelerde di
ye ifade etmektedir. Esasında bu mahrem olan 
kadrolar arkadaşlarımızea bilinseydi. tabiî bu 
kadroların gizliliği vardır, esasında orada ge
neral kadrosu bulunuyordu. Fakat general 
mevcudolmadığı için kurmay binlbaşı, kurmay 
yarbay, kurmay albay kullanılıyordu. 

General adedinin subay adedine oranı yüz
de 1,5 olması icabeder. Çünkü halihazırda bu
lunan tümenlerimizin dahi kadroları muhare
beye hazır vaziyettedir. Yani NATO'da bulunan 
tümenlerimiz düşman taarruzu başladığı zaman 
bütün muharebe gücü bulunacak şekilde, perso
neli, malzemesi gereral durumu subay durumu 
bu şekildedir. Binaenaleyh, bu tümenlerin kad
rolarında zaten sefer kadrosu uygulanmakta
dır. Türkiye'nin stratejik durumu nazarı dik
kate alınarak NATO emrindeki bu tümenler 
muharebeye hazır vaziyettedir. Bir kısmı da 
muharebeye hazır değildir. Seferde kurulacak 
birliklerimiz vardır, Binaenaleyh, bugün haliha
zırda 1,2 general uygulanmakta olduğuna gö
re subay miktarının 1,5 i, ki ikiyüız küsur ge

neral bulunmaktadır. Subay mevcudunun. J,5 
olarak uygulanması zaten seferde mecburidir. 
Bugıüne kadar da 1,5 uygU'lananmanıiDŞftır. Ka
nunda 1,6 çılkacak diye 1,5 i geıtirillmıeımi'şıtir. 
1,2 olarak halihazırda bulunmaktadır. Fikri-
mizce general miktarının 1,5 olarak bulması 
lâzımdır ve sureti katiyede bunun suistimal 
edileceği fikrinde değilim. 

Mareşallik, orgenerallik için arkadaşlarımız 
mütalâa yürüttüler. Eğer 68 nci maddeyi oku-
saydılar, bu maddede konuşmalarına lüzum 
kalmıyacaktı. Zaten 68 nci maddede «mareşal, 
büyük amiral, orgeneral, oramirallerin emekli
liklerinde verilecek haklar..» diye bir madde ge
lecekti. O madde üzerinde arkadaşlarımız fi
kirlerini; emekli olsun mu, olmasın mı, bâzı 
haklar verilsin mi, verilmesin mi şeklinde ko
nuşmakla iktifa etmeleri icabederdi. 

Arkadaşlar bir de 1/6 yi geçemez mevzuu 
vardır. Yardımcı sınıflar eğer 1/6 yi geçerse 
şöyle kıymetlendirelim : Doktor arkadaşları
mız profesör unvanını almaktadırlar, yani al
bay rütbesine gelen bir doktor profesör unva
nını elde etmektedir. Tabiî çok kıymetli albay 
rütbesindeki doktorların general olmaları hak
larıdır. Mühendis arkadaşlarımızın da general 
olması lâzımdır, general «İmaları haklarıdır. 
Hâkim arkadaşlarımızın da aynı şekilde gene
ral. olmaları lâzımdır, böyle mütalâa edilir, hak 
bakımından. Ama, eğer hepsine bu 1/4 olarak 
kabul edersek doktor, hâkim ve mühendis ar
kadaşlarımızın 1/6 dan daha fazlası general ol
duğu halde o zaman tümenlerin basında kuman
dan, o zia/man 1,6 değil bu rafcaımı daiha ileriye 
götürmiefk icaibedeceık. Yani tümenleri sevk ve 
idare edecıeik, orduları sevk ve idane edecıe/k, 
'kolordulaırı sevk ve idare edecek general rüt
besinin kadrolara giörie yeıtmiyecieği bilheısap 
meydana çıkar. 

Bu bakımdan yapılan hesap diğer arkadaş
ların mağdur edilmesi için değil normal hesap 
olanak; Türk Ordusu içinde kumanda mıalkamın-
da bulunacak generallerle ve yardımcı makam
larda bulunacak generallerin tam ortak rakamı 
1/6 olarak hesabediimişıtir. Bu bafeumdan bu 
mad'dedeki rakam da yerindedir. 

Fazla konuşmıyacağım çünkü diğer maddele
rin de biranı evvel görüşülmesi düşüne esindeyim. 
Maddeıleır yerindedir. Aynen kabulünü aırz ede
rim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayım Mustafa Akalım. 

•MUSTAFA AKALIN (Afyon KarahiSar) — 
Muhterem Başkan, sayım milletvekilleri; Türk 
.Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 inci 
maddesi ile ilgili olarak general nisbetiınim 
bütün subaylara göre 1 mi, 1,5 mu olması üze
rinde birçok hatip 'arkadaşlarımızıı dinledik. 
Beın buruları tekrar ödemek değilim. Çünkü bil
hassa o meslekten, o şıeırefli meslekten gelmiş 
olan, işim içyüzümü bilen genıerıal ve subaylar 
izah .ettiler. Bu itibarla tekrar maddeyi oku
yarak, şöyle olsum, böyle olsun şeklimde bir 
mütalâa beyamıiyle vaktinizi almaktan tevakki 
ediyorum. 

Bir yönden bakılırsa kabiliyetli, bilgili al-
haylamnı 'general olmıaısı balkımımdam - k i böyle-
lerini gördük, kadro darlığı yüzünden gene
ral olamaması düşünülürse - 1,5 olması lâzım-
geldiğkııe insanın gömlü yatıyor1. Ama, bir ba-
kımidaın da demim arkadaşların verdiği izaha
ta göne generallerin çoğalması halinde bunla
rın şerefleri ile mütenasip mevkiler bulumıamı-
yacağı cihetle kuruluşlara göre, bu itibarla 
'o zaman da diyor ki insan, hayır, 1 olsun. 

İrfan/ Solmaz er bir teklifte bulundu. Sa
yım trfam Solmazer*imı teklifimde, birimci kıs
mımla şaJbsem katılıyorum. Ancak, bir fıkra 
ilâve «dilmesi yönüme matuf teklifime katılma
dığımı beyan etmek isterim. Sayın General 
Mehmet Ali Aytaış bir tümende 12 generalin 
bulumabilecıeğlin'i hesalbetmiş, doğrudur. («Altı» 
sesleri) 6 veya 12. Ben bir turneme göre ku
ruluşunu besabettim. Hakikaten karargâh ve 
şubelerdeki takım, bölük, tabur, lalaydabi su
bayların tam kadrosu ile bulunması halimde 
bir tümıeımde 4 - 5 generalin olıması gerekir, 1,5 
olması halinde. 

Bu itibarla, sözlerimin 'başında da arz et
tiğim üzene % 1,5 olması halinde 1 000 subay
da 15 general demektir. Bu işin erbabı .olanlar 
daha iyi bilir, ama benlim teklifim Sayın İrfan 
ıSolmazer'inlki gibidir. Oma katılıyorum. Bu 
hususta bir de önerge vermiş bulunuyorum. 
Muhterem arkadaklar da aynı mealde önergeler 
verdiler. 

Sözümü kısa kesmek istiyorum. Benim 
son olarak teklifim şudur : Bütün bu konuşma
cı arkadaşların beyanları ve ileri sürdükleri 
fikirlerin ışığı altında dalha güzel, akla dalha | 
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yakın bir şekilde maddeyi tedvin edebilmek 
için lütfetsin komisyon, bu maddeyi geri alsın 
ve 1 - 2 gün içimde, (her yeri değişecek 'değil
dir, diğer kısımlarını aynen kabul ediyorum.) 
Bilhassa İrfan Solımazer arkadaşımızın tekli
finin baş kısrm'lariindıajki beyanları muvaıceh©-
sinde yenil bir teklifle gelmesini istirhamı edi-
yoırum. 

Önergem de zıaten diğer arkadaşlarım ömer-
ıgesimıe uygun lidi, omu da komisyonun yemi tek
lifi karşısında eğer bunu kabul ederse gıeri al
mak düşüncesindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 
gelmiştir. Komisyon adıma söz Sayım İsmail 
Sarıgöz'ündür, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) —Muhterem arkadaşlar, 50 nci 
madde üzerinde söz alan arkadaşlarımın komis
yona tevcih ettikleri sualleri ve görüşleri ee-
vaplamdurmaya çalışacağım. 

İlk öımee söz alam Sayım Hilmi İşgüzar ar
kadaşım kıoınnşmasamı 5 noktada topladı : 

1. Dünya ordularında general nisbeıti nedir? 
2. ıSubay miktarı ordumuzda nedir? 
3. Hava, Demiz ve Kara Kuvvetlerimiızde 

.general adedi ne olaıcalktıır ve hizmet yerleri ne
relerdir ? 

4. General'lerin geri hizımetlerde kullanıl
dığını, bunun rütbe israfı olduğunu söylediler. 

5. '% 1,5 .olursa tam olanak sefer ve hazar 
kadroları ne olabilir? 

Şimdi, dünya 'oırdularındalki general, amiral 
ınisbeti, general olarak biziim getirdiğiımiz nis-
betıe uygundur. Silâhlı Kuvvetlerimizdeki su
bay miktarı, arkadaşım takdir buyurur ki, giz
lidir, ifade 'etmekte mahzur vardır ve mümkün 
değildir. Hava, Demiz ve Kara Kuvvetlerinde 
general adedi ne olacaktır ve hizmet yerleri 
nelerdir? 

Bu da az 'evvelki mâruzâtım muvacehesin
de öyle değerlendirilmek icabeder. 

Generallerin geri hizmette kullanıldığım, 
bunun rütbe israfı olduğunu, söylediler. 

Bugün Silâhlı Kuvvetlerimizde generaller 
Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında, Kara 
Kuvvetlerinde, Demiz Kuvvetlerinde, Haıva 
Kuvvetlerimde ve ordu, kolordu, tümen kade
melerimde kullanılmaktadır, hizmet görmekte-
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dirler. Bunların dışındaki, ancak kadrosiyle 
tesbit edilmiş olan 'hizmet yenleri dışında ıgene-
ral kulianalımamaktadır. 

!Sayıım Mehmet Ali Aytaş, bir tümende '6 ge
neralin bulunacağını söyledi, hesaba göre, ken
dileri öyle hesaplamışlar. Bunun mümkün ol-
mıyaıcağını hermem ifade etmem lâzım. Muhte
rem Paşamız bu hesabı nasıl yaptılar bilmiyo
rum. Her halde büyük karargâhlardalki gene
ral ve laımıinal miktarlarıma mazıaın itibare 'alma
mış olsalar gerek. 

Güvem Partisi adıma konuşan Sayın İrifan 
Solmazer, («a) fıkrasına temasla Genelkurmay 
iBaşIkanlığıınca hazar ve sefer kadrolarının tes-
bitime mütedair oılaın fıkranın, Genıeikurmay 
Başkanlığınım teklifi, Millî ıSavumma Bakanlı
ğının inhası üzerine Balkanlar Kurulunda ya
pılması geırıeıktüğtini ifade ettiler. Biz komis
yon olarak fıkramın aynı şekilde kalmasına da^ 
ha uygun mütalâa etmekteyiz. Esasen hizmet 
ve teşkilât değişikliği Ibalkımından vâki alacak 
değişikliklerim, altındaki (b) fıkrasında, Ge-
nelku'rmıay Başkanınım teklifi üzerine Askerî 
Şûranın mütalâası da alınmak üzere Millî Sa
vunma Bakanlığımca sonuçlandırılacağı ve jan
darma mensupları içim de İçişleri Bakanlığı ta
rafımdan sonuçlandırılacağı tesbit edilmiş bu-
lunmalktadıır. Bu itibarla biz bu fıkranın aymem 
kalmasında ısrar ediyoruz. 

Yine, İrfan Solmazer .arkadaşımız (g) fık
rasına temasla bumun çok katî bir hüküm oldu
ğunu, bu hükmün yemi bir şekilde tesbiti içim 
kendilerinin önerge verdiklerini ifade ettüer. 
Önergelerinin mealini bilmiyorum, yalnız 'biz 
komisyonca bu fıkrada bir değişiklik yaparak 
özetle şöyle bir hüküm 'getiriyoruz : 

« f) Bekleme süreleri somunda terfi 'ede-
miyem general ve amiraller emekliye sevk edi
lir. 

Bunlardan kadrosuzluk sebebiyle terfi et-
tirdilemiyerek emekliye sevk edilen general ve 
amirallere emekliye sevk tedildikleri tarihle 
bulundukları rütbenin yaş haddine kadar olan 
süremin heır yık için rütbesi maaşının bir aylığı 
tazminat olarak verilir ve bundan vergi kesil
mez. Bu suretle verileoek tazminat iki aylık
tan az oılamıyacağı gibi 8 aylıktan da fazla 
olamaz. 

(Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyem ve 
yaış haddinden önce emekliye sevk edilen albay
larla da yukardaki hüküm aynen uygulanır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu fıkranın şevki
me lâmtil olam sebebi kusaoa arz etımek istiyorum: 

657 sayılı Devlet Personel Kanununun bir 
maddesine göıne sivili sektörlerde çalışan Dev
let memurları 65 yaşma kadar bulundukları 
görevde hizmete devam etme imkânına sahip 
bulunmaktadırlar. Halbuki, Silâhlı Kuvvetler
de rütbe esası birinci plânda mütalâa edildi
ği içim belirli müddette bir rütbede hizmeit edip 
bir üst rütbeye yükselme imkânını kadro mü
lâhazaları ile bulamayan subayların, rütbeleri 
için taımmmış olan yaş haddimin çok dûnunda, 
yaş haddinden çok önceki zamanlar içerisinde 
emekliye sevk edilmeleri durumu hâsıl olmak
tadır. Bu ise takdir buyuracağınız gibi per
sonelin ^aleyhime bir durum yaratmaktadır. Bu. 
mağduriyeti ' bir miktar bertaraf edebilmek 
malksadiyle asgari ve âzami hadleri 2 ilâ 8 
,maaş olarak tesbit edilmiş bulunan bu tazmi
natı vermeyi komisyonumuz uygum mütalâa et
miştir. 

Sayın İrfan Solmazer, generallerin üst rüt
beye yükselemedikleri takdirde bir yıl daha 
denemeye tabi tutulmasını istediler. Biz bil
hassa general rütbelerinde bu denemenin ya
pılmasını mahzurlu mütalâa etmekteyiz. Çün
kü, her rütbede yığılmalar olacaktır, onların 
mahzurlu olacağını kabul 'ettiğimiz için bu tek
liflerine katılamıyoruz. 

Mareşaller hakkında da Senato teklifinin 
maddede yer almasını istediler, temenni ettiler. 
Biz komisyon olarak mareşaller hakkında bu 
maddeye bir hüküm konmasını uygun mütalâa 
etmedik. Zira mareşallik özel kanunla bu rüt
beyi ihraz edeceğine inanmış olan orgenerallere 
ve oramirallere Meclisçe tevcih edileoektir, ve
rilecektir. Bu itibarla kanunda bunlar hak
kında bir hüküm sevk etmeyi uygun bulmadık. 

Mesut Ozansü arkadaşımız yardımcı sınıf
lara da yüzde 1,5 nisbetin tanınmasının uygun 
olacağını ifade ettiler. Takdir buyurulur ki, 
yardımcı sınıflar, hizmet yerleri itibariyle. 
emrü komuta makamları değildir. Bu itibarla 
onlara da, diğer sınıflar gilbi, % 1,5 gibi bir nis-
betin tanınması komisyonumuzca uygun mü-
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talâa edilmedi. Bu teklife bu itibarla katıla
mıyoruz. 

C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Fer
da Güley arkadaşımız, (a) fıkrasındaki gene
ral ve amiral kadrolarının Genelkurmay Baş
kanlığınca değil, Güven Partisi sözcüsü arka
daşımız İrfan Solmazer'in az evvel cevaplan
dırdığım, konuşması istikametinde tcsbitinin 
uygun olacağını ifade ettiler. Ona katılma
dığımızı arz etmiş bulunuyorum. 

Yine mareşaller hakkında da beyanda bu
lundu, muhterem arkadaşımız, Senatodaki vâki 
değişikliğin kabulünün uygun olacağını ancak 
bunun yerinin bu madde değil ileride Genel
kurmay Başkanının yaş haddimi tesbit eden 
68 nci maddede görüşülmesinin uygun olaca
ğını ifade ettiler. Ye bunlar hakkında ek 1 sa
yılı cetvelde de bir kayda raslanmadığmı ifa
de ettiler. Mareşalliğin bir kanunla tevcih edi
leceği için bu kanunda mareşaller hakkında 
bir hüküm sevk edilmedi. Bu itibarla da ek 
1 sayılı cetvelde mareşaller yazılmamıştır. 

Mustafa Akalın arkadaşımız tümendeki su- • 
baylara göre eğer general miktarı tesbit edi
lirse, kendileri nasıl tesbit etmişler bilmiyo
rum, Sayın Me'hmet Ali Aytaş'm ifadelerine 
uygun olarak, birkaç tane generalin buluna
bileceğini ifade ettiler. Muvazzaf subay ade
dine göre generallerin tesbit edilmesi genel 
bir hükümdür. Yoksa bir birlikteki muvazzaf 
subay adedine göre o birliğe general tesbit 
edilmez, tâyin edilemez, buna imkân yoktur. 
Bir tümende, belki kadro gereği icabı, 3 - 4 
yüz tane muvazzaf subay bulun anabilir. Bu, 
bu adedi de tecavüz edebilir. Ama hiçbir zaman 
4 - 5 tane generalin bulunması, düşünülmemiş
tir, mümkün de değildir. 

Ben tesbit edebildiğim 'kadar 50 nci mad
de üzerinde arkadaşlarımın »oralarına ve gö
rüşlerimi bu çerçeve içerisinde zaptedebildim. 
Maddenin komisyonun sevk ettiği şekilde ka
bulünü arz ve istirham ediyorum. 

Yalnız bir hususu daha ilâve etmek mecbu
riyetindeyim. Yüzde 1,5 haddin, dikkat buyu-
rulursa hazarda ve seferde ayrı ayrı olmak 
üzere kaydı kabul edilmiştir. Bu, hazarda ve 
seferdeki kadro ihtiyaçlarına, görevin ihti
yaçlarına göre tâyin ve tesbit edilecektir. Yoksa 
hiçbir zaman hazarda yüzde 1,5 veya sefer

de yüzde 1,5 tesbit edilmiyecektir. İhtiyaç ne 
ise idare bunu tavan haddi yüzde 1,5 u geçme
mek üzere hizmetin ihtiyacına göre, hizmetin 
gereklerine göre tâyin ve tesbit edecektir. 
Bunun böyle anlaşılmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Soru var sayın Komisyon Baş
kanı. 

Şimdi Sayın Mehmet Ali Aytaş, Sayın İs
mail Çataloğlu, Sayın İrfan Solmazer, soru 
soracaklar. 

Buyuran Sayın Hehmet Ali Aytaş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın komisyon başkanı benim ifa
demde tasavvur etmediğim şekilde bir mâna çı
kardığını söylediler. Bunu tavzih etmek isti
yorum. 

Ben yüzde 1,5 hesabına göre bir tümen için 
6 general hesabedilir dedim. Fakat 6 genera
lin oraya verileceğini .söylemedim. Ve zikret
tim, dedim ki, bir general kumandandır, bir de 
muavini generaldir. O halde dikerleri ne olacak? 
Diğerleri idarede general olarak kullanılacak, ge
neral olarak kullanılması gerekmiyen yerlere ge
neral verilecek. Bu mânada söyledim. Yoksa bir 
tümende bclhemalhal altı tane general bulunacak
tır sözünü söylemedim. 

BAŞKAN —• Soru no oluyor efendim? 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Tashih 

ediyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Devamla) — Efendim, bendeniz de 
muhterem paşanın konuşmalarını bir tümende 
altı general bulunacaktır şeklinde anlamadım 
ve öyle ifade etmedim zannediyorum. Hesabet-
mişler, hesapları neye dayanıyor, ölçüleri nedir 
anlayamadım, dedim. Bunu bu şekilde tavzih 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çataloğlu. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Efendim, 

bu hususta bir de takrir verdim. Harb zamanın
da, savaşta, başkumandanlık veya cephe kuman
danlığı lüzum görürse, bekleme süresini tamam
lamış albayların general yapılması isteniyor. Ve 
bunların eline kıta teslim edilmek isteniyor. Bu 
bir ihtiyaçsa ve mevcut generaller % 1,5 i dol-
duruyorsa ne olacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Efendim, bu general
lik miktarı kanuni ölçülerle tâyin ve tesbit edil-
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mistir. Harlbde 'başkumandanın veya her hangi 
bir cephe kumandanının sübjektif ölçülerine gö
re bunu tâyin ve teslbit etmek mümkün değil. 
Kaldı ki, hazarda, idare bâzı fevkalâde haller dı
şında general adedini her halde bu haddin limi
tinde değil, bunun çok altında hizmet kadroları
nı ayarlamak suretiyle tutmak mecburiyetinde 
kalacaktır. Aksi halde idare bunu yapmazsa bir 
harıbte sayın arkadaşımızın ifade ettiği husus 
varidolaibilir. Ama, biz % 1,5 i kalbul etmekle bu
günkü hizmet ihtiyacı ile sefer hizmet ihtiyacı 
arasında bir mesafeyi kabul ediyoruz. İdarenin 
bu mesafeyi bırakacağını ve kalbul edeceğini 
kadro mevcutlarını bunp, göre ayarlıyaoağmı ka
bul ediyoruz. O zaman arkadaşımızın dediği gibi 
olursa yüzde 10 da desek buna cevap vereme
yiz. 

İSMAİL OATALOĞLU (İçel) — Benim an
lamak istediğim şu, yani hiçbir zaman yüzde 1,5 i 
geçmiyor. Bu takdirde savaş halinde müdahale 
etmiş oluyoruz, öyle mi oluyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Efendim, şöyle olu
yor: Biz diyoruz ki, (a) fıkrasında, ^Barışta ve 
hazarda ayrı ayrı olmak üzere muvazzaf subay 
mevcudunun yüzde 1,5 ini geçemez» İdare ba
rış için bir general kadrosu teslbit edecek. Bu fık
ranın mânasına göre bu hiejbir zaman yüzde 1,5 i 
ulaşmıyacak, ulaşmamış olacak. Nitekim bugün 
bir arkadaşımız ifade etti, 1,2 civarında olduğu 
söyleniyor, zannediyorum Sayın Güley ifade et
tiler. Şimdi hararda dahi bu mabetler içinde ka
lacak, sefer için bir % 0,5 veya % 0,3 gibi bir 
kesir kontenjan olarak muhafaza edilecek, bu, 
sefer de temayüz edecek terfi edecek olan albay
ların ve generallerin terfii için kullanılacak. 

İSMAİL OATALOÖLU (İçel) — Efendim, 
*bir sorum daha var. Harb halinde, ben hatfb bi
len bir arkadaşınız olarak, iştirak ettiğim için 
•biliyorum, harbte subay zayiatı çok fazla oluyor. 
Suıbay zayiatına göre general adedleri tenkis mi 
edilecek? Onun için harfa halinde bu işi değiştir
sek, bir madde ile de bunu tasrih etsek olur mu, 
olmaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
•SARIGÖZ (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 
arkadaşımız diyor ki, bir hanb halinde subay za
yiatı nazarı itübara alınmamıştır, öyle anlıyo
rum. 

Şimdi, biz burada general miktarını muvaz
zaf subay nisbetine göre ayarladık. Haribte el-
fbette sulbay miktarı, zayiata uğranılacağı cihetle 
azalacaktır. Fakat harb süresi içinde, muvazzaf 
kadroda bu harlbin devamına göre bâzı tedbirler 
almak suretiyle muvazzaf sulbay ihtiyacının ik
mali cihetine gidilecektir. Bu hususu ayarlamak 
endişe edilecek hususlardan- değildir kanaatime 
ıgöre. 

(BAŞKAN -*- Buyurun Sayın Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan; Sayın Komisyon Başkanına teklif ettiğimiz 
(ıg) fıkrası için mareşal ve büyük amiraller hu
susunda bir noktayı da aydınlatmak için soru so
racağım. 

Bu kanun muhtelif rütjbelerdeki sulbaylar için 
bir yaş haddi kabul etmiş, kanunda gösteriyor. 
Bir de özel madde var, 67 nci madde; Genelkur
may Başkanı için. Sulhta bu daima orgeneral
dir. Şu halde bu kanunun hiçbir yerinde mare
şalin yaş haddi şu yaşta emekliye ayrılır diye 
bir hüküm olmadığına göre bu boşluğu ne ile 
dolduracaklar, bunu öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, biz Komisyon olarak mareşaller için Ge
nelkurmay başkanlarına tanınan yaş haddinin 
dışında bir yaş haddini düşünmedik ve kalbul et
miyoruz. Esasen az evvelki mâruzâtımda da ifa
de ettiğim gübi, maraşallik bu rütbenin tevcihini 
gerektirecek şartları ihraz edecek olan orgeneral 
ve oramirallere kanunla tevcih edileceği için bu
rada onlar hakkında başka hüküm sevk etmeye 
de lüzum görmemekteyiz. Kaldı ki, arkadaşımız 
eğer Genelkurmay Başkanlığının yaş haddinin 
limitine gelmiş olan bir orgeneral veya oramira-
lin maraşal olacağını kalbul ediyorsa bizim görü
şümüze göre bu anda kendisi hakkında, diğer 
generaller ve amiraller için yapılan muamelele
rin yapılması iktiza eder. Ya emekliye sevk edi
lecektir, veyahut da Yüce Heyetiniz maraşaller 
hakkında ayrı bir prosedür kalbul ederse ona ta
bi olacaklardır. 

BAŞKAN — Sorular bitti efendim. 
ABDÜLBARI AKDOĞAN (Ağrı) — Benim 

de bir sorum vardı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Abldıüllbâni Aikıdoğan, 
'başltia isöylemeidiniız, karşılılklı hir ıgörıüşınne haiMnli 

j alııyor. 
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'Buyuran Sayın Sarıgöz, bütlfei •afianıdliım sara-
lar. 

ıSoın ,sıö;z Sayın İislmail Hakîki Yıılldınım 'm. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzuraim) — 
M'u!hlter,cım arkaıdaşllarıım; ban yüne naıziarımia ta-
!kıı];aın vlc A'rıaıyaisıaıya ay/kırı düşıeıeieğindıeın cmdişe 
ıclttiğim 2 fılkra hakkında .nıok'taii nazarımı am 
'ddieıcıcğ'im. 

Bunlardan birisi 50 nai mladdıoınıin (id) fıik-
snalsıldır. Buraıda yarldıımıcıı sınıf general ve aımi-
nal miktarlarınım nilsıbdti tâyin «diknelkftıedir ve 
igeıneral ve aımlinallor ıtıopıllaımının 1/6 sini bu nis-
Iboitin gteçemiyeeıeği toNbilt edilmiş bulunımalkta-
ıdır. Şimdi yardılnıcı sınıf - ıranıiharip suinıf tef
rikini Gıenel K'unülunaıız kalbul eibmiemıiişjtir ve bu 
•tjoıfriikıi, veıriılıeın bir* ömeırgeyi klalbul cidiorielk, rleid-
idatmliştir. Binaenaleyh bu öelsıedle bu (id) blen-
Idliniiın <oylaına,cıağını zammetmiyoruz. Başkanlık -
ıçia bunun oyla'nımalsii cilhıdtine glildıillmıijyıcic'eğini, ta 
ki, 21 indi maıddıe halkkında Heyetti Uım.u/miiyoınin 
keşlin 'görüşü bölirimeıcıye kadar da burnu oy-
(liaımıiyacağını tahmilin eftuıe/kiteyiız. Biiımafemaleyh, 
Ibu fıkranın oylanıması erJtele'nleicieğime gıörie mıe-
sieleyi Anayasa açısından elıc alıp imciclcımıeımiz 
fmıüımkümdür. 

21 nei raaldldıo aisl'kıerî hâlkiiimlıeıri, taibiî yük-
ıselk mahlkıeıme hâJkiımllleıriui ile yarldıimeı sınıfa it
hal eltmıelktledir. Hallbulki bu mıeıvzıulda Amıayasa 
ıbülklmlü açılkltır. .133 neü maıdldto: «.Ilâikiimlıeır az-
ılolumiamaız» dliyor. «Keıiidileri iisiteiımedükçe, Ana
yasada gösterileni yaşltian ömıce e,mdkıliye ayrıla-
ımaız.» Anayasada güsjtıerilıeın yaışlta, 134 ncü 
imaddenlhı ikinci fılkraısınıda vardır: Hâıkiımlie<r 
65 yaşını hitirimcıcye kaldar hizımıet görürler. 
«Askerî hâlkimlerin yaş baldıdli dıe kanunla belli 
'ddiiılıir.» Aslklerî 'hâkimlerin yaş haldıdi dlc ka
munla betili cdilmişıtliır. 357 siaıyıh Kianumuın 21 nci 
ımaJddesTınldc kendilerime «leışlt rütbedeki subay
lar gibidir» deımıok süneliyle eşit rütbedeki su
bayların yaş hiaJdlieri ile, bunlarım eımleiklli)kl)e.ri 
Itaslbit •Gidilmiştir. Falkalt eşit rüftıbcldıeki diğer su
baylar için kadrio.sfUızluk yüzümden tıerffi eidıeımıc-
mıle, rütbe terfii edclmıeıme 'mümlküııdür. Bunun 
AnayaSia ile ilgıilli bir tarafı yolktur. Ama sıra 
yülklsıe'k mıalh'kömio hâikilmlllerimc gelinde böyle bir 
ıtıaJhıdilt koymaya iıınikâm ydktıur. Çünkü, Anaya
sa saraJhaıtem «Bir nıalhflticım/eaıin veya kadromun 
Ikaldırılımıası sdbdbiylıe de olsa, aylıklarımıdlan 
yofcsum kılımamlaızllar.» diyor. Aylık arıtır ifnası 

rütbe terfii ile ınümlkündür. Rütbe terfii ile' 
kaidro ve rilmıekıtcldir. Düğer norımal .mabkeırmeler-
de rüitbe olmadığı için maaş arttıınmaik suretiyle 
(terfi vardır. Halbuki aısikerî hâkiiımleırlde rütbe 
yükseltilmesi sıurıeitliylc terfi balhdıs kıoın<usiudur. 
İdari .maikaımlar l)ir bâlkiıme; «Senin kadronu 
kısıtlım ve rütbeni oliııjdeın aÜdıım, sunadan itiba
ren yükısıollmeme beııilm kus't-aslarım miüsialit değil
dir, sienin yüıkslclmian.e .miüısaıade citımiyonuım» 
ıliiyemı'Cız. Bıu hâikiımllliik 'tlcıminaitııııa da ayikırıdır, 
Anayaısamnı bu bükmıüne de sanaihaıton aykırı
dır. Bunu beın siöıykımiyoruım. Bu şeklimle kad
ro tahdidi sıeJbcbıiıylıe terfileri öınleUeın aislkierî hâ
kimler, zaıman zaimıam Danıışitiaya mıüıraıeaat ede
rek, yülksıek mahıkome hakimlicri Danıştaya ımü-
racaalt eıdıeııiok Ikleııldiileıriınıdıen eısirıgıenıeuı rütfb'e-
lieri mahkeme kıanarı ile isıtiilhsall eıtımişleıldıir. Ha
ilen Aısikerî Yargıltay 1 neii Reisi eımıekliye slovik 
'eldiiılldilktieın sıoııra Danııştay karları ile ham rüt
besini teımliın etımiş, ham omeikililülk muaimieleıslini 
iptal irttltiırimiiş ve buıgüın de Aslklerî Yıarıgııtayııı 
Birinci Daışilcanı, Biıılinıci Rieiisıi olarak vaızife gör-
niıelkteıdlir. Dıanıışltiaym 'mıthtelif ıkaırıarlıarınldian 
pasajlar olkuyorıuım: «İldareııin hizımıcıt iicapla'nına 
gıörie kadrıo ayarlama yatkisinin dâvıa-CMiın ter-
fiıinie çıolk yalkın bir zıamıaın ıkaidriosuınnm evvelâ 
T'üınıgicıneıiallliiğe, bu tıeırfie 20 gün kalıa da Tuğ-
gencîiralliğe inıdiriilımiek yureJtiylc Ana;yasa.ının tıc-
ımi'uaitı aitmıda buluınian yüikis,'el|mielsinie cmglel «l-
ma şlclkliindlc tozalıür «yieımeisıi halimde» diyor. 
Yani buınliairm yüklselmeısi Anıayasanın teıminıaitı 
altındadır ve Anayasa ilıe ımicelburlidir. Bıellli hal
ler hanicinde bunların yülksiolmıeiskıe kiimisie mâni 
iOİa(maz:«Bıir defa bâJkilmlerin öızlük halkla'rının 
esıaısilı unsurlarından olan kaıdrıo dağıltıımı ve de-
ğişitlirilmcsii işlerinim Anayasa bükmütnie ayikırı 
•olıarıaık kanunla tıcislblit eıdilmıiş olduğu gıÖTÜlmiek-
teidir.» 

'Gierçıdklt̂ eın burada bir 'kanunla kıadno teisbiti 
^dağıtımı işinin hâkiımölore de şıâmil olanak öızel 
ıkaııunla teısibi'tinin Anayalsaıya .aykırı olduğunu, 
çü,nıkü bumun bir A'nayasia işli ve Anıayasa ile 
teöbit edilmiş olllduğunu Yüksıclk Maıhlklcımıe, Da-
aıışıtay kalbral eıtmıefldtledii". 

Devaım (Kİiyor karar : Bu hıısıiılsiu Mıillî S:a-
vuımma Kınrııluş ve kadrolar una bırialkımıakla 
Anayasanın öngiöındlüğü bizeıe çok ünömıli bir hu-
Eius ihmali cıdilımiş bulunımialktadır. Böyleıoe As-
Ikerî Yangıltay ımcnbıuplarının ıka>drıollarıımda faal 
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ManeJye tasarruf halk vte imikâoı sağlamakla 
Anayasa koyucusun/um üzerimde titizlikle dur
duğu hâkim teminatı ve mahkemelerin bağım
sızlığı esası zedelenmiş olmaktadır.» 13u karar
ları >dkuyuıp misalleri çoğaltmakta bir fayda 
yok. 

Şimdi kadro veriliyor. Kadro 1/6 sini geçe-
moz deniyor. Bunu diğer yardımcı sınıflarla, 
'beralber yüksek askerî mahkeme yani Yar
gıtay Birinci Başkamı, İkinci Başkan], Yargı
tay daire başkanları Yargıtay üyeleri ve Yar
gıtay Başisavcısı için de bir miktar birıkaç- tane 
•generallik kadrosu idareye veriliyor. 

Sonra da, 50 ncii maddenin (f) fıkrası var. 
Bunda da deniyor iki; «Normal bekleme süreleri so-
nunda terfi 'odemiycn [general ve amiraller hakkın
da emeklilik 'işlemi yapılır.» Şimdi kadrosuzluk 
sebebiyle maaşlarından yoksun kılınamazlar, 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edeımiyeccğii için 
'emekliye de sevk edilemezler. Rütbeleri ver
me dikleri için 'maaşlarımı verecieik bir hukukî 
'düzenimiz de bugün mevcut değildir. Bina
enaleyh, bu maddeliGriin olduğu gibi kabulü hâ
kimlerimizi, yüksek mahkeme hâkimlerimizi 
devamlı olarak ıDanıştaya başvurup halklarını 
oradan istihsal otımelk .mecburiyetime iter. Biz 
de yüksek: hâkimlerimizi bu ımocburiyeıtc it
memek için kanunda ya metne bir - iki cümle 
ilâvesi suretiyle Anayasaya bu iki fılkrayı te
vafuk ettirmek; veyahut da bu iki fıkranın da 
Anayasa Komisyonuna havalesi ile Anayasa 
Komisyonunum görüşünü tesbit etmek zarureti 
vardır. Aksi takdirde sadccıe Anayasaya aykı
rı bir «içtin kabul otmiş olmakla kalmayız, 
aynı z a mamda yükseik mahkeme hâkimlerini, 
haklarında sicil düzen,!emmesi mümkün olmı-
yan, bir kere seçildikten yime bu kamum icabı 
muvafakatları olmaksızın hu vazifelerimden 
alınmaları mümlkün olmıyan yüksek mahkeme 
hâkimlerini devamlı Danış taya sürüklemek su
retiyle mağdur ötmek nıetieeierimi de bile bile, 
isteye isteye yapmış oluruz ski, bundan tevakki 
•etmek lâzımdır. Zaten Anayasamın 149 ncu 
maddesine göre Asikerî Yangıtayım Anayasaya 
aykırı kanunları iptali için Anayasa Mahkeme
sine başvurma hakları da vardır. Bu yolla da 
yüksek hâkimlerimizi ımüracaat 'ettirmeye sevk 
etmiyelim kanaatindeyim. Takrirleriımam bu ge

rekçe muvacehesinde kabulünü istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 

-BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

iSayın Başjkamlığa 
Kâfi derecede görüşülmüş, durum aydın

lanmıştır, (kifayetin kabulünü arz öderim. 
Edirne 

Nazımi Özoğul 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Yeter
lik aleyhimde stoz istiyorum Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Abdülbâri Akdoğan. 

Muhterem arkadaşlar devam etmekte olan 
açıık oylamada oylarını kullanmıyam arkadaş
larımız var mı? Lütfen oylarını ıkullammıyan 
arkadaşlarımız varsa kul]ansımlar efemdim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan; sayın arkadaşlar; bandon evvel huzur
larınızda 'konuşan Sayım İsmail Halklkı Yıldı
rım arkadaşımız maalesef kendileri Anayasa
nın hükümlerine aykırı bükümler ileri sürmüş
lerdir. Zira, Anayasanın 18<8 noi maddesi aske
rî hâkimler için zaten kendi kanunları ile dü
zenlenir der. Bu bakımdan yeniden Danıştaya 
•müracaat edilerek 'birtakım, hattâ geçmiş mad
delerde de bâzı aıikadaşlar ıkonuştular, gene
rallerin dahi bazan «Danıştay generali» ismi 
altımda terfi ettiklerini ileri sürdüler. Bu yal
nız hekimlerde değil k i ; :bir albay da aynı 
şeye ^uğrayabilir, bir (general aynı şeye uğra-
yablllyor. Bu balkımdan bu ardu içerisinde as
kerî hekimler yahutta 'generaller, albaylar 
şeklinde işi çeşitli yollara dökmeye bence lü
zum yok. («Kifayat aleyhimde 'konuş» sesleri) 
Lütfeder, yeterlik aleyhinde oy kul!amirsiniz 
buna benzer daha birçok Danıştay kararlarını 
ben de burada açıklıyabilirim. 

İkinci olarak bir hususum daha açıklanma
sında fayda vardır. 39 ncu maddede görüştü
ğümüz ve geri alınmış olan ımaddelerde albay
larım, 'generalliğe terfileri sırasında ikinci 
grupta aşağı - yukarı ;% 25 ınis'bdtin yani 100 
albayın terfii sırasında 75 albayım general olma
sı öngörülmektedir. Şimdi burada acaba yüzde 
1,5 nİsbetini nazarı itibara aldığımız zaman 
yani bu hüküm getirildiği zaman 39 ncu ma d-
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de hâlâ komisyondadır, daha ne şekil alacak 
belli 'değildir, acaba burnun durumu da nazarı 
itibara alınmış .mıdır1? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Açıkla, açıkla,; hepsini şimdi açık
la. 

ABDÜLBÂIİİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Sayım Yılanlı oğlu arkadaşımız lütfederse, saya" 
yeterlik önergesinin aleyhinde bulunursa, ye
terlik reddedilirse o zaman bu buyurduğunuz 
'hususların hepsini ayrı ayrı izah edeceğim. Sa
yın Bajkan her halde şimdi bu kadar teferru
ata dalmaya müsaade etmezler. 

Şimdi ikinci husus, büyük amirallerin ve 
maraşallerin orduda kalmaları 'keyfiyetidir. 
Şimdi muhterem a: kadarlarım, çcrcfli, k'o&ko-
ca bir Türık ordusu'num bu .'mertebesine ulan
mış c<lan büyük amiral ve maregall erimiz hak-
Ikmda, hiçbir hüküm getirilmemekle. Yanın 
bar.b olduğunu kabul edin, ık di büyük bir 
generalimiz mareşal oldu. Bu hükümde yeri 
inedir? Bu bakımdan bu büyük vatan evlâdı
nın böyle açıkta bırakılmasına hiç gönül razı 
olmaz. Bıı bakımdan cayın 'komisyon lütfedip 
hiç. olmazsa asgari bir madde halinde hora 
koyarsa yerinde olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 50 nci madde hakkımda görüş-
ımelerin yeterliğini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyonlcr... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bir önerge geldi arz ediyorum: 
«Göi'uıükndktc bulunan 'kanunun 50 nci 

maddesi oylanamaz. Evvelemirde Ikomirpon geri 
almış olduğu 21 noi maddeyi tanzim ederek ge
tirmeli, ondan sonra 50 nci madde cylanmalıdır. 
Bu önergemin oylanımrtsını mütaakıp maddenin 
'komisyona yeniden tanzim edilmek üzere iade
sini arz ederim. 

Ankara 
Kömal Bağcıoğlu 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Balkanım müsaade ederseniz önergemi açıklıya-
yım. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; çok ehemmd-
yctli gördüğüm bir nokta hakkında kısaca ma
ruzatta bulunmak isterim. 50 nci mddede nls-
ibetlin yüzde bir veya birbuçuk olmam hususun
daki bütün fikir vç kanaatleri dinledik. Her 

halde oyladığımız zaman 'buna göre reylerimiz 
tebellür edecektir. Ancak, bir yanlışlık olmama
sını arzu etlLğıimdcn bu önergeyi vermiş bulunu
yorum. Her ne kadar İçtüzüğün 109 ncu mad
desi «Lâyiha veya teklifin fcatiyen kabulü re
ye konmadan evve'l, ibare ve üslûp, yahut ter
tip ve tensik itibariyle noksan veya iltibas olun
duğu îıza veya encümen tarafından dermeyan 
olunursa metan, a.İdö'lduğu encümene 'gider.» 
demektedir. Yani bu maddeyi kahul etseik hile 
belki bir arkadaşımız veya komisyon tarafın
dan İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince, 21 nci 
maddeyi geri almıştı, getirildiği tekdirde alaca
ğı şekil üzerinden bu madde tashihata tabi tu-
tutalbilir denilebilirse de benice mümkün değil
dir. Çünkü, İçtüzüğün 109 ncu maddesi her 
hangi bir ibare veya üslûp tashihatma cevaz 
vermektedir. Meselâ bir cümle yazılırken 
bir kelime iki defa yazıiımış 'O'labilir metinde. 
Bu oylanmıştır, kanun böylece yanlış çıkma
sın diye bu tashilıat, ibu tensikat yapılır, bir 
kelime maddeden çıkarılabliiir maddemin kabu
lünden sonra verilen bir önerge ile. İçtüzüğün 
109 ncu maddeci böyle bir tashihata cevaz ve
rir. Şimdi 50 nci maddeyi Sayın Başkan eğer 
oylarsa ve bu oyiı.ma ile 50 nci madde kaibul 
edilirse, 53 nci maddenin (c) fıkrasında ve (d) 
fıkrasında yardımcı sınıflardan 'bahsedilmekte
dir. Tamaımon madde yardımcı sınıfların 21 nci 
maddeyi gctirecc'k komisyon Yüce Meclisin 
kdbul ettiği şekilde sınıf far'kı olmadan yar
dımcı ve muharip sınıf kaibul cdiiımeden komis
yon ısrar etse, Meclis de kararında 'kabul eıttliği 
§ İkilde ıcrar eder de 21 nci madde muharip 
ve yardımcı sınııflar şeklindeki bir tefriki or
tadan kaldırıcı mahiyette kabul edilirse ine 
olacaktır1? O zaman ıbirbirine mübeyyin ikiımad-
dcJİi 'bir kanun kabul .cdilmi-j olacaktır ki, bu 
çelişmeye 'tabii dinmeyi istomiyecektir Yüce 
Meclis. Onun ilcin 21 nci ımadleyi kam'syon tan
zim etmelidir, getirmelidir. Muharip sınıflar, 
yardımcı sınıflar fikrimde ısrar ediyorsa Hükü
met ve Kom;sy>on Yüce Meclis ile çelişme Iha-
ilindedir, kanaat itibariyle. Oylanır ve hakem 
olur Meclis. Ya muharip srnıf veya yardımcı 
sınıflar hakikinda'ki Komisyon ve Hükümet fik
rini Meclis bcnı'mıcr. Böylece 21 nci madde 
geçer ve ondan sonra bu madde 'oylanır. Ya-
hutta Yüce Meclisin kanaati yediden oylanır 
Meclis hakem olur, muharip ve yardımcı sınıf-
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lar kaldırılırsa o takdirde komisyon 'bu mad
deyi 21 nei maddenin ışığı 'altında yeniden' tan
zim. etmiye mecburdur. Onun için çok istirham 
öderim, böyle Ibir yanlışlığa mahal verilmesin 
diye söylüyorum, evvelemirde 21 nei maddeyi 
halledelim, ondan sonra 'bu maddeyi oylıyalım. 

109 ncu ımuddc kâfi değildir, yani burada 
50 nei mıadde kabul edilirse ilerde bu tahsilatı 
yapmak mümkün değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim Komisyonun görüşü 
var madır bu hususta? 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Efendim, Tekel 
Genel Müdürlüğü döner sermayesi ve Gelir Ver
gisi Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili 
kanun tasarıları için yapılan açık oylama işle
mi bJjmİ3tir. Kutuları gctiıCniz. 

Buyurun Sayın Sarıgöz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, İç
tüzüğün 109 ncu ımaddeısi aynen şöyledir: «Lâ-
yl'ha veya teklifin katiyen kabulü reye konma
dan evvel, ibare ve üslûp, yahut tertip ve teîiaik 
itibariyle noksan veya iltibas olduğu âza veya 
encümen tarafından dermeyan olunursa metin, 
şridolduğu encümene gider. * 

Edilen tashihlerin reye iktiran ölmesi lâ
zımdır.» 

Şimdi 21 nei (maddede Yüce Heyetinizin 
muharip ve yardımcı subay smıfı tefrikini ka
bul etmedi ve komisyon olarak biz de önerge
leri, maddeyi yeniden tertiplemek üzere geri 
ıaldnk. Arkadaşımız der ki, 50 nei maddenin 
(d) fıkrasındaki, yardımcı sınıf general ve ami
ral miktarını tâyin ve tesbit eden bu fıkra 
eğer Yüce Heyetin kaıbul ettiği 21 nei mad-
dıe komiıayönun getirdiği andan itibaren o şe
kilde kabul edilirse, bu fıkranın metinden çı-
Ikarıknam müımıkün değildir. Biz îçıtüzüğün 109 
ncu maddecinin sarahati karşısında bunun ya
pılmasını mümkün görüyoruz. Kaldı ki, bun-
<dan evvel görüldüğümüz bir maddede arka
daşlarımız aynı husuısu derımeyan ettiler ben
deniz yenimden bunun İçtüzüğün 109 nou mad
desi ile 21 noi maddenin ileride alacağı şdkie 
göne tayin ve teısıbit edllmıeanln mıümikün ola
cağını ifade atıtim. Yüce Heyetiniz de bunu ka

bul öiitdier. Biz komisyon olarak bu tashihatın 
ve bu tensikatın yapabileceğine kaaniiz. Mad
denin başında da layiha ve teıklifin dediğine 
göre maddede bunun evleviyetle yapılması 
mümkündür, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şener siz de sayın Bağ-
cıoğlu'nun önergesinin lehindeımi göırüşıeeeiksi-
niz? 

NEVZAT-ŞENER (Amasya) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Çok muh

terem arkadaşlarımı, biz 109 ncu maddeyi ko
misyonun anladığı mânada anlamıyoruz, 109 
nou madde, madde içinde bulunan gerek tümü 
gonclk fıkraları itibariyle bâzı kelimıe tekrarla
rı, bâzı üslûp hataları, virgül konulacak yer© 
konulmamış olması, nokta ilâvesi gibi husuları 
ihtiva edıor. Ancak, bunlar üzerinde bir deği
şiklik, bir düzıelıtıineyi kcımisyon fctiyebilir. Ycık-
sa 50 noi maddede olduğu gibi ordunun mu
harip ve yardımcı sınıflarını düzenliyen, hat
tâ (d) ve (e) fıkralarında yardımcı sınıflarda ne 
kadar general miktarının tayin edileceğini tes
bit eden iki tane ayrı, ayrı fıkra olursa bunun 
ikinci bir defa komisyon tarafından istene
rek düoelülmeai bahis konusu olamaz. Bizim 
Anayasamız ve İçtüzüğümüz takriri müzakere
yi kabul etmemiştir. Komisyonun kabul ettiği 
mjlnada, iddia ettiği mânada kabul edersek bu 
bir nevi tekriri müzakere olur. Bu bakımdan 
109 ncu maddeye göre 21 nei madde yeni şek
liyle Meclisçe kabul edilmedikçe (d) ve (e) fıkra
ları da 50 nei madde içerisinde olduğu müddetçe 
50 nei maddenin oylanmaması iktiza eder. 
Sayın Bankanın bu hususu nazarı itibara ala
m ı 50 nei maddeyi 21 nei madde hallolmadan 
oylamamasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, durum gayet sarihtir. 
Yüce Heyetin oylarına dahi iktiran etmıöden 
Başkanlığın, sayın Şener'in bellıttiği gibi, gö
rüşü ile hâlledıllecdk kadar vazıhtır. Bu, İçtüzü
ğün 109 ncu maddecinde bahsedilen ibare tas
hihi yoluyla ileride tashih edileıbilıeccik bir hu
sul değil; kanunun temelini, ruhunu teşkil 
eden bir maddenin 50 nei maddede aksini bul
muş olan 'bir şeklidir. Binaenaleyh bunu tekrar 
taobjh edeniz, komİDyona gider veya bir tekriri 
(müzakere yaparız gibi bir usul ittihazına imkrâT* 
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göremiiyoram. Ve hattâ şunu arz edeyim ki, ko
misyonum bizi baltanı ikaz etimıeylşimıe şıimdi üzü
lüyorum. Çünlkü, bütün mıüzalkiereler boşuna 
gitti. Koımiisıyoın başında bizi ikaz etımıeliydi. 
Yalnız geri .alımmuş oıian 21 nıcii madde değil bu
mun gibi 21, 22, 25, 32, 33, 36, 39, 44, 47 inci 
imaiddelen.de koımisyıanca gıeni alınımııştır. Binaen
aleyh ıbıiz 50 nei Ve müteakkıp maddeleri müizıa-
Ikene edenken geri alımımış, olan maddeler dolayı-
ısilyle bu gibi manii vars'a evvelemirde komiısyo-
ııun bizi ikaız etmesini hasısıeiten riea ederim. 

iŞimdi bu durum muvacehesinde 50 nei mad
demin tümü üzerindeki müzakerelerin yeterliği
ni ıkalbul eıtımeniz suretiyle bitmiştir. Ancak 
ikinci bir halletmemiz geretken husus, 50 nei 
ımadde ile ilgili bir çıoık tadil önergeleri vardır. 
Bu tadil önergelerinden bir kısmı zanniedersıem, 
şimdi tartışma konusu olan (d) ve (e) fıkralarıyla 
ilgilidir. Binaenaleyh, bu tadil önergelerini yani 
50 nei maddenin kait'i ikalbulünü tehir ettiğimizle 
ıgörte acalba önergeleri de koımıisıyon mıadde ile' 
ıbirlilkıte geni alır, 21 nei ve düğer maddelerin 
Ikat'i tedvin şıelklinden sonra bize yeniden mi ge-
ıtirir yolksa bu önıengieıler simidi oylanırımı? Bu
nu bir sual olarak .arzediyorum, ama yüne şah
si göırüşüm olaralk bu önergelerin de madde ile 
Ibirlilkte komisyona verilmesi ve madem ki te
hir ediliyor, yeni baştan tedvin edilmesi iktiza 
'eder^ kamun tedvini baikıımınıdan. 

Efendim, bu hususa iştirak ediyor musunuzı 
lacaJba sıaiyın Sarıgöz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) —• Bu hususu belirtmeme mü-
sıaade eder misiniz t 

BAŞKAN — Oradan da giörüşeMiliıısiniiz, maık-
rofıon açilktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — 14 noü maddeyi de 21 ncıi 
tmadde gibi geri atmıştık, tanzim edip getirdik, 
Yüce Heyette. . 14 neü maddenin ısıomunda şöyle 
bir fıkra var. «Bu kişiler muharip sınıf subay
lığına nalklediimezıleır.» Bunun halkkınıda arka-
daşılarumız 21 nei madde Yüoe Hieyeltice görüşü
lüp banara bağlanimadan, neticeye bağlanma
dan bu fılkra buraya ıkonıamıaz, dendi. B'emdeniz 
ytinıe Bakanl ığa İçjtüziüğüin 109 ncu mıaddesi ge
reğince bunun ileride tenikis edilebileceğini iıfaı 
de ettim ve Yüee Heyetiniz bunu bir teamımül 
lolaralk adeta kajbul etti. Bu kabul karşısında 

50 nei maddenin (d) fıkrasının kalbul edilmeyişi 
kamisiyonuımuızca uyigun mütalâa edilmemdkıte-
dir. Bunu belitmelk isiteıdim. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkanımı, muvazzaf ile muharip kerimeleıri ay
rı ayrı şeyler. 

BAŞKAN — Istiyoırısialnız oya arz edeyim, 
Yüce Heyet hakem olsun («Oylamaya dahi lü
zum yok» sesleri.) 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Bir yanlış
lık yapılmış geri dönülebilir. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. Şimdi muh-
tterieım arkadaşlar, 21 nei (madde komisyonca.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Geri alıyoruz efendim., 

BAŞKAN — Lütfederseniz. Şu halde 50 
nei madde yeniden tedvin edilmek üzere ön
ergeleriyle birlikte Koımisyoma iade ediimişıtir, 

Bu arada 50 nei maddenin Anayasa Komis
yonuna havalesine teklif edilmişti, Sayın Yıldı
rım arkadaşımız tarafından. Her halde Komis
yon o hususu da müzakeresinde nazarı itibara 
alır. 

'51 nei maddeye geçiyoruz, efendim. 51 nei 
maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik 'grupuna 
giremiyenler hakkında yapılacak' işlem 

/ - Rütbe terfii için gerekli y&terlik grupuna 
giremiyenler 

Madde '51. — Rütbe terfii için gerekli yeter
lik 'grupuna giremiyenler 'hakkında aşağıda'ki 
esaslara göre işlem yapılır : 

a) Ülsteğmen - yüzlbaşı rütibesindeki subay
lardan yapılan son değerlendirme neticesinde 
5 nei yeterlik grupuna giren ve fiilî 11170101; 
toplamı 25 yıl ve dalha fazla olanlar hakkında 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun emekliye sevk 
ile ilgili hükümleri uygulanır. 

b) Binjhaşı - yarbay rütb esindeki subay
lardan yapılan sıon değerlendirme neticesinde 
de '5 nei albay rütbesinde'ki sulbaylardan dör
düncü ve beşinci yeterlik grupuna ıgirenler hak
kında (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

http://imaiddelen.de
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c) Disiplinsizlik veya ahlâki ^durumları se-
'bebiyle Silâlhk Kuvvetler'de kalmaları uygun 
ğörülmiyen suibaylarm (hizmet sürelerine ve si
cil tanzim zamanlarına bakılmaksızın hakların
da emeklilik işlemi yapılır, 'bu gibiler hakkın
da lüzumlu sicillerin ne suretle tanzim edilece
ği Subay ıSicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

d) Beşinci eHıliyet grupuna girip de terfi 
hakları 'olmaksızın 25 fiilî hizmet yılına ka
dar hizmete devam edecelk subaylardan Subay 
Sicil Yönetmeliğinde 'gösterilen esaslara göre, 
kendisinden istifade edilemiyeceği anlaşılanlar 
hakkında hizmet sürelerine .bakılmaksızın emek
lilik işlemi yapılır. 

BAŞKAN — Ma-dde üzerinde söz fsti'yen var 
mı efendim? Bulunmadığına göre 51 nci mad
de ile ilgili verilmiş bulunan önergeleri okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Türk 'Silahlı Kuvvetler 'Personel kanun ta

sarısının 51 nci maddesinin, kalbul edilen 39 
ncu maJddesine göre yeniden tanzimi için, mad
denin Komisyona iadesini arz ve teklif ejderiz. 

Güven Partisi Grupu adına 
İrfan Solmazer. 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var. 

Sayın Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 

tasarısına '51 nci mad'de <olaralk yüzibaşı, 'binba
şı, yarbay ve albaylar için aşağıdaki nislbetlerin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Mehmet Ali Aytaş 

Yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların mev
cudu muvazzaf subay mevcutlarının 

Albaylarda % 4 
Yarbaylarda % 10 
Binbaşılarda % 16 
Yüzbaşılarda '% 23 ü geçemez. 

BAŞKAN — Sayın 'Solmazer siz önergenizi 
izah sadediınde söz istiyor musunuz ? 

İRFAN 'SOLMAZER (Tokat) — Sayın Ko
misyon Başkanı aynı mealde Ibir 'önerge verdik
lerini söyledi, onun için önergemi geri 'de ala
bilirim. («Komisyonun önergesi okunmadı» 
sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Önergemizi takdim etmiş
tim, loikunmadı. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Buna ek 
önergedir efendim. ** 

BAŞKAN — Aynı kapıya çıkıyor, 51 nci 
maddeyi geri alıyorsunuz Komisyon olarak... 
teklif bu mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Hayır efendim tanzim edil
miş önergemiz vardır. 

BAŞKAN — Bir önerge daha varmış, madde 
ile ilgili, Komisyondan geliyor. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 51 nci madesi aşağıdaki değişiklik

ler yapılarak ilişikte olduğu gibi yeniden düzen
lenmiştir. 

Maddenin bu şekli ile kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

Tapılan değişiklikler : 
1. Maddenin 1 nci satırındaki (giremiyen

ler) kelunesi (giremiyen) şeklinde düzeltilmiş 
bundan sonra (subaylar) kelimesi eklenmiştir. 

2. (a) bendindeki (Üsteğmen - Yüzbaşı) ke
limeleri. (Yüzbaşı, Binbaşı) şeklinde değiştiril
miştir. 

3. (b) bendinden (binbaşı) kelimesi çıkarıl
mış bend, yarbay ve albayları kapsıyacak şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

4. (c) bendinin 2 nci satırındaki (ve sicil 
tanzim zamanlarına) ibaresinin metinden çıka
rılması ve 3 ncü satırındaki (ne suretle) kelime
lerinden sonra (ne zaman) kelimelerinin eklene
rek (d) bendi olarak değiştirilmiştir. 

5. (d) bendinin 1 nci satırındaki (5 nci ye
terlik grupuna girip de) ibaresi metinden çıkarı
larak ve (c) bendi olarak değiştirilmiştir. 

6. Maddede rakamla yazılmış olan yeterlik 
grup numaraları yazı ile yazılmıştır. 

I - Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna. 
giremiyenler 

Madde 51. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik 
grupuna giremiyen subaylar hakkında aşağıdaki 
esaslara göre işlem yapılır : 

a) Yüzbaşı - binbaşı rütbelerindeki subay
lardan rütbe terfii için yapılan son değerlendir-
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me sonunda beşinci yeterlik grupuna giren ve fi
ilî hizmet toplamı 25 yıl ve daha fazla olanlar 
emekliye sevk olunurlar. 

b) Yapılan değerlendirme sonunda yar
baylardan "beşinci, albaylardan dördüncü ve 
beşinci yeterlik grupuna girenler hakkında (a) 
tyendi hükümleri uygulanır. 

c) Terfi hakları olmaksızın 25 nci fiilî hizmet 
yılını tamamlayıncaya kadar hizmete devam ede
cek subaylardan Subay Sicil Yönetmeliğinde gös
terilen esaslara göre, kendisinden istifade edilemi-
yeceği anlaşılanlar hakkında, hizmet sürelerine 
bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır. 

d) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları se
bebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun gö-
rülmiyen subayların hizmet sürelerine bakılmak
sızın haklarında T. C. Emekli Sandığı Kajıunu 
hükümleri uygulanır. Bunlar hakkındaki lü
zumlu sicil raporlarının ne suretle ve ne zaman 
tanzim edileceği Subay Sicil Yönetmeliğinde gös
terilir. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Solmazer, siz bu 
önerge muvacehesinde kendi önergenizi geri alı
yor musunuz? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Hayır, yal
nız bir fıkra hakkında bir soru tevcih etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Şimdi önergenizi geri alıyor mu
sunuz? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Evet alı
yorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. Siz 
Sayın Ay taş? 

MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Bir iza
hatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun; onu ayrıca 
soracağım. Ben geri alıyor musunuz diye sor
dum. 

MEHMET ALI AYTAŞ (izmir) — Şimdi 
efendim, benim yaptığım teklif muhtelif rütbe-
lerdeki subayların da muvazzaf subay yekûnunun 
yüzde kaç nisbetinde terfi edecekleri hususunda 
yeni bir madde ilavesidir. Bu 51 nci madde ola
bilir, 50 nci maddeden sonra gelen 51 nci mad
de de olabilir. Sevk edilmiş bulunan Silâhlı 
Kuvvetler kanun tasarısındaki 51 nci madde ile 
alâkası yoktur. Benim teklifim, yeni bir madde
dir. Bunu hattâ konuşurken arz etmiştim. 51 nci 
madde olarak mı veyahut da Komisyonun arzu 

ettiği başka bir yere mi girecektir? Bunun tak
dirini Komisyona bırakmıştım. Yoksa benim 

. teklifimin sevk edilmiş bulunan kanun tasarısının 
51 nci maddesi ile alâkası yoktur. Bunu arz et
mek istedim. 

BAŞKAN —: Şimdi efendim Sayın Solmazer 
okunan önergesini geri aldılar. Sayın Mehmet 
Ali Aytaş'ın önergesini bir kere daha okutuyo
rum. 

(izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim Sayın Komisyon ka
tılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 
Oyunuza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Anlaşılamadı efendim; lütfen ka
bul edenler... («Lütfen açıklar mısınız, Başkanım» 
so3İeri.) Efendim Komisyon ne 51 nci maddenin 
tadili olarak ne 51 nci maddeden sonra yeni bir 
madde olarak önergeye katılmıyor. Sayın Aytaş'
ın önergesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Komisyonun biraz evvel okunan teklifini tek
rar okutuyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Bir şey hatırlatayım Sayın Başkan lütfederseniz. 
Daha evvelki günlerde yapılan müzakerelerde si-
eJ yönetmeliği değiştirilmişti. Şimdi burada 
tekrar Sicil Yönetmeliği geçiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Değiştirilmedi beyefendi 
değiştirilmedi. 

BAŞKAN — Değişmediğini söylüyorlar efen
dim. Bir şey mi var? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, önerge okunmadan önce Komisyona bir 
sual tevcih edebilir miyim? 

BAŞKAN — Hangi önerge efendim? 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Şu ka

bul edilecek veya reddedilecek önerge var ya. 
BAŞKAN — Bilmiyorum efendim usulen ca

iz mi? Ne hususta efendim sorunuz? 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Demin 

müzakeresi yapılan 51 nci maddenin (c) fıkrasın
dan aynen okuyorum. «Disiplinsizlik veya ahlâ
ki durumları sebebi ile Silâhlı Kuvvetlerde kal
maları uygun görülmiyen subayların hizmet sü-
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relerine ve sicil tanzim zamanlarına bakılmaksı
zın haklarında emeklilik işlemi yapılır.» hükmü 
mevcuttur. Muvazenei Umumiycden maaş alan 
diğer memurlardan ayrı olmak üzere ahlâk ve di
siplin bakımından uygun görülmiycn bir subayın 
emekliliğe sevk edilmesi, emekli maaşı bağlanma
sı subay zümresi üzerinde, diğer memurlara na
zaran bir imtiyaz mahiyetinde kabul edilip odil-
miyeccğine emsal verilebilir mi? Yarın Anayasa 
bakımından bozma meselesi mevzuubahis midir? 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöz. 
GBÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun sanıyorum 39 ncu maddesi
ne göre, 25 hizmet yılını ikmal etmediği için ken
dilerine emekli maaşı bağlanmıyacaktır. Ancak 
bunlar statü itibariyle Silâhlı Kuvvetlerin fiilî 
kadrosundan ayrılacaktır, emekliliğe sevk edile
cektir. Kendilerine hizmetin icabı toptan ödeme 
gerekirse yapılacaktır. Bu bir imtiyaz olarak 
değildir. 

BAŞKAN — Efendim Komisyonun teklif et
tiği maddeyi okutuyorum. 

(Geçici Komisyonun 51 nci madde, teklif etti
ği yeni madde tekrar okundu.) 

İL YAS KILIÇ (Samsun)_— Sayın Başkanım 
bir hususu ben de öğrenmek istiyorum Komisyon
dan, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İL YAS KILIÇ (Samsun)-— Şimdi Komis

yon (c) fıkrasında orduyla ilişiği kesilmesi lâ-
zımgelen kişiye emekli maaşı bağlar demek sure
tiyle maaş bağlanması gibi bir kapı açılıyor veya 
mahkemelerin fuzuli şekilde uğrajması için bir 
hata meydana konuyor. Eğer bunlara maaş bağ-
lanmıyacaksa böylolerinin, bu kişilerin orduyla 
ilişiğinin kesilerek emekliye sevk edilmesinde bu 
emekli kelimesini koyduğumuz zaman 5434 sayılı 
Kanuna göre emeklilik haklarından istifade ede
bilmek için mahkemeye müracaat edecekler ve 
mahkeme de fuzuli şekilde belki işgal edilmiş 
olacaktır. Binaenaleyh; bu hususu maaş bağlan-
mıyacağma göre buradaki ibareden emekli kelime
sinin kaldırılarak kanuna uygun bir ifadenin kul
lanılması daha isabetli olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Kılıç, bu madde 
okunduğu zaman gelen şekilde vardı. Madde üze
rinde söz istiyor musunuz dedim, kimse söz iste
medi. Böyle bir görüş ve kanaate sahibolan sa

yın üyenin bunu bir önerge ile ayrıca tadilini tek
lif etmesi lâzım. Madde üzerinde söz istemedi
niz ve tadil Önergesi vermediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Bu hususa cevap arz edeyim 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyon 

önergelerinin baştan madde metni olarak okunma
sı lâzımdı. 

BAŞKAN — Hata orada efendim. Biz yeni 
baştan kanunu burada tedvin ediyoruz, müzake
re usulü de çığırından çıkıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar; emek
lilik statüsünü arkadaşlarımız bir istikamette 
anlıyorlar. Yani mutlaka her emekliye sevk edi
len Devlet memuruna maaş bağlanır zannediyor
lar. Çeşitli şekilde emeklilik statüsü 5434 sayılı 
Kanunla tanzim edilmiştir. Öyle ki, emekliliğe 
her hangi bir hal dolayısiyle sevk edilmiş olan 
bir Devlet memurunun asgari 15 yıl hizmeti yok
sa kendisine maaş bağlanamaz. 15 yıl hizmeti 
varsa, fiilen 15 yıl hizmeti varsa Emekli Sandı
ğının mahsus maddelerindeki cetvellere göre ma
aşının yüzdesi itibariyle bir maaş bağlanır. Bu
rada (d) fıkrasında diyor ki: «Beşinci ehliyet 
grupuna girip de terfi hakları olmaksızın 26 fiilî 
hizmet yılına kadar hizmete devam edecek subay
lardan Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen 
esaslara göre, kendisinden istifade edilemiyeceği 
anlajılanlar hakkında hizmet sürelerine bakılmak
sızın emeklilik işlemi yapılır.» 

Burada şu var. BJr misal : Akıl hastalığına ya
kalanan bir subayın bu durumda orduda istih
damı caiz görülmiyeceğinden hangi hizmet yılında 
olursa -olsun hakkında emeklilik işlemi yapı
lacaktır? Ve hizmet yılları itibariyle kendis> 
ne maaş bağlanacak veya bağlanmıyacaktır? 
Meselâ şunu da ifade edeyim. 6741 sayılı bir 
kanun vardır. Bu kanun Emekli Sandığı Ka
nununun hükümlerine ek olarak getirilmiştir. 
5 hizmet yılını ifa etmiş olan subayların va-
z'ıfe esnasında hastalanmaları sebebiyle, has
talıkları emekliliklerini intacedecek ise bun
lara hangi rütbede bulunurlarsa bulunsunlar 
maaş tahsisini âmirdir. Bu bugün tatbik edil
mektedir. Hizmet süresine bakılmaksızın; na
sıl tutacaksınız arkadaşlar? Eğer emekliliğini 
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istilzam eden sebep vazifeden neşedetmişse 
emekliye sevk edilirken şahıs zaten vazife ma
lûlü olacaktır kendisine vazife malûlü aylığı 
bağlanacaktır, Emekli Sandığı Kanunundaki 
hükümlere tevfikan. Eğer vazifeden neşedetmi-
yorsa, bedeni bir maraz ise o takdirde maaş 
bağlanmasını istilzam edecek hüküm mevzua
tımızda yoktur, zaten. 
BAŞKAN — Sayın Ab bas Çetin. 
Efendim, zaten böyle yapmak lâzım. Şimdi. 

bir metin var elimizde, evvelce komisyonca ka
bul edilmiş, sayın milletvekillerine dağıtılmış, 
milletvekilleri bunun üzerinde çalışmışlar, 
önergeler vermişler. Fakat her birleşimde ko
misyon hemen, hemen her madde hakkında o 
maddeyi yeni baştan tedvin ederek başka bir 
madde ile geliyor. Binaenaleyh; müzakere
nin komisyon tarafından teklif edildiği tak
dirde bu teklifin üzerinde yapılması lâzımdır. 
Yani madde olarak bunu alıp, bunun üzerinde 
görüşmek lâzımdır. Buyurun Sayın Çetin. 

ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Sayın ar
kadaşlarım herkesin maksudu bir, fakat ifade 
'tarzı başkadır. Biz de emekli olunur, emek
liye sevk edilir sözleri, emekli maaşı bağla
nır, mânasına anlaşılmaktadır. Halk dilinde 
de budur, tatbikatta da budur. Burada şunu 
söylemek lâzımdır. T. C. Emekli Sandığı Ka
nunu hükümleri tatbik edilir. Böyle dediniz 
mi emekliliğe sevk edilme ve maaş bağlanma 
da vardır bunun için de, kesenek iadesi de 
vardır toptan ödeme de vardır.. Bunun için de, 
efendim, vazife malûlü de vardır. Bütün ka
nunlarda bu iba^re kullanılmaktadır. Bendeniz 
uzun yıllar Emekli Sandığı Kanununu tatbik 
etmiş bir adam sıfatiyle, bir teknisyen olarak 
arz ediyorum, buradaki, ibare «Haklarında Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
hükümleri tatbik olunur.» Bunu dediğiniz anda 
hepsini ihtiva eder ve bu münakaşalara ma
hal kalmaz, tereddüde mahal kalmaz. Komis
yonun bu yolda bir değişiklik yapmasını ümide-
derim. Doğru olur ve diğer kanunlara da uy
gun olur. 

BAŞKAN — Sayın Akalın buyurun. Saym 
Solmazer sizi de kaydedeceğim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım, ma
ruzatımı birkaç cümle ile ifade etmek isterim. 

Günlerden beri binler ve binlerce ilgili su
bay, astsubay ve uzatmalı çavuşların beklediği 
bu kanun 'tökezliye, tökczliye 'kesekli tarlada 
yürür gibi gayet yavaş yürümektedir. Se
bebi şu; Büyük Millet Meclisinden geçtikten 
sonra bu kanun Senatoda birçok tadillere uğ
radı. Bu tadillere uğradıktan sonra biz Ana
yasa Komisyonu olarak mütalâa alınması sı
rasında dedik ki ; nasıl kanunlaşır, şu şekil
de diye karar verdik. Bu karara müsteniden 
Senatodaki tadiller nazara alınmadan kanun
laşmış oldu. Fakat, âki'beti cümlcnizcc ma
lûm. Sayın Cumhurbaşkanlığı tarafından veto 
edilerek geri dönüldü. Şimdi arkadaşlar, Ge
çici Komisyon bu Senatoda yapılan değişiklik
leri hiç nazarı itibara almamış, kendi hazırla
mış. Burada muhterem arkadaşımızın Ordu mil
letvekilinin her zaman yaptığı gibi, Geçici Ko
misyonda yapılan değişiklikleri, burada muh
terem arkadaşımız özür dilerim kendisinden, 
çoğu vakit önerge halinde veriyor. Kâh Ge
çici Komisyon önerge halinde veriyor. Biz de 
elimizde metinler vardır. Bir Senato metni, 
Millet Meclisinde konuşulan metin, bir de Ge
çici Komisyondan geliyor, istirhamım odur ki, 
arada fasıla vermiyeliın, Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanunu geciktirildi, gibi bir 
şüphe yahutta zan altında kalınmasın devam et
sin diye sözümün başında da arz ettiğim gibi 
kesekli tarlada yürür gibi her arkadaş her 
madde hakkında bir tadil önergesi; benim 
istirhamım odur ki, bütün Senatodaki deği
şiklikleri ve Geçici Komisyonda kendileri mü
zakere ederek yaptıkları değişiklikleri ihtiva 
eder bir önerge ile, tasarı bizim huzurumuza 
gelsin. Yapılan müzakerelerden anlaşılıyor ki, 
Geçici Komisyon üzerinde çok çalışmış, bir 
hayli değişiklikler yapmıştır. Eğer bu değişik
liklerle gelirse Yüce Meclis huzuruna sanırım 
ki, şimdikinden daha çok süratli bir şekilde 
bu tasarı kanunlaşır. Aksi halde madde, gün
de iki üç madde zor çıkıyor, çoğu geri iade 
ediliyor. Bunun için istirham ediyorum, tasa
rıyı bir haftalık olsun, bir haftalık gecikme 
gecikme değildir veya üç gün müddet veril
sin. Bu üç günde evvelki yapılan hazırlıkları 
güzelce tanzim ederek bizim önümüze son şekli 
ile gelsinler ve bir daha her birimiz tadil öner
geleri vererek bu iş karmakarışık hale gel
mesin. Komisyondan istihramım budur. Aksi 
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halde bizim kimimiz Senatodan geçen metni 
• tetkik ediyoruz, kimimiz Meclisteki metni tet
kik ediyoruz, kimimiz ise elde etmişiz Geçici 
Komisyonun metnini, tetkik ediyoruz. Bundun 

..da karışıklıklar oluyor. Bu'itibarla ehvenişer., 
, bu işin süratle bitmesini istiyorsak komisyon 

alsın bunu, bir hafta içersinde değiştirge öner
gelerini, yani değişik durumları tesbit etsin, 
huzurlarınıza öyle gelsin. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Solmazer, buyurunuz. 
İRFAN SOLMAZER (To'kat) -^ Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; komisyonun yeni 
şekli ile takdim ettiği madde üzerinde konuş
mak istiyorum. Bu maddede arkadaşlarınım mü-
talâlarma iştirak ederim, (c) fıkrasına Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapı
lır tâbirinin konması bir teknisyen arkadaşı
mızın bizi çok güzel tenvir etmesi ile anla
şıldı, bu komisyon makbul addetsin. Ben sa
dece (d) fıkrası üzerinde görüşlerimizi arz 
edeceğiz. 

'«Disiplinsizlik veya ahlâkı durumları sebe
biyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun gö-
rülmiyen subayların hizmet sürelerine ve si
cil raporları tanzim zamanlarına •bakılmak
sızın haklarında emekli işlemi yapılır : Bu gibi
ler lüzumlu sicil raporlarının ne suretle tan
zim edileceği Subay Sicil Yönetmeliğinde gös
terilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, cemiyette olduğu 
gibi biraz da Türk Silâhlı Kuvvetlerinde her 
türlü kusurun, her türlü ahlâka mugayir hal
lerin Askerî Ceza Kanununda belirli maddele
rinde cezai hükümleri vardır. Şu halde suba
yın emekliliği sadece bir disiplinsizlik nokta
sına inhisar eder. Çünkü subay, Silâhlı Kuv
vetler mensubu her hangi bir şekilde ahlâk
sızlık şu, bu gibi hallerde bulunursa Askerî 
Ceza .Kanununda sarih hkümler vardır. İhra
cına hükmedilir, şu olur, bu olur. Sadece ku
mandanın takdirine kalmış bâzı noktalar var. 
Sizi temin ederim, bugünkü Sicil Yönetmeli
ğinde şöyle bir hüküm vardır. İki kumandan, 
sicil tanzimi ile yetkili iki kumandan, Or
duda kalması caiz değildir, hükmü koyar bir 
subay için. Bu subay derhal emekli edilir. 
Bunda gerekçe aranmaz. Yalnız bu subay 
eğer Danıştaya müracata ederse, Danıştay si

cil raporlarını ister ve gerekçe ister ve bun
lar daima gerekçesiz olarak orduda kalması 
caiz değildir hükmü ile emekli edilirler ve bir 
sicil suretine de bakılmıyor.. Tasavvur ediniz 
ki, bir. subay, bir Silâhlı Kuvvetler mensubu 
bir birliğe geliyor, birinci haftasında bir di
siplinsizlik, bir kusur .işliyor, bir disip
linsizlikte bulunuyor, ikinci haftasında aynı 
şeyde ısrar ediyor veyahut kumandanın hiç 
hoşlanmadığı kişisel bir kusuru oluyor ve ku
mandan bu sicili tanzim eder, etmiştir de. 
Onun için burada çok katı ve haksız bir hü
küm geliyor Türk Silâhlı Kuvvetleri men
supları için Yönetmeliği de tanzim . yetkisini 
tüzüğe çevirmedik. Yönetmelik olarak zaten.Si-
lâhlı Kuvvetlerce tanzim edilecek. Hiç. olmazsa 
buraya orduda caiz değildir hükmü gerek
çeli olarak sicil raporuna işlenir kaydını koy
mak gerekir. Gerekçesiz verilen, disiplinsizlik 
hükümlerine itibar edilmemesi noktasında bir 
değişiklik yapılması lâzımgelir. Eğer bu deği
şiklik yapılmazsa ben sadece bunları Meclis 
zaJbıtlarma ıgeçirmek için Söylüyorum demeik-
tir.. Çünkü, birçok haksızlıkları bizzat gör-
müşümdür. Sizlere arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, komisyonca 
teklif edilen ve biraz önce okunan 51 nci madde 
üzerinde başka söz istiyen var mı?.. Yok. 

Her hangi bir tadil önergesi var mı efen
d imi . • 

ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Var efen
dim. 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Başlkanlığa 
ıMadldiedleıki (Ihaklarunlda amıdkllilM'k işdeımi ya

pılır) ,iıbareislinin yerime (Ihaiklıaraıda T. O Em'elk-
li Sandığı Kanunu hüjküimleri uygulanır) ibare
sinin ikomullmasmı Iteklf öderim. 

Kars 
Abibas Alü Çe/bin 

BAŞKAN — Kolnıfeyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK K1R-
BAŞLI (Bundur) — Ka'tıiııyioıruız. 
(BAŞKAN — Bclmils|yo>n ömengeyıe katılıyor. 

Önergeyi oyunuza sunoııyoıruim. Ka'bul edemlıer... 
Kıaibusl etlmiyenTeir... Kabul eıdi]ımüş!tiir. 
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Şinudi Kamfeıyorıcıa tdldlâf «cKıem ve okunan 
51 nesi maddeyi Sayım Aıbbas Alü ÇeıbmUn kabul 
ibuyıurduğumuz tadil önergesi ile binllMıe 51 ned 
ımaJde olaralk oyunuzıa sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul öt'mliıyen.ler... Kabul «dillımıiştıir. 

Muhtemeım arkadaşlar vaikilt gecikmiştir, ya
pılan açık oytlaıma SDOıuç'larmı arız ledliyoruım. 

Teilael Gıenel Müdürlüğü döner sertmaytesi-
nin 1 750 000 000 liraya çıkarılması hafkflondaıki 
ıfcanun tasarısı içlim yapılan açılk oylamıaya 256 
'üıye kaitılmış, somutta 236 kabul 17 not, 3 çeıkin-
aer oy çılkmış, tasarı MeelteimlLzcıe kalkıl edil-
ımiştâr., 

İ 5 . 6 . 1 9 Ö ? Ö : İ 

30 . 12 . 1900 tarihli 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunumda değişikler yapiLimıasına dair 
19 . 2 . 1963 tariihli ve 202 sayDk Kanunen 642 
sayılı Kamumla değiştik geçıki 4 ncıii ve 26.5.1964 
•tarihli ve 484 sayılı Kamunun 10 ncu maddesi
nin değ^tlirilnresi hıalkkındaki kanun tasarısı 
için yapılan açılk aylamaya 249 üye kaıtıılımı§, 
Kcmıucjka 183 kabul, 60 rıeıt, 6 çeıkiınıser oy çıfkımış-
ıtır. Tasarı Meclsi/mliızcıe 'kabul edilmiştir. 

Vaki/t geçiikımiş olduğundan 17 Mayıs 1967 
Çanşaonbıa gümü saat 15,00 te toplamımak üaere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 19,10 
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Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ahımet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan, 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

* ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün-
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 256 

Kabul edenler : 23G 
Reddedenler : 17 

Çekinserlcr : 3 
Oya katümıyanlar : 190 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

Hasan Fehmi Boztepe 
Rai'et Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL' 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kır başlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Kasım önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ncjdet Yücer 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıi Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
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Osman özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

Şevket Ustaoğlu 
KONYA 

Selçuk Aytan 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Şadı Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin GKirer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Mclâhat Gedik 
Namık Kemal Tüliezoğluj 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal PalSaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muhlis Göremtaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ANKARA 

I. Sıtkı Hatipoğlu 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

[Reddedenler] 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İZMİR 

Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

' KARS 

Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 
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KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MARDİN 
Fuat Uluç 

ORDU 
Ferda Güley 

SÎVAS 
Orhan Kabibay 

ADANA I 
Kemal Sariibrahimoğlu 

[Çekinserlerf 

ERZURUM 
Nihat Diler 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 

Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bgk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Şalin Baydil 

Muzaffer Karan . 
DİYARBAKD3 

Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin încioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Küıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Saçlûn Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Ferrnh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşjpala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Celâl Nuri Koç 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 
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KAYSERİ 
Fehmi Oumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âl'. Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkar 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 
F ı ruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 

Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
tsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 

MANÎSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Veysi Kadı oğlu 
Vcfik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Riüat Baykai 
Scyfi Günegıtan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Izzot Oktay (I. Ü.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NtĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Ari i! Hikmet Onat, 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SlNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi Özgüç 

SlVAS 
Nihat Doğan 
Oıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Gültckin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behiee Hatko Boran 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadıniı 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

[Açık üyelik] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Ürfa 1 

Yekûn 4 

» e « •«.„ 
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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 ıhakkında kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Ali İhsan Ulubahsji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğhı 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 249 

Kabul edenler : 183 
Reddedenler : 60 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 197 

Açık üyelikler : 4" 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Finnî Islimyeli 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

. BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Hasan özean 

BURDUR 
Faik Ktrbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRt 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
İsmail"Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar •* 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Oeak 
Naşit Sarıca 
Mahmut. Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem KılnçoğluJ 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Osman özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusa y 
Kemal Doğan Sungun 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

tZMtf? 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
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KARS 
Abbas Ali Çetin. 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fcndoğkı 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Fuat Uluç : 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar -Arıbaş 
Haydar Özallp 

, ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alıican 
Muslihittiö Gür er 
Şcrafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Mclâhat Gedik 
Namık Kemal Tülıezoğlu] 
Süreyya Uluçay. 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

URFA. 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Emin PaTcsüt 

ANTALYA 
Raf et Eker 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu „ 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin CizreLi 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şcnyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kahbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
A. Coşkun Kırca 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel ' 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
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KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Jsmet İnönü 

MANİSA 
Mustafa Ok 

M. Meclisi B : 102 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pcncap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğl'u 

1 5 . 5 . 1 9 6 7 O : 1 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 

RlZE 
Mazhar Basa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdı Orhon 
Ahmet -Şener 
Alii Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ADANA 
Kemal Sarıibr.ahimoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

[Çekin serler] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

[Oya hatılmıy anlar] 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

MUĞLA 
Turan Şahin 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
ibrahim Tekin (B.) 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşji 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Osman .Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu) 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahıy Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 

Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZlNCA> 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztütfk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
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Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Ku'tlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Aid Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkandı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettm Gümüşpala 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

Osman Yeltekin 
KAYSERİ 

Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkaıı 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuöğlu (I.) 

KONYA 
T jüt fi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Seyit Faruy Önder 
•Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA, 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Vcysi Kadıoğlu 

Vefik Pirinçeioğl/u 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 

MULĞA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Uaif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
(t.) 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SlVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Paliaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Vusuf Ziya Bahadmh 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 4 



Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 

102 NCt BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1967 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Telkel Genel Müdürlüğü döner serma

yesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı (1/263) (S. Sayısı : 184) 

X 2. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Verıgisi Kanununda değişiklikler - yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
•642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarühli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı. (1/258) (ıS. Sayısı : 224) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

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 BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demirin, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtana tarihi : 26 . 12 . 1966] 

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

X 3. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
| yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım-
ı lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka-
î nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
i kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka-
i nun tasarısı ve îmar ve İskân, içişleri ve Plân 
: komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
i Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
| 159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 19661 
; X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
• bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri-
! minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
[ tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
İ 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
i Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
; Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma 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 . 19661 

X 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma 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 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kearahesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunul duirana dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri . Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devl«t 
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Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlümü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8" . 1966J 

X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlei 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

10. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili tlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma 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] 

11. — 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
hi : 27 . 1 . 1966] 

12. — 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] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
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] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi Fik
ret Turhangü 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] 

15. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu-
ıun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma

lına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S.. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

16. — 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 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

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

18. — 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] 

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

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri 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) p a ğ ı t m a tarihi : 
3 . 4 . 19671 

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın 
Dilekçe Karma Komisyonu Grenci 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] 

X 28. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabına ait rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezfeere-
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I leri ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/142, 

3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı : 248) [Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1967] 

X 29. — Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1958 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/127, 3/129, 1/24) (S. Sa
yısı : 249) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967] 

X 30. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dâir Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1959 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/128, 3/135, 1/123) (S. 
Sayısı : 250) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967] 

X 31. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 'bütçe yık. Kosinıh ösafoma ait uygunluk 
bildiriminin sumUİduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezıkeresıi ile Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 1903 'bütçe yılı K^sinfheısap kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) 
(S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

X 32. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resiyle Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 bütçe 
yılı kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/551, 1/249) (S. Sayısı : 
253) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

X 33. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı 
Kösinihesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (ıS. Sayısı : 
254) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 34. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 'bütçe 'yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminim sunulduğuna dair Sa-

1 yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 'Sahil-
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ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/434, 1/186) (S. Sayısı : 
255) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

35. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanıoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karaikılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1967] 

36. — Manisa ilinin Çaprazkelbir ma
hallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrilkçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (ıS. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
ÎŞLER 

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

2. — 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] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir 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 . 1966J 

X 4. — Ankara ve istanbul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

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. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı üe 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] 

X 7. — Su Ütfünleri 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] 

8. — 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] 

9. — 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] 

10. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve T^ arkadaşının tek-



lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından yeçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

11. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Tünker'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] 

12. — Vakıflar Grendi Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/İ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plânı komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi ; 24 . 4 . 1967] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16.7.1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen ge
çici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(2/215) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tarihi •. 
24 . 4 . 1967] 

15. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306. 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24 . 4 .1967] 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanlbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 

5 — 
X 17. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 

tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

18. _ Trabzon MilldtîvdkiM Haınıdıi Orfıon ile 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 

19. — Hıaük Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 neü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 20. —• Türkiye Cuımlhurüyetli Hükütnıetıiınliaı 
En Ziyade müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları. (1/229) (S. Sayısı : 258) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 21. — Gümrük Tarifeleri ve Tiıearet Genel 
Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile ilgili 
IV ncü kısmın eklenmesine dair protokol ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/79) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
5 . 5 . 1967] 

X 22. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 23. — Ereğli Kömür Havza'sımdaM ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı 



Kanuna ek biir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma târihi : 5 . 5 . 1967] 

X 24. — Türküye ile İran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uygun 
•bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Bayındırlık,. Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/82) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 6 . '5 . 1967] 

25. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
iım Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (iS. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

26. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarımdan 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 27. — Bâzı maımuillerljimliiz'in tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve^şartlarm ihdası hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/109) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma ta
r ih i : 8 .5 .1967] 

X 28. — «Bâzı mamul'lenim'iızlin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kında karar» m kaldırılarak yerine ikame olunan 

. karar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/107) (S. Sayısı : 265) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 29. — Bâzı mamulletfiimüizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek 

6 — 
I amaciyle alman Bakanlar Kurulu kararnameleri

nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/108) (S. Sayısı : 263) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 30. — Tarihî Ikıymielhtekii bâzı ölilâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 31. — Türküye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye - Arjantin 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sayı
sı : 267) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 32. — Türküye Cuımlhuriiyetiı Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanlın 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/228) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] 

X 33. — «XXXVII sayılı Türküye Cumıhu-
ıtiyeti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye Mazhıar 
Millet Tarüfesii) nde değişiikllik yapılmasınla dair 
olan Bakanlar Kurulu kararlarının onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/184) (S. Sayısı : 269) [Dağıtma tarihi : 
9 .5 .1967] 

I X 34. — Türküye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhıar Millet Tarifesin
de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/230) 
(S. Sayısı : 270) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 35. — Türküye CuımJhurüyeti Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nlin^ 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/227) 
(S. Sayısı : 271) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1967] 

X 36. — XXXVII sayılı Türküye Cumhuriyeti 
yet Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazlhar 
Millet Tarifesii) nin yürürlüğe konulmasına 
dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onavlan-
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ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm- ı 
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/185) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma tari
hi : 9 . 5 . 1967] 

37..,— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
'komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (12/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

38. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 neü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra- | 

porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

39. — Ordu Milletvekili Sadi Penlrvamoğlu 
ve Kemal Şen&oy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967] 

40. — Erzurum Milletvekili Gıyas'ettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es-
Iki Ekrek köyü öğretmemi Zliya Tan kızı Mü-
'beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 





Dönem : 2 
Toplantı : 2 M l L L E T M E C L İ S İ S. oayısı : 

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 Komisyonu raporu (2 /349) 

Türkiye 11 Temmuz 1966 
Cumhurbaşkanlığı 

Ankara 
4-253 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 2 Temmuz 1966 tarihli ve 2/525, 5785/24770 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu bildirilen (770) numaralı kanunu, ekli ge

rekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun bul nadığımdan ilişik olarak takdim ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica ede

rim. 
Cevdet Sunan 

Cumhurbaşkanı 

G E II E K Ç E 

Tabiî Âfetler, İş, Deniz îş, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel, Sayıştay Kanun metinleri ile 
ilgili olarak, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından alınmış olan ve bunların Anayasamızın 92 nci 
maddesinde tesbit edilen usul ve şekillere uygun olarak kanunlaşmadığı hususundaki 21 . 6 . 1966 
tarihli ve 6493 sayılı gerekçe muvacehesinde, anılan kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
93 ncü maddesi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun bulunarak, Millet Meclisi Başkanlığına tak
dim edilmiş idi. 

770 numaralı, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun da aynı durumda ve mahi
yette bulunduğundan ve ayrıca, uzun yıllar köylerde gezici olarak görev yapan kurs öğretmenlerinin 
sabit ve daha istikrarlı bir göreve alınmalarını ve başarılı bir hizmetin mükâfatını görmelerini hedef 
tutan Türkiye Büyük Millet Meclisinin; eğitim sistemini zedelemeden, mevcut kanunların ruhuna ve 
metnine aykırı olmıyacak ve öğretmeni muhtemel bâzı mağduriyetlerden koruyacak şekilde çözüm
lenmesi çarelerinin yeniden gözden geçirilebilmesini sağlamak maksadiyle, bu kanunun bir daha gö
rüşülmesi uygun olacaktır. 

176 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No: 2/349 
Karar No: 11 

21.12.1966 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere, Cumhurbaşkanı tarafından 
T. B. M. Meclisine geri gönderilen Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Müzakereye esas olarak Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin ele alınmıştır. 
Kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 1 nci maddesinin 7 nci satırındaki «ör

gün ve yaygın» kelimelerinin fazla olduğu kanaatine varılarak metinden çıkarılmış ve diğer mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

Mehmet Yardımcı 

Başkanvekili 
Yozgat 

Söz hakkım mahfuzdur 
Nuri Kodamanoğlu 

Sözcü 
Gümüşano 

Sabri Özcan San 

Kâtip 
Kırşehir 

Mehmet Güver 

Afyon 
Osman Attilâ 

Bursa 
Nilüfer Oürsoy 

Çanakkale 
A. Nihat Altay 

Gaziantep 
Naşit Sarıca 

Kastamonu 
A. Şevket Bohça 

Konya 
îsmet Kapısız 

M. Meclisi (S. Sayısı : 176) 



— 3 
(Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha 
görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca Türki
ye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun 

MADDE 1 — Gezici köy kadın ve erkek 
kursları öğretmenliklerinde 12 yıldan az olma
mak üzere, haşarı ile hizmet etmiş sanat ensti
tüleri mezunları en az altı aylık bir kursu ta
mamlamak ve meslekî öğretmen okulu müfre
datına uygun bir imtihan geçirmek şartı ile, 
erkekler sanat enstitüleri veya akşam sanat 
okulları atelye öğretmenliklerine, kızlar akşam 
kız sanat okullarına atanırlar. 

MADDE 2 — Bu kanunun uygulanması için 
gerekli yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığınca 
altı ay içinde hazırlanır. 

MADDE 3 —Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4 — Bu kanun Millî Eğitim Baka
nı tarafından yürütülür. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
DEĞİŞTİRİŞİ 

5965 sayılı Kanuna 4 madde vo 1 geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Gezici kadın ve erkek kursu 
öğretmenliklerinde en az 7 yıl basan ile hizmet 
etmiş ve 35 yaşını doldurmamış sanat enstitüle
ri mezunları arasında ihtiyaca göre açılacak im
tihanları kazananlar, iki yıl süreli kad^n veya 
erkek meslek, öğretmen okullarını bitirdikten 
sonra, akşam sanat okulları ile bu seviyedeki 
teknik eğitim kurumları atelyclerinde görevlen
dirilirler. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanması için 
gerekli yönetmelikler, Köy İşleri Bakanlığının 
da fikri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren altı ay içinde hazırlanır. 

MADDE 3. — Birinci maddede sözü geçen 
okullara alman kurs öğretmenlerine öğretim sü
resince maaşları verilir. 

MADDE 4. — Okulu bitirenler öğrenim sü
resinin birbuçuk katı müddetle mecburi hizmet 
yüklenir. 

Okulu terk edenlerin, başarısız duruma dü
şenlerin ve okulu bitirdikten sonra yükümlü 
oldukları hizmet süresini tamamlamadan görev
den ayrılanların okulda geçen müddetleri kı
demlerinden indirilir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yer 
alan yaş kaydı kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 5 yıl müddetle aranmaz. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. -
kanı yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Millî Eğitim Ba-

M. Meclisi (S. Sayısı : 176) 




