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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen Kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayfa 
360:361 

361:362 

362 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 362,402 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu'nun da Avrupa Konseyi İstişari 
Asamblesi üyeliğinden çekildiğine ve böy
lece ikiye çıkmış bulunan açık asıl üyelik
lere C. H. P. Grupunca Kocaeli Milletve
kili Nihat Erim ile Cumhuriyet Senatosu 
Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in aday göste
rildiğine dair Başkanın açıklaması 362 

2. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, 
«Sermaye piyasasının tanzim ve teşviki hak
kındaki kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu komisyonlardan seçilecek 3 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (4/181), (1/346) 362:363 

3. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, 
Millî Parklar kanunu tasarısının havale 
olunduğu komisyonlardan seçilecek 3 er, 

» üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair tezkeresi (3/659), (1/132) 

Sayfa 

363 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçi parasının kaldırılması hakkımdaki 
kanun teklifinin havale edilmiş olduğu ko
misyonlardan seçilecek 5 er üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (4/182), (2/479) 363:364 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, son günlerde yayınlanan bâzı bildiri
lere, bunların mâna ve mahiyetine ve bu 
hususta gerekli tedbirlerin alınmasına, da
ir demeci. 364:365 

6. — Sakarya Milletvekili Şerafettin 
Paker'in, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele 
ve Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı 
mücadele reislikleri ve bunlara bağlı müca
dele müdürlüklerinde çalışan elemanların 
bâzı ilâç firmalariyle ortaklık kurdukları 
yolundaki beyanların haksız ve yersiz oldu
ğuna dair demeci 365:366 

7. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı do-
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Sayfa 
layısiyle 29 Mayıs Pazartesi gününe kadar 
Meclis çalışmalarına ara verilmesine dair 402 

5. — Görüşülen işler 367 

1. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, 
sağlık ve ekonomik cephelerini bütün ay-
rmtılariyle aydınlatmak ve bilgi edinmek 
üzere kurulması bakul edilen Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi (10/13) 367 

2. — Petrol konusunda Meclis araştır
ması yapan Komisyonda açık bulunan bir 
üyelik için seçim (10/6), (10/8) 367 

Sayfa 
3. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fık
ralarının değiştirilmesine dair kanun teldifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/258) (S. 
Sayısı : 178) 367:379 

4. —• Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/234) 
(S. Sayısı : 156) 379:402 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

•Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğlu'mun 
Avrupa Koınsıeyii İsitişaırü Asamlblesi üyeliğinden 
çdkildiğıi ve bu çekilıme dolayıslıyle açı/k bu
lunan ilki asıl üyeliğe C. H. P. Grupumca Ko
caeli Milletvekili Nihat Erdim ile Cuımhuriyeit 
Senatosu Ağrı Üyeısii Salih Türlkmen'iln 'aday 
gösiteriılidiği, Genel Kurulun bilgisine sunulmak
la adı geçjorı adayların seçilmiş oldukları bildli-
riıldi. 

Maliye Bakanı öiıhalt Bilgıchan'ın, «Scıranaye 
piyasasının tanzim ve ıtoşviki hakkındaki ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek 3 er, üyedeın kurulu bir 
Geçici Komisyonda gıöırüşülm'esine dair önerge
si. 

Tarım Komisyonu Başkanlığının, Millî Park
lar kanunu tasarlısının, havale olduğu komis
yonlardan 'seçilecek 3 er, üyeden kurulu bar 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tezke
resi kabul olundu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bekçi 
Parasının Kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi ise kabul 
edilmedi. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, son gün
lerde yayınlanan bâzı bildirilere, bunların mâ

na ve mahiyetine ve bu hususta gerekli ted
birlerin alınmasına, 

Sakarya Milletvekili Şerafcltitim Baiker de, 
Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina 
Genel Müdürlüğüne bağlı mücadele reislikleri 
ve bunlara bağlı mücadele müdürlüklerinde 
çalışan elemanların bâzı ilâç firmalariyle or
taklık kurdukları yolundaki (beyanların hak
sız ve yersiz olduğuna dâir gündem' dışı de
meçte bulundular. 

Potrol konusunda Meclis Araştırması ya
pan Komisyonda açık bulunan bir üyeliğe ve 

Yenli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve eko
nomik cephelerini bütün ayrıntılariyle aydın
latmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi, aynı zamanda yapıldı ise de, oyların 
ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığından 
seçimlerin gelecek birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 saydı Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller hakkımdaki Kamunun 
2 nci ımadd eslinin (D) ve (E) Meralarının de-
ğiştirilırnosine dair kamun teklifimin birinci 
maddesi üzerimde bir süre görüşüldü. Bir saat
lik şiire dolduğu içlin teklifin görüşüilımeısıiıne 
gelecek birleşimde devaım olunacağı bildiril
di. 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel (kanunu 
tasarısının maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

27 Mayıls Hürniyet ve Anayasa Baynaımı dıo-
üıayısiyle 29 Mayıs Pazantesi gününe kadar Mec
lis çalışma ianma ana verilmesine dair verilen 
bir önengemin reddinden sonra, 

26 . 5 . 1967 Guma günü salt 15,00 te top-

Sözlü sorular 

1. — Afyon Milletvelkilli Muzaffer Özdağ'-
î'n, Arnikana'ya bağlı Solfasıll köyünün heyelân-
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önegesi, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/556) 

2. — Afyon Milletvekili Mu'zıaffeır Özdağ'-
ıın, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan 'zi
yarete dair sözlü sonu önergesi, Başbakanlığa 
ve Dışişleri Bakan/lığına gönderilmiştir. ('6/557) 

3. — Trabzon Milotvdkili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faa'liyeıtlenin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair söz
lü sonu önergesi, Devlet Bakanlığına göınderil-
ımiştir. (6/558) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nım, 
Anlkana Yemi öoza Evindeki mahkûmlardan 
üçünün Adalet Balkanının evlinde çalıştırılıp ça-
lıştırıilmiadığına daiir sözlü soru önengesi, Ada
let Bakanlığına gönderilmiştir. (6/559) 

TEKLİFLER 
1. — Trabzon Milletvekili A. İhsan Birinci-

oğdu ile Denizli Milletvekili Z. Nihat Özelin, 
özel idare ve belediye'lerile kaımu iktisadi teşeb
büsleri mıemur ve hizmetlilerine avans sure-
tıiyle ödeme yapıllımasına dair kamun teklifli. 
(2/520) (İçişleni ve Plân komisyonlarıma) 

2. — MıaJlatya Milletvekilli H. Fehmi Beztepe 
ve 3 arkadaşımın, Sağlık ve Sosyal Yaırdıım Ba
kanlığı kunuiluş ve ımemurları Kanunuma ek, sıt
ma enadikasyonu merke'z ve taşra teş'kiılât ve 
rcıüess es el eninde ça'lışam bilûmum mıemur ve hiz
metlilerin intibakları ve sair özlük işleri hak
kındaki kanum teklifi. (2/521) (Mıaliiye, Sağlık 
ve Sosyal Yandıım ve Plân komisyonlarıma) 

lanıilımalk üzene Birileşime saat 19,05 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Baş'kanvokilıi Kam 
Nuretin Ok Muzaffer Şamıiloğlu 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

Yazılı sorular 

•5. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Gumhurbaşkanımın yurt gezilerinde 
yaptığı temas ve incelemelere dair yazılı sıoıru 
önergesi, Başbalkanlığa gönderilmiştir. (7/383) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ereğli ilçesimde inşa edilecek sana
yi çarşısı için yapılan istimlâklere dair yazılı 
soru önergesi, İmar ve İskân ve İçişleri bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/384) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'mun, 
Konya'nın ilçelerinde selden zaınar görenlere nıe 
gibi yandım yapılacağına dair yazılı soru öner
gesi, İmar ve İskân, Köy İşleri, Bayındırlık, 
Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıkla
rıma gönderilmiştir. (7/385) 

8. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, malûl ve felci hastalara uygulanan 
apanoylene daiir yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yandım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/386) 

TEZKERE 
3. — Sayıştay da açık bulunan 5 Daire Baş

kanlığı ile 23 üyelik için seçim yapıkmasına dair 
Sayıştay Başkanlığı ıtcızlkenosii. (3/667) (Büt
çe Kaınma Komisyonuna) 

RAPORLAR 
4. — Antalya Milletvekilli İhsan Atıaöv'ün, 

gece öğretimi yapan yükselk dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okullunda görevlen/dirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer personelle ve
rilecek ek ücret kanunu teklifi ve Plân Komis
yonu raporu. (2/166) (Gündeme) (S. Sayısı : 
111 e 1 nci ek) 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair oian 3ı6ö6 sayilı Kanuna bağ-

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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lı (1) sayılı cetvelim Adalet Bakanlığı kısmına 
'kaıdroilar eMıeınıınesi halkkınıda kamum tasarısı 
ve Adalet ve Plân fcamüsyomlaırı raporları. 
(1/354) (Gündeme) (S. Sayısı : 289) 

6. — İzmir Mileıbvekili Mustafa Uyar ve 11 
arkadaşının, 2834 sayılı Kamunun 21 nci mad-

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yoklama 
ımualmelesi başlamıştır. Arkadaşlarımın acele et
mesini rica ediyorum. 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'-
nunda Avrupa, Konseyi Istişari Asamblesi üyeli
ğinden çekildiği ve, böylece ikiye çıkmış olan 
açık asıl üyelikleri C. H. P. Grupunca Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erim ile Cumhuriyet Senato
su Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in aday gösteril-
diğine dair Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Kay
seri Milletvekili Sayın Turhan Feyzioğlu da Av
rupa Konseyi Istişari Asamblesi üyeliğinden isti
fa ettiğini Başkanlığa bildirmiş bulunmaktadır. 
Bu şekliyle Avrupa Konseyi îstişari Meclisi üye
liğinden vukulbulan iki istifa dolayısiyle C. H. P. 
Grupunca iki asıl üyeliğe Kocaeli Milletvekili Ni
hat Erim ve Cuımıhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Salih Türkmen C. H. P. Grupu tarafından aday 
olarak seçilmiş bulunmaktadır. Yüksek Meclisin 
^bilgilerine sunarım. Dolayısiyle bu ismi okunan 

desinin değişltiırii'm'esine dair ve Ayfdın Millet-
vcfoli Reşat Özarda'nın, 2834 sayılı Tanım Sa
tış Ko'op'eratiıfl'erii ve Birlikleri hakkmdaiki Ka
nunun 19 ve 21 inci maddelerime fılknaJlar ek
lenmesi halkkunda kamın teikllifllıeri ve Tarım ve 
Ticaret ve Plân komiisyonları raporları. (2/16, 
2/177) (Gündeme) (S. Sayısı : 290) 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur, mü 
zakereye başlıyoruz. 

iki arkadaşımız Avrupa Konseyi Istişari Asamb
lesi üyeliğine seçilmiş bulunmaktadırlar. 

2. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, «Ser
maye piyasasının tanzim ve teşviki hakkındaki 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek 3 er, üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(4/181, 1/436) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı tarafından veril
miş bulunan bir önerge vardır onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca Ticaret, Çalışma, Maliye, 
Adalet ve Plân komisyonlarında görüşülmesi 
tensilbolunan ve Ticaret Komisyonuna 1/346 nu
mara ile sevkedilmiş bulunan, «Sermaye piyasa
sının tanzim ve teşviki» hakkındaki kanun tasa-

BÎRÎNOÎ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), önol Sakar (Manisa) 

• ' • » 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 107 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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rısınm, konunun müstaceliyetine binaen, bahis 
konusu komisyonlardan seçilecek 3 üyeden kuru
lu bir geçici komisyonda görüşülmesinin temini
ni arz ederim. 

Maliye Bakanı 
€iıhat Bilgehan 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. KaMl 
edenler... Etmiyenler... Geçici Komisyon kurul
ması teklifi kabul edilmiştir. 

3. — Tarım Komisyonu Başkanlığının Millî 
Parklar kanunu tasarısının havale olunduğu ko
misyonlardan seçilecek 3 er, üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi 
(3/659), (1/132) 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Sedat 
Akay'm vermiş olduğu bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî parklar kanunu tasarısının havale edil
miş olduğu, Adalet, Maliye, Tarım ve Plân ko
misyonlarına ilâveten Turizm ve Tanıtma Komis
yonundan da 3 er üyenin seçilmesiyle kurulacak 
hir Geçici Komisyonda görüşülmesi Komisyonu
muzun 24 . 5 . 1967 tarihli 23 ncü Birleşimin
de kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Kocaeli Milletvekili 

'Sedat Akay 

BAŞKAN — önengeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Üçer kişiden kurulu bir Geçici Komisyon kurula
caktır. 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bek 
çi parasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin havale edilmiş olduğu komisyonlardan se
çilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (4/182), 
(2/479) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker tarafından verilen bir önerge var, onu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 . 4 .1967 tarihinde Yüksek Meclise sun

muş olduğum, «Bekçi parasının kaldırılması hak

kındaki kanun teklifim.» (2/479) un, halkın dört 
gözle beklediği bir hususu da ihtiva etmesi bakı
mından, havale edilmiş bulunduğu Maliye İçiş
leri, Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üye
den kurulu Kanma ve Geçici bir Komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

IstanJbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Nedir Sayın Akman, önenge 
hakkında mı komuışacalklsınız ? 

TAHİR AKMAN (Çankırı) — Aleyhimde 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI TAHİR 
AKMAN (Çankırı) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Ülker'in vermiş bulunduğu kanun teklifi 
18 . 5 .-1967 tarihinde Maliye Komisyonumda 
görüşüldü. Maliye Komisyonuna gelen Hükü
met temsilcileri, «Bekçi ücretlerinin umumi 
muvazeneden ödenmesi hakkındaki (kanun tasa
rısı Hazinece hazırlanmaktadır, bu husıuısıta Ma
liye Bakanlığı mutabakat halimdedir, tasarısı 
yakında Meclise gelectiktir.» dediler ve bir 
aylık mühlet istediler. (Komisyon, durumu tezek
kür ederek, mütehassıs elemanlardan müteşek
kil bir heyet tarafından hazırlanma/kıta olan 
bu kanun tasarlısına intizaren teklifin bir ay 
sonra Hükümetten gelecek tasarı ile birlikte gö
rüşülmesine karar vermiştir. 

Ayrıca Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı 
ile yaptığımıız temasta teklifin beş on gün zar
fında Meclise intikal edeceğini bildirmişlerdir. 
Bu itibarla, Hükümet tarafımdan gelecek olan 
tasarıyı beklemek üzere, önengenin reddini arz 
ve talebetmekteyim. Tasarı geldikten sonra ko
misyonda tezekkür edilecek, icaJbeıdertse geçici 
komisyona havalesi için karar verilecektir. 
İcaJbederse Hükümet de talebedelbilir, teklif sa
hibi de talelbede'bilir. Bu itibarla önergenin red
dini arz ve tale'bederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, takrirle 1 Nisan tarihimde bekçi 
paralarının Devlet Bütçesinden ödenmesi, yani 
kaldırılması hakkında bir kanun teklifini Mec
lise sundum. Normal olarak Maliye, İçişleri, 
Plân komisyonlarına havale edildi. Bu arada 
da gerek Adalet Partisinin bu hususta kurmuş 
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olduğu bir komisyon, gerdkse Başbakanın bu 
(konuda bekçi parasının kaldırılması lâzııngeldi-
ği hususumda beyanları oldu. Bir/kaç gün evvel 
Maliye Komisyonunda benim kanun teklifimin 
görüşülmesi icabediıyomdu. Hükümet temsilcile
ri, «Hükümet bir tasarı getirecek, bu tasarı bir 
aya kadar gelir, bir aylılk meıhil verin bunu 
görüşmeyin» dediler. Bir milletvekilinin ver
diği teklifin görüşülmemesi için hiçbir sebep 
ydkltur. Anayaas, ile kanun teklif etmek yet
kisi, milletvekillerine ve Hükümete verilmiştir., 
Benîdenizin kanun teklifinin orada görüşülme
si lâzımgelirdi, geriye bırakıldı. Bendenizin 
şimdi söylediğimin Sayım Komisyon Başkanının 
söylemesiyle alâkası ydk. Diyorum ki, bu ka
nunun normal prosedürü Maliye Komisyonunda 
göınüşülecek, İçişleri Komisıyonuna havale edi
lecek, sonra Plân Komisyonuna gidecek, mil
let bunu beklemektedir. Benim kanun teklifi
min karma ve geçici bir komisyona havalesini 
rica ediyorum. Bu arada da 5 ilâ 10 gün zarfın
da Hükümotin tasarısı geldiği zaman o da 
onun yanıma giıdecelk, beraber görüşülecektir. 
Binaenaleyh, hiçbir engel yoktur. 

Yalnız üzüntümü belirtmek isterim. Hükü
metin getireceği tasarı mutlaka görüşülür, mil
let velkil inin getirdiği tasarı da bekler, göırütşül-
mez, Hükümetin tasarlısı gelecekıse onun neti
cesini bekler; böyle bir zihniyetin parlâmenlho-
ya hâkim olmasını doğrusu uygun görmüyorum 
ve zannetmiyorum böyle söylemek istediklerini. 
Onun için lütfedin, karma komisyona havale 
edilsin, 7 - 8 gün sıoınra öbürü de gelecek, birle
şecek. Kanunlaştığı zaman zaten şerefi Meclise 
aidolacalktır. Bendeniz bir teklif olarak getirmiş 
bulunuyorum. Zaten efkârı umumiye bunu Hü-
(kümotin yapacağını biliyor, bütçenin de Hükü
metin elinde olduğu, onun tasarrufumda olduğu 
yine bilinen bir gerçoiktir. Bumdan dolayı kar
ma komisyonun kurulmasına müsaade etmenizi 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker tarafından veril
miş bulunan geçici komisyon kurulması hak
kımdaki önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün son 
günlerde yayınlanan bâzı bildirilere, bunların 

mâna ve mahiyetine ve bu hususta ger eldi ted
birlerin alınmasına dair demeci. 

IBAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, gündem 
dışı son günlerde yayınlanan bâzı bildiriler 
hakkında Hükümetin dikkatini cellbetmek üzere 
söz istemişsiniz. Buyurunuz, beş dakika içinde 
beyan buyurunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş-
kan,değerli arkadaşlarım; son günlerde çeşit
li adlar altında, çeşitli cemiyetler, dernekler ve 
meslekî teşekküller tarafından teksir makina-
larından geçirilmiş bâzı bildirilerin sokaklar
da, dükkânlarda mahallelerde dağıtıldığına ve 
evlerin kapısı altından atıldığına şahidoluyo-
ruz. Bu bildirilerin içerisinde meşru nizam, 
Yüce meclislere, Hükümete ve Yüce Millete ağır 
ithamlar, ağır hakaretler yapılmaktadır. İşiçle-
ri Bakanlığını Millî Eğitim Bakanlığını, Ada
let Bakanlığını ikaz etmek isterim. Bildiriler
de umumiyetle günün tarihî değeri ele alın
makta, fakat o günle, o olayla asla bir ilişki 
bulunmamaktadır. Bildiriler, yalnız Batı dün-
yasiylc memleketimizin arasında bulunan dost
luğu rencide etmek, memlekette bir Amerikan 
düşmanlığını moda haline getirmek için kale
me alınmıştır. 29 Nisan olaylarının yıl dönü
münde ele alman bildiride, 19 Mayısta ele 
alman bildiride, 27 Mayıs Millî Devrim Haftası 
diye ortaya sürülen bir hafta dolayısiylc ele 
alınan bildiride, hattâ Orman Kanunu dola
yısiylc çıkarılan bildiride özet olarak yalnız 
Amerikan düşmanlığı ele alınmakta Tarım Ba
kanlığı önüne Orman Kanunu protesto etmek 
üzero gelen gençler ellerindeki pankartlarda 
Orman Kanununu protesto edecek yerde, «Ame
rikalı it, memleketine git» diye yazılar yazmak
tadırlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu memle
kette Amerikalının himayesinde, Amerikan yar
dımında, Amerikan sempatisi taşıyan insanlar, 
teşekküller, hükümetler yoktur, olmamıştır ve 
olmıyacaktır. Ama, bunun yanında bu memle
kette Amerikan düşmanlığı kisvesi altında, kıp
kızıl bir maske ile memleketi komünizme gö
türmek istiyen şirketlere, ahlâksızlara da mü
saade eclilmiyecektir. Bildirilerin altındaki im
zaları tetkik ettiğimiz zaman eğer bunlar, okul
lardaki bâzı talebe derneklerinin imzalarını ih
tiva etse, çocuklar günün aktüel olaylarından 
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hoşlanmışlar bir şeyler yazmışlar der, geçer
siniz. Ama bildirilerin altında, Meclisimizde 
üye bulunan sayın arkadaşların, Senatomuz
da üye bulunan sayın arkadaşlarımızın imzala
rı vardır. Bildirilerin altında, 27 Mayısı yap
mış temellerin, kendileri yoksa eşlerinin imza
ları vardır. Bu bildirilerde, Türkiye'de bir sö
mürü düzeninin devam ettiğini, memleketin, 
Amerikan emperyalizmi altında bulunduğu ve 
Amerikan işgali altında bulunduğu ifade edil
mektedir. 

Aziz arkadaşlarım; bu memlekette Ameri
kan emperyalizmi 27 Mayıs 1960 tan evvel mi 
vardı, 27 Mayıs 1960 tan sonra yoktu da 1,5 se
nelik Adalet Partisi iktidarı zamanında mı ol
muştur? (A. P. sıralarından alkışlar) Bu hu
susun tasrih edilmesi lâzımdır. Eğer bu mem
lekette 27 Mayıstan önce Amerikan emperya
lizmi hâkimse, memlekette Amerikan işgali 
altında yerler varsa, 27 Mayısı yapanların bu
rada birkaç tane bakanlığı meşgul edeceklerine 
emperyalistler tarafından işgal edilen Türk 
topraklarını kurtarmalı idiler. 

Aziz arkadaşlarım; idareyi ele alacaksınız, 
sizin idare ettiğiniz devrede memlekette emper
yalizm olmıyacak, ecnebi işgali bulunmıyacak, 
memlekette sömürü düzeni olmıyacak, siz ikti
dardan düşeceksiniz, siz ikbalden uzaklaşacak
sınız, ondan sonra bu memleket düşman işgali 
altına girecek. Bunu kardeş kardeşe nasıl ya
kıştırırız? Bunları birbirimize nasıl söyleriz? 
Cumhuriyet hükümetlerinin, memleketi yaban -
cılara peşkeş çektiğini çocuklarımıza ve onla
rın yanında oturarak bildiriler altına imza 
koymak suretiyle nasıl ilân ederiz? Memleketi
mizin yükselmesinden, iyiye doğru gitmesin
den, beraber olmamızdan, kucaklaşıp sevinme
mizden neden ürker ve kaçarız? 

Bu memlekette, ihtirasların bir limanı bu
lunduğu herkes öğrenecektir, aziz arkadaşla
rım. İkbale erişemiyenler, o ikbale erişmek için 
gayrîmeşru yollardan çocukları, teşekkülleri 
hareket ettirmek suretiyle, bir kurtuluş sa
vaşma giriyoruz diye beyan ederlerse, onlara 
şunu söylemek isterim. 

BAŞKAN — Sayın AtaÖv, bir dakikanız 
var, lütfen ona göre konuşmanızı tamamlayı
nız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Türkiye, re
jimine kastedilmiş, tehdit tazyik altında kalın

mış bir devrede rejimini kurtarmak, demokra
siyi kurmak ve millî iradeyi tecelli ettirmek 
suretiyle kurtulmuştur. Bugünkü Parlâmento
muz, parti farkı gözetmemek suretiyle kurta
rılmış olan rejimi, kurulmuş olan Cumhuriyet 
hükümetlerini böyle şer kuvvetlerden koruma
ya mecburdur. Şayet böyle şer kuvvetlere ik
bal ve itibar edilir, onlarla iktidara gelmek 
yolu aranırsa, Anadolu'nun dört bucağındaki 
rejimi kurmuş ve hükümetleri kurtarmış olan 
insanlar, icabederse bu bir avuç şirreti, bu bir 
avuç ahlâksızı, bu bir avuç rejim düşmanını 
ezer ve bu memleketten tasfiye eder, arkadaş
lar. (A. P. sıralarından alkışlar), 

BAŞKAN —• Tamamdır, Sayın Ataöv, lüt
fen bağlayınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım; şimdiden bu vesile ile Hükümeti, böy
le sokaklarda bildirilerin ilân edildiği, huzur
suzlukların yaratıldığı, kanunların çiğnendiği 
bir düzenin Hükümeti olarak kabul etmiyorum. 
Hükümeti vazifeye çağırıyorum. Bu bildirilerin 
altında imzası bulunan derneklerin politika 
yaptığı, memleketin rejimine kastettiği, ideolo
jik çalışmalar içerisinde bulunduğu görülmek
tedir. Bunların üzerinde durulmalı ve Cumhu
riyet savcıları harekete geçmelidir. Aksi tak
dirde rejimi kurtarmakla mükellef olan Yüce 
Meclise vazifeler düşeceği kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

SAĞDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Sen ilk 
önce kendi grupunu uyar. 

6. — Sakarya Milletvekili Şeraf'ettin Paker'-
in, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina 
Genel Müdürlüğüne bağlı mücadele reisleri ve 
bunlara bağlı mücadele müdürlüklerinde çalışan 
elemanların bâzı ilâç firmalariyle ortaklık kur
dukları yolundaki beyanların haksız ve yersiz 
olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Şerafett'in Paker, Zirai 
Mücadele ilâç firmalariyle, ziraat müdür ve me
murlarının ortak çalışmaları konusunda vü
cut bulan dedikodularla ilgili gündem dışı be
yanda bulunacaksınız, buyurunuz. 

ŞERAFETTİN PAKER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Üç celse önce Adana Milletvekili Sayın Sa-
rıibrahimoğlu gündem dışı yapmış olduğu ko-
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nuşmasında ziraat teşkilâtını, bilhassa Zirai 
Mücadele teşkilâtını töhmet altında bırakan 
bir konuşma yapmışlardır. Malûmları olduğu 
üzere, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Ka
rantina Genel Müdürlüğüne bağlı mücadele 
reislikleri, bunlara bağlı mücadele müdürlükle
ri vardır. 

BAŞKAN — Sayın Paker, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu takiben bir 
oylama muamelesi vardır. Dünkü Birleşimde 
gerekli çoğunluk maalesef sağlanamamıştır. 
Lütfediniz salonu terketmeyiniz. Buyurun Sa
yın Paker. 

ŞERAFETTİN PAKER (Devamla) — İlçe
lerde ziraat teknisyenleri hem Ziraat İşleri Ge
nel Müdürlüğünün işlerini, hem de Zirai Müca
dele Genel Müdürlüğünün işleri yapmaktadır
lar. Vilâyet ve kazalardaki ziraatçiler ya Zi
raat Fakültesi mezunu ziraat yüksek mühendis
leridir veya bölge ziraat okulu mezunlarıdır
lar. Ziraatçiler, ekonomimizin temeli olan zi-
raatimizi kalkındırmak için geceli gündüzlü bü
yük bir feragat ve fedakârlıkla çalışmakta
dırlar. Hele zirai mücadele teşkilâtında çalı
şan ziraatçiler mücadele mevsimlerinde resmî 
tatil günlerini, bayramlarını bile arazide, hal
kın arasında, köyde, tarlada, bahçede geçir
mektedirler. Bazan Devlet mücadelesi yapıl
dığı zamanlarda, meselâ çekirge mücadelesin
de olduğu gibi haftalarca, hattâ aylarca mem
leketlerinden, vazife mıntakalarmdan ayrı kal
maktadırlar. Bugün bu fedakâr ziraatçilerin 
demonstratif çalışmaları1 sayesinde Türk çift
çisine gerek Zirai Donatım Teşkilâtı, gerekse 
özel firmalar birçok yerde zirai mücadele ilâç 
ve vasıtalarını temin etmekte adeta müşkülât 
çekmektedirler. 

Demek ki, artık yabancı ot, haşere ve hasta
lıklarla mücadele ziraatçiler sayesinde halka 
malolmuştur. 

Esasen. Zirai Mücadele ilâçları 6968 sayılı Ka
nun ve bununla ilgili Zirai Mücadele İlâç ve 
Aletleri hakkındaki Nizamname gereğince, ta
rım Bakanlığından ruhsat alınmadan piyasa
ya çıkarılamaz. Ruhsat alınmak için de ilâç, 
tahlil ve denemelerden geçirilir. Tarım Bakan
lığı ayrıca gayrimuayyen zamanlarda ekipler 

halinde piyasa kontrolü yapmakta ve piyasa
dan alman numunelerin, esas vasıflarından 
farklı olup olmadığı tesbit edilmekte, farklı 
ilâç çıkaran firmaların ruhsatları iptal etti
rilerek cezalandırılmaktadır. Aynı zamanda pi
yasada, muayyen zamanını geçirmiş ilâçlar 
satılmaması için teşkilâtça ayrıca kontrollar 
yapılmakta, ilâç firmaları da ikaz edilmektedir. 
Hal böyle iken, ziraatçileri ilâç firmaları ile 
ortakmış gibi göstermek topyekûn ziraatçilere 
karşı bühtandır, iftiradır ve kadirşinaslık de
ğildir. Ben meslektaşlarımı böyle bir ithamdan 
tenzih ederim. 

Doktorlardan sonra, ilâç firmaları ile ortak
lık ziraatçilere intikal ettirildi, yarın da vete
rinerlere sirayet ettirilirse hiç şaşmıyahm. 

Ben, Sayın Sarıibrahimoğlu'ndan rica ediyo
rum, bu mevzuda Meclis araştırması talebi ile 
gelsinler. Şayet Yüce Meclis iltifat ederse haki-
kat meydana çıkar. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sataşma var Sayın Başkanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, zatiâliniz hakkın
da hiçbir beyanda bulunmadı. Ne söyledi sa
taşma olarak? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bühtanda ve iftirada bulunduğumu söyledi. 
Sataşma vardır ve sataşma iddiasında da ısrar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. Riyaset böy
le bir takdirde değildir. Sayın Şerafettin Pa
ker, Saym Kemal Sarıibrahimoğlu hakkında it-
hamkâr hiçbir beyanda bulunmamıştır. Binaen
aleyh, sataşılma olduğu kanaatinde değildir. 

Saym Kemal Sarıibrahimoğlu sataşma oldu
ğunda ısrar etmektedir. Yüce Meclisin hakem
liğine müracaat ediyorum. Sataşma olduğunu 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜI 

1. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrıntılariyle aydın

latmak ve bilgi edinmek üzere kurulması kabul edi
len Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi. \ 
(10/W 

2. — Petrol konusunda Meclis Araştırması ' 
yapan Komisyonda açık bulunan bir üyelik için ( 

seçim. (10/6) (10/8) 

BAŞKAN — Seçim icra edilecektir. 
Dünkü birleşimde gerekli çoğunluk sağla

namadığı cihetle seçim işlemi bitirilememişti. 
Şimdi Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçi
mi yapılacak. 

Bu arada müsaade ederseniz yine dün ço
ğunluk sağlanamamış bulunan Petrol Araştır- I 
ma Komisyonundaki açık üyeliğe seçim yapa
cağız. | 

Muhterem arkadaşlarım, birinci oy sepeti, 
yerli ilâç endüstrisi hakkında kurulacak Mec
lis Araştırma Komisyonuna üye seçimi içindir. ı 
Onu takibeden ikinci oy sepeti ise, Petrol Araş
tırma Komisyonu için yapılacak üye seçimi için
dir. 

İki mühürlü kâğıtlar dağıtılmaktadır. Mat- ı 
bu listeler ayrı ayrıdır. Arkadaşlarımız buna 
göre oylarını kullanacaklar. 

Her iki seçimi de müsaade ederseniz bir tas
nif heyeti neticelendirsin. Muvafık mı efendim1? 
(«Muvafık» sesleri) Tasnif heyeti için ad çeki
yorum : 

Sayın Şükrü Akkan... Burada. 
Sayın Nahit Menteşe... Yok. 
Sayın Muhiddin Güven... Yok. 
Sayın Adnan Akın... Burada. 
Sayın Orhan Erkanlı... Yok. 
Sayın Niyazi Özgüç... Burada. 
Sayın Şükrü Akkan, Sayın Adnan Akın ve 

Sayın Niyazi özgüç tasnif heyetine seçilmişler
dir. 

Şimdi hangi ilden oyların toplanmasına baş
lanacağını tesbit için ad çekiyoruz: Afyon Ka-
rahisar. 

Oyların toplanmasına Afyon Karahisar'dan 
başlıyoruz. 

(Afyon Karahisar seçim bölgesinden başla
narak oylar toplandı), | 

EN ÎŞLER 

BAŞKAN — Komisyonlara üye seçimi için 
oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen 
acele kullansınlar. 

Başka oyunu kullanmıyan arkadaşımız var 
mı? 

Oy verme işlemi sona ermiştir. Kaldırınız 
sepetleri. 

Tasnif Komisyonundan bir ricam olacak. Bi
raz sonra bir kanun tasarısını müzakere ede
ceğiz, acaba kabul ederler mi tasnifi arka sıra
da yapsalar? Teşekkür ederim. 

Muhterem 'arkadaşlarını, bir saatlik süre için
de görüşülmesi gereken kanunlara geçiyoruz. 

3. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (8. Sayısı :178) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi üzerindeki 
•müzakereler de tümü üzerindeki müzakere bit
miş ve maddelere 'geçilmişti, llgilii komisyon? Bu
rada. Hükümet?... Bir Ibakaoım Hükümet adma 
tckebbül etmesi lâzımı ve burada bulunacak. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PAL OĞLU (Adana) — Hükümet adma ben bu
lunuyorum. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril

mesine dair Kanun 

Midide 1. — 27 . 5 . 1935 taılih ve 2739 sa
yılı Ulus-aü. ıBayram ve öenıell tahlililer hıafkkın-
'dalkii Kanunim 2 nci maddesımin (D) ve (E) fılk-
nal'arı aşağıdaki şıe'kilde d'eğişftiralımliıştliır. 

Madde 2. — ' ( D ) — Şefcer Bayramı; a raf e 
günü <öğliqyin Ib&şlaınıalk üzare üçbuçulk güm. 
(E) — Kurban Baymanı; arafe günü öğleyfîın 
bıaşılaımaik üzere dörtbuçuk gün. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzıerimde sıöz tal-
rnıjş bııl'unaın laırlk'adaışliarı okuıyoruım. Oumhıırü-
yeit Halk Partisi Gıroıpu iadıma Sayın Mustafa 
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Komai Yilmaz. Şahıısiları adına sayım Türkân 
Soçlkin, Sayım Sadaıettin Çamga. 

Buyuran Sayın Musitafa Keımal Yılmaz, bi
ninci madde üzeninde. 

C. II. P. GRUPU ADINA M. KEMAL YIL
MAZ (Aydım) — Sayım Başkan, sayın arkadaş-
flıarrm, günüşüimclktc odan Ullusaıl Bayram ve t'a-
tillorle ilgili kamun tasarısınım .hinindi maddesi 
üzicrindc C. II. P. nin gönüşierlini özıeıtle 'arza 
çalışacağını. 

'Tasıaırının bininci ını!addesliınde genc'k Söker 
Bayramımda, ıgendkıse Kurban Bayramımda ane
le günü öğleden sonra tatile girlülımıesi öngörül
mektedir. Biz mıesdleye şu değişik açıilardam 
bakıyoruz: Kanaatimiz odun İri, k'anunlan ihti-
yaçılana cevap venmdk 'zorumdadınlar. İhtiyaç -
ılanı kanşıiiaımııyaın ve çoğu zaman lillıtiiyaçOara 
zıt unsunlar taşıyan, bir tdk kelime ilıe, gerçekçi 
olmıyam kanunlar, gündem güne uygula,ma ni
teliğini yitirmeye başladılan. Halkın kanuna 
gömül nızası ile itaat ve saygı gösterilmesini sağ
lamak ve ka.nun!larıın hazırlanışımda bu ilkeye 
riayet cıtımelk -zonunılulluğu vardır. Şimdi ıbu ilke 
açısından duruma bakacak oılursak, ulusal bay
ram ve tatillorde baymamdan bir 'gün önce ya
ram gün tatil. veılllımeımicısi karşısında kanunum 
geneği gibi mygullamımadığını (müşahede edeniz. 
Kanun t'dklifinim gerekçesinde ide gösterildiği 
gibi, mamur'ların bayram hazırlığı, öızıo'ffiklc ça
lışmak zorumda .ollan aınndlerin hazııllığı sebe
biyle bunların izin aldıklarımı, hazan izinsiz 
olanak görevlerini terk ettiklerini ve bazan da 
mesei saati ıbitmedcn önce dairelerimi, işbaşla-
nmı terk ettiklerini gönürüz. Sadece bu açıdan 
(meseleye bakarsak dahi kamunun uygulamasın
da bâzı zonlüklan olduğu ve hu yanım günlük 
(tatilin hizmete ve ihtiyaçlara uygun olduğu 
sonucuna varmak mümkündür. 

Öte yandan, yarım günlük tatil meselesi ko
nuşulurken lâyiklik ilkemizle ıbağ kurulmaya 
çalışılmasında biz pek gcrdkli olmıyan hin zor
lama olanak mütalâa cJtmdkteyiz. Aslında kanu
nun ismine dikkat edecek olursak; bunada ge-
ndk Şoken Bay namı, gerekse Kurban Bay namı 
diye dinî bayram olarak isimlendirilmemiş, Tür
kiye'ddki bütün bayramlar, ulusal bayramı ola
nak adlandınılmıştın. Şu halde gerek Seken Bay-
namı, genek Kunban Bayramı biziım dinî ihti
yaçlarımıza, gelendklenimize cevap ve nen, üze

ninde önemle durduğumuz, yürekten benimse
diğimiz bu bayramlar, diğer »bayramlarla bir 
bütün olanak ulusal baynam ve tatil günleri 
olanak nitelendirilmiştin. 1935 senesinde çıkan 
bu kanunda bu iki baynam özel bir önean veril
im jg, nitekim hiçbir baynam a bu iki baynam kadar 
fazla tatil hakkı tanın/m amıştır vatandaşlara. 
Cumhuriyet Bayramından, diğer Zafer bayram
larından daha fazla tatil, Şdken Bayramımda 
ve Kunban Baynamında verilmektedir. 

Şimdi yarım günlük bir tatil konusunu tan
ışınken gclcndkleno 'bağlılık, mânevi dünyamızı 
zengini eştirmdk, örf ve âdetlere saygı gibi, yü-
nekten benimsediğimiz ve daima kişi olanak ve 
parti olarak saygılı olduğumuz kutsal kavnam 
ve kuruluşların bir bakıma istismar edilmesini 
ve bunların getirdiği malzeme üzeninde dnama-
tiık siyasi konuşmalar inşa edilmeye çalışılma-
masmı da biz yadırgıyoruz. 

Şimdi ımuhterem aıkadaşlanım, 1 nci madde 
ben iki baynam için, yanımşan gün daha fazla 
tatil yapılmasını öngönmdktcdir. Eğer bu yanım 
'din tatilden yararlanmak geleneklere saygı ba
kımından 'bin öncelik tanıyonsa, bâzı arkadaşla
ra bir rüçlhan hakkı tanıyonsa şu halde bu bay
ram] an için 3 gün ve 4 gün tatil yapılmasını 
sağlıyam 1935 yılı Hülkümoti ve o yılın Meclisi 
bu konuda hiç şüphesiz hepimizden önde gelmek
tedir. Öte yandan bir başka arkadaşımız çıka
bilir, - değişik partiler içerisinden - bilki do çı
kacaktır yarım gün ilâve tatil değil, bunun bir 
gün olması gerektiğini savunabilecektir. Nite
kim, biziım grupumıuz içerisinde böyle düşünen 
arkadaşlarımız vardır. Arcf'e günü tam gün ola
rak tatil yapılmalıdır görüşünü savunmak müm
kündün. Buna turistik mülâhazaları da bir ge-
rdkçe olarak, eki iyen arkadaşlarımız vardın. 
Şimdi, aynı mantıkla hardkot edecek olursak, 
lıin gün ilâve tatil yapılmasını istiyen arkadaş-
lanın yanım gün tatil yapılmasını savunan ar
kadaşlardan daha çok mânevi dünyamızı zen-
ginleştimmeJk arzusunda olduğunu iddia ötmek 
aynı mantıkla mümkün olur. Bizim samimî ka
naatimiz odur ki, böyle tdknik bir konuyu ko
nuşunken sik sık ulu orta kutsal kavramları, 
kutsal kuruluşları ele almak, onlara saygıda ku
sur etmek domektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun getir
miş olduğu, - zaten bir maddeden ibarettir -
getirmiş olduğu husus görüşülürken arkadaş-
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larıımın bir kışımı; bir ulusal ekonomik kalkın
ma çabası içindeyiz, bir kalkınma seferberliği 
içimde olmamız gerekir, bu bakımdan böyle 
bir tatil lüzumsuzdur, görüşünü savundular. 

Sevgili arkadaşlarım, hiç şüphesiz yarım 
gün işgücü kaybı millet ölçüsünde belki önemli 
bar kayıptır. Ama gerçekçi olalım ve objek
tif bir görüşle Devlet dairelerindeki çalışma 
disiplinimize bir göz atalım. İtiraf etmek gere
kir ki, bizde çalışma disiplini, bir bakıma ça
lışma ahlâkı gereği gibi yerleşmemiştir. Bü
tün sıkıntılarımızın, belki de geri kalışımızın 
sebepleri içinde bu vardır. Şimdi, Devlet da
iresinde, çoğu zaman hepinizin müşahede etti
ğiniz olayları biliyorsunuz. Mesai saatleri için
de örgü ören hanımların, spor - toto dolduran 
memurların, mesai saatinden evvel işinden evi
ne dönen kimselerdin olduğu vakıası karşısında, 
bir yılda her iki bayram için yarımşar günden 
bir günlük ilâve tatil verilmesi büyük bir ka
yıp sayılmamak gerekir, kanısındayız. Şimdi 
aslında meselenin, temeline inmek lâzımdır. 

Kalkınma ihtiyacında olduğumuzu kabul 
ediyoruz. Kalkınma kararımızda millet olarak 
samimî isıek, alacağımız tedbirler vardır. Önce 
çalışma ahlâk ve disiplinini yerleştirmek, bu 
memlekette hem para israfını, hem zaman is
rafını önlemek, çalışan insanlara, kalkınmanın 
gerektirdiği şevk ve heyecanı vermek zorunda
yız. Çalışanı takdir etmeliyiz ve bu ilkede ar
tık testiyi kıranla suyu getirenin bir olmadığı
nı bütün halka göstermeliyiz. Yoksa, yarım 
gün fazla tatil yapmak bizi kalkınmadan alı
koymaz. Yarım gün fazla çalışmak da, bir si
hirli değnek gibi bir anda bizi kalkmdırnıaz. 

Yine arkadaşlarım, bu madde üzerinde, mad
de ile ilgili görüşlerini söylerken dinlenme 
ihtiyacından bahsettiler. Hiç şüphesiz ki, iyi 
dinlenmiyen insanın çalışma gücü eksiktir. Fa
kat şunu da itiraf etmeliyiz ki, biz çalışmada 
ne kadar kusurlu isek dinlenmede de o kadar 
kusurluyuz. İyi dinlenmesini bilmiyoruz, bildi
ğimizi iddia edemeyiz. Bu bir eğitim meselesi
dir. Bunu öğrenmek zorundayız. Her geçen 
gün belki biraz daha bunu öğrenmekteyiz. 
Hafta sonu gezileri, memleketlimizde yeni yeni 
gelişmektedir. Oturduğu yerden bir başka yer
de tatil yapmak bizde henüz yenidir. Yalnız 
burada iyi çalışabilmek için ne kadar iyi din
lenmek şartsa, iyi dinlenebilmek için de geçim 

sıkıntısından kurtulmamız gerektiğini hatırla
mak icabeder. Nitekim, memurun dinlenme 
ihtiyacı ile son yapılan zamlar arasında ilişki 
kurmaya çalışan arkadaşımın asıl maksadını 
ben bu şekilde anlıyorum. 

Kısaca, fikirlerimizi özetlemek gerekirse, 
C. H. P. si, Sayın Fahri Uğrasızoğlu, arkadaşı
mın getirmiş olduğu bu kanun tasarısına müs
pet oy vermek kararındadır. Bu münasebetle 
şu görüşümüzü özetle Yüoe Meclise arz etmek 
isterim ki, topyekûn hızla demokratik düzen 
içerisinde kültürel, sosyal ve ekonomik ba
kımdan kalkınma ihtiyacında olan bu ülkede 
çalışma disiplinini, çalışma ahlâkını süratle 
tesis etmeliyiz Bu vesileyle C. H. P. Grupu-
nun saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türtkân Seçkin, buyurun. 
Lehinde mi, aleyhinde mi? 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Aleyhinde. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Ben üzerinde konuşacağım. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Grup adına 

üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Seç
kin. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun 2739 sayılı 
Ulusal bayram ve genel tatiller Kanununun 
(E) ve (D) fıkralarının değiştirilmesini, yani 
Ramazan ve Kurban bayramlarının arefeden 
itibaren Devlet bütçesinden maaş ve ücret alan
lar için tatil .olması hakkındaki kanun teklifi
nin birinci maddesi aleyhinde süz almış bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarıım, tasarının tümü üze
rindeki konuşmaımda belirttiğim gibi, bu ka
nun tasarısının birinci maddesine iltifat etme
yiniz, zira mânevi kıymetlerin değerlendirilme
si şöyle dursun, hem çalışma, kalkınma, gay
ret ve çabamız, hem de lâik Cumhuriyet inan
cımız yara alacaktır. 

Gerekçede belirtildiği gibi, buna Müslüman
lık yönünden demektense mezhep yönünden 
demek daha doğrudur. Din yönünden yapılan 
savunmada arife günleri ölülerin kabirlerini 
ziyaret edildiği, tamiratla meşgul olunduğu ifa
de edilmiştir. Bu çok umumi bir hükümdür. 
Ancak buradan ifade eden arkadaşlarımız gibi 
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gerekçe, bir ııuıtuktaaıı ileriye gidemem-ektedir. 
Devletin, bu zâyametleri bir telk mezhebin, ki 
zaten mezhep sahipleri tarafından ortada bu-
lunmıyam> ve bulunmuasma da imkân olmıyan 
isteklerine karşı böyle istekler varmış gibi, ka
nunla tatil güntü teslbit edilmesi de doğru görül-
mıem'elijdir. 

Değerli arkadaşlarımı, goik yakın kusa bir 
hâtıramdan bahsetnıeık isterim. Kurban Bay
ramının birinci günü seçim bölgem olan bir il
çenin kiöyünde'yim, sabah köylülerle bayram
laşmak (kolay olmadı. Sebebime gelince; geçen 
yıldan bu yana köylerinde hizmet gönen ima
mın yorumu üzerdlnıe bayram namazından sonra 
8 - 10 yaşındaki çocuklardan itibaren bütün 
•köy halikı mezarlıkta bayramılaşi'yorlar ve böy
lece yaşama ümidi dolu insanlar, ölüsü olma
sa dahi, bir keder havasına bayram sabahı me
zarlık başımda büründürülüyor. Yine aynı din 
görevlisinin yoruım ve tarifleriyle, yakın za
mana kadar Türk Hava Kurumuna hediye 
-edilen kurban derilerinin, özellikle din görevli
leri cemiyetine verilmesi telkin .edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Seçıkin, bu kanunla hiç 
irtibatı yok. Bu kanun münhasıran tatilin ço
ğaltılmasına matuf bir kanun. Hava Kurumu 
ile .ilgisi yok. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, dindar gözükmek başka şey, bil
fiil içinde dinî günlere - ki vicdan hürriyetine 
terk edilmiş bir şeydir bu - dinî günlere hürmet-
ikâr almak, onun icaplarını yerine getirmek de 
başka şeydir. (A. P. sıralarından, «kutlaımı-
yalım mı yani?» sesi) öyle bir şey demiyorulm. 
Yanlış anlamayınız ve tahrif etmeyiniz lütfen. 

BAŞKAN — Çok rica ederim müdahale et
meyiniz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla)' — Gerçekten 
Müslüman mezheplerinden bâzılarında dinî an
lamda mezarlara kutsallık izafe etmek âdeti do 
yoktur. Nitekim Suudî Arabistan Kiralı Türki
ye'ye geldiğinde semholik bir hareket olan Ata
türk'ün kabrini ziyaret etmek cihetine bile git
memiş... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin... 
TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Böyle bir 

hareketin dinî mülâhazalarla... 
BAŞKAN — Sayın Seçkin, kanun teknik bir 

kanun diyor ki... 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Teknik 
açıdan müdafaamı yapıyorum, birinci madde
nin aleyhinde olduğumu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Suudî Arabistan Kiralının 
Anıt - Kabiri ziyaret etmemesiyle bu kanunun 
alâkası yok efendim. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Gerekçe
mi ifade ettim. Böyle bir hareketin kendi mez-
hobince menedilmiş olduğunu mazeret konusu 
olarak söylemişlerdir. Lâik bir Devlette din ve 
mezhep ayrımı yapılmıyacağma göre, böyle bir 
gerekçe ile yarım gün arife tatilini mevcut 
'bayram tatillerine eklemek, mezheplerin eşit
liği bakımından da savunulamaz. 

Herkes Müslümanlık anlayışını da mezhebi
nin kurallarına göre hareket etmekte serbest
tir. Yine bunlara göre dostluk ziyaretlerini yap
makta hürdür. 

örf ve âdet yazılı olmıyan kanundur. Özel
liği, kanun gifbi sabitlik göstermektedir. Ancak, 
böyle bir örf ve adet göstermek tarihimizde 
mevcut değildir. Aksini ispat etmek arşiv ve
sikalarımızla mümkündür. Nitekim İstanbul 
Üniversitesi Edelbiyat Fakültesi Eylül 1949 ta
rihli Dergisine, 139, 140, 141 nci sayfalarına 
bakarsanız görürsünüz : 

İlkçağdan itibaren tarih devreleri gözden 
geçirildiğinde bugünkü anlamda resmî hafta 
tatiline raslanmıyor. Musevilerde ilkçağda, 
dinî mahiyette bir hafta tatiline rasl anmakta
dır, bu da dünyanın oluşunu altı günde yorum
lar, onun dışındaki yedinci günü, Salbbat dediği 
Cumartesi günümü de bir sevincin ifadesi ola
rak bir dinlenme günü olarak kaJbul ederler. 

Hıristiyanlar ise, güneşin adına izafe ola
rak Pazar gününü kutsal bir gün olarak say
mışlar ve tatil yapmışlarıdır. 

Ortaçağda ise, Katolik kilisesinde zuhur 
eden soysuzlaşma neticesinde, Pazarın mukad
des bir gün olmaktan ziyade bir eğlence günü 
halini aldığı görülür. Daha sonra Hıristiyan 
âleminin reformist hareketiyle Pazar günü yine 
İbadet ve istirahat günü olur. 

İslâm âleminde ise, Cuma namazının fara 
oluşu, Cuma gününe diğer günlerden ayrı yer 
verir. Buna rağmen Cuma günü, istirahat günü 
alarak tâyin edilmemiştir. Nitekim, Kur'an-ı 
Kerimin Cuma suresi, âyet 9 «Ey müminler, 
Cuma günü namaza nida edildiği, yani ezan 

— «70 — 
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okunduğu vakit zikr-i ilâhiye müracaat ve alış -
verişi terk ediniz. Hayır ve şerrin hakikatini 
bilesiniz. Bu müsaraat ve terk sizin için daha 
hayırlıdır» der. Hüseyin Kâzım Beyin yoru!m-
lamasmdan. Bu bilgileri Tarih Dergisinde bu
labilirsiniz. 

Bu âyetten anlaşılıyor ki, Müslümanlar Cu
ma günü farz olan namazı edâ eftmeleri için ca
mie koşacaklardır. Şu halde her mükellef Müs
lüman erkek... 

BAŞKAN — Hiç alâkası yok, Sayın Seç
kin, çok rica ederim. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Ancak 
Cuma namazının örf ve âdetin tarifini yaptım 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Cuma namazının, örf ve âdet
lerin bu Tatil Kanunu ile ne alâkası var? 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — örf ve 
âdetle ilişkin olarak size, arşivlere dayanan 
bilgi sunuyorum, Sayın Başkanım, gerekç'cmdir 
bu. («Bravo» seslen, alkışlar) Şu halde her 
mükellef Müslüman erkek ancak Cuma namazı
nın devamı müddetince bütün işlerini bıraka
cak ve dinî vazifesini ifa ile meşgul olacak ve 
namazdan sonra tamamen serbest kalacaktır. Bu 
esaslara göre de görülüyor ki, Cuma günü bir is
tirahat günü olarak tesbit edilmiş değildir. 

Kur'anm Cuma namazı hakkındaki ahkâmı, 
İslâm devletlerinde muteber tutulmuş Cuma 
gününün tatil günü adedilmesi cihetine de gidil
memiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu devrine gelince, İs-
lâmî temellere dayandığı malûm olan bu Devlet 
dahi diğer Müslüman devletleri gibi, Cuma gü
nüne dinî hükümler haricinde bir mahiyet ver
memiş, fakat haftanın muayyen bir veya iki gü
nünü devlet müesseseleri için istirahat günü ola
rak kabul etmiştir. Ancak bu istirahat günü ta
mamen lâik mahiyette bulunduğundan Musevi
ler ve Hıristiyanlarda olduğu gibi sabit kalma
mış, zamanın icaplarına göre değiştiği gibi ha
zan kısa ve uzun bir müddet için kaldırılmış 
veya devlet müesseselerinin bir kısmı için imti
yaz şeklini almıştır. Geniş tarih içinde bir za
man Salı günü yapılan hafta tatili Perşembe ve 
Pazar günleri olmak üzere haftada iki güne çı
karılmıştır. 

3 ncü Selim gibi büyük ıslahatçı olduğunu 
bildiğimiz Mahmut 2 devrinde tatil işlerinden 
ziyade, Devjet işlerinin muntazam surette gördü-

rülmesine ehemmiyet verildiğinden iki günlük 
tatil haftada bir gün olarak o da Pazar günü ol
mak üzere bir güne indirilmiştir. Mısır Vali
si Mehmet Ali Paşa isyanı üzerine işlerin çoğal
masından tatil bu defa büsbütün kaldırılmıştır. 
Mısır meselesinden sonra hafta tatiline lüzum 
hissedilmiş, fakat bu tatil yalnız Babı defteriye 
münhasır kalıp Perşembe günleri uygulanmıştır. 

Tanzimatı takibeden günlerde Cuma günü
nün tatil günü olarak kabul edildiğini görüyo
ruz. Gerekçesi... 

BAŞKAN —i Sayın Seçkin, çok rica ederim, 
size büyük bir müsamaha göstermekteyim... 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, ben sözümü ik
mal edeyim, lütfediniz. 

Size müsamaha göstermekteyim. Bu madde 
ile irtibatı olmıyan beyanda bulunmaktasınız. 
Şimdi konuşmakta olduğumuz kanun, Cuma gü
nü veya Pazar günü gibi hafta tatili değil. Bay
ram tatili Kanunundaki müddet, tanınan gün 
adedi çoğaltılsın diye bir teklif gelmiştir. Mese
le bundan ibarettir. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, örf ve âdetlerle ilişik bu cümlelerin kul
lanıldığı teklifin gerekçesinde de görülmektedir. 
Binaenaleyh, örf ve âdetler açısından tarihe bir 
göz atmayı ve bundan pasajlar sunmayı faydalı 
buldum. Ben burada demagojik konuşmalarla 
bunu dile getirmiyorum, tarihî vesikalarla dile 
getirmeye çalışıyorum. Yoksa, ö*ri ve âdetleri 
demagojik bir üslûp ile burada ifade etmekten 
daha kolay bir şey olamaz. 

Gerekçesi; Perşembe günlerinin tatil olması, 
ertesi gün de gayriresmî olmasına rağmen Cu
ma gününün de bâzı kişiler tarafından tatil ola
rak kullanılması bakımından, Devlet dairelerin
deki işlerin aksaması yönünden tatil Perşembe 
gününden de kaldırılmak suretiyle Cuma günü
ne inhisar ettirilmiştir. Çünkü esas olan Devle
tin vatandaş işini gördürmesidir. 

Bundan başka Cuma gibi Müslümanlar için 
kutsiyete sahibolan bir güne hürmet gösterilmiş 
olması da gayet btaiîdir. Yalnız Devlet kapısın
da çalışanların değil, diğer sahalarda da çalışan 
insanların, her medeni memlekette olduğu gibi, 
istirahatini düşünmek, umumi hafta tatilini ka
bul etmek Cumhuriyet devrinde olmuştur. Tür-
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kiye Cumhuriyeti Hükümeti siyasi, sosyal ve 
iktisadi sebeplerden yakın ilgisi bulunan Bat 
ülkeleri i le münasebetlerini tam bir ahenk için
de yürütmek için de tatil gününü Cumadan Pa
zara çevirmiştir. 

Yukarıdan beri arşiv vesikalarını konuştur
makla dinsel yönden örf ve âdet tarifine sığar 
bir tatilin olmadığını, düşünülmediğini ifade et
tim. 

Osmanlı İmpartorluğu devrinde bile hâkim 
olan fikir Devletin hizmetinin gördürülmesi idi 
Çünkü, ancak geniş halk kütlesi bundan mem
nun olur. Halktan yana görünecek, demago-
ijk sözlerle kutsal duyguları istismar edeceksi
niz... Aslında bu, halktan uzak olmaktır. Bu ba
kımdan da bu maddeyi kabul etmeyiniz. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten bugüne ka
dar umumi efkârın bayram tatilleri ile ilgili her 
hangi bir tepkisi görülmemiştir. Mevcut tatil
ler tabiî ve normal görülmüştür. Basınımızın 
sayfaları açık olduğu halde böyle arzulara ras-
lanmamıştır. 

Diyanet İşleri gibi bir müesseseden de böyle 
bir arzu izhar edilmemiştir. 1946 dan beri arka 
arkaya gelen Meclislerde böyle bir konu ele alın
mamıştır. 

Bunlar ortada iken ve yine uğraşılacak bir
çok çözüm bckliyen meseleler dururken, kalkın
mayla ilgili ileri ülkelere ulaşma çabası ile güç
lü tedbirler getirmek dururken esas tatil günle
rini artırmak değil, tatilleri iyi değerlendirebil
menin gerçekten çalışmaya güc kazandıracak ni
telikte yaşanmasını, hiç tatilden nasibini almı-
yanlarm da tatilini değerlendirmesinin tedbirle
rini düşünmek gerektiği, memleket ortamında 
böyle bir kanun teklifinin gerekçesini anlamak
ta hâlâ güçlük çekiyorsam mazur görünüz. 

Lâik inancımla geldiğim ve lâik Cumhuriyet 
ilkelerine bağlı kalacağıma dair bu kürsüden et
tiğim yemine, halkın mutluluğu için sadakat 
borçluyum. Çünkü lâiklik dinsizlik değildir. Bu, 
demogojik bir lisanla pekâlâ tahribedilmekte-
dir. 

Kanun, bir gerçeğin karşılığı olmak gerekir. 
O halde teklifi yapan arkadaş, daha çok kendi 
hislerinin savunucusudur. Bu bakımdan da bu 
maddeyi kabul etmemenizi rica edeceğim. 

Maneviyat takviyesine gelince : Gerekçede 
de belirtildiği gibi, maneviyatı bu kanunla tak

viye etmek meselesi, burada sözü geçen manevi
yatı açıklamak gerekir, bunu anlıyabilmek için. 
Hu maneviyat dinsel bir anlam taşıyorsa Mecli
simizin bununla meşgul olmıyacağı Anayasa hü
kümleriyle tesbit edilmiştir. Anayasadaki lâik
lik terimi, Devletimizin yalnız müesseselerinin 
dinden ayrılması mânasına gelmez. Meclislcrimi-
rin memleket dâvalarını görüşmesinde lâik bir 
düşünce, lâik gerekçelerle de çalışmasını gerek
tirir. Bu düşünce ve gerekçeler bir tarafa bıra
kılırsa, Meclisimizin çalışmalarında Anayasanın 
istediği, espiride vuzuh bulunmaz. Cumhuriyetin 
bir müsamaha eseri olarak sosyal anlayış içinde, 
geleneksel dinî bayramlarımız resmî tatil içine 
alınmıştır. 1935 tarihinde çıkan 2739 sayılı Ka
nun bugün yürürlüktedir. Yürürlüğü ile fiilî 
bir meşruiyet kazanmıştır. Buna bir itirazımız 
yoktur. Bu kanuna ekler yapmak ise, 1961 Ana
yasasının açıkladığı lâiklik ilkesinin özü ile 
çarpışma halindedir. 

Değerli akadaşlarım, lâikliğin kısaca tarifi 
şudur : 

Devlet idaresinde kanunların, nizamların 
/e usullerin çağdaş medeniyet icaplarına, ilim 
esaslarına ve dünya ihtiyaçlarına göre yapılma
lını ve tatbik edilmesini, dinin Devlet ve dünya 
işlerinden, ve siyasetten ayrı tutulmasını esas bi
lir. 

Durum bu. olduğuna göre, daha dün Hürriyet 
gazetesinde İlahiyat Fakültesi mezunu bir hanım 
vaizimiz bakınız lâikliği ne kadar güzel târifli-
yor : 

«Lâiklik, dinsizlik demek değildir...» 

BAŞKAN — Sayın Seçkin... 

TÜRKÂN SLÇKİN (Devamla) — «... Devle
tin ve dinin... 

BAŞKAN —• Sayın Seçkin, Başkanlığa saygı 
gösteriniz, ıttıba ediniz, rica ederim. Hele ben 
konuşurken siz lütfen bu arada boyanda bulun
mayınız. Size son defa ihtar ediyorum. 1 nci mad
deyle irtibatı bulunmıyan beyanlarda ısrar et
mektesiniz. Bu ısrarınıza devam ettiğiniz tak
dirde konuşmanızın devamını veya ademi deva
mını Yüco Heyetin takdirine sunacağım. Lütfen 
bu sınır dâhilinde görüşünüz ve madde dışına 
çıkmaymız. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, gerek konunun üzerinde olmak itibariyle, 
gerekse Sayın Başkanlığa saygım sonsuzdur ve 
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'bu saygının hudutlarını aşmamış durumdayım. 
Yalnız bu konu üzerinde genel görüşme yapılır 
ken dinsel açıdan, örf ve âdetler açısından, umu
mi istek açısından demagojik tüslûplarla savun 
malar yapıldı. Bunlar, ilmî ve tarihî vesikalara 
dayanmıyor idi. bu Bakımdan gerekçemi bunla 
ra dayamak zorunluğunu hissettim. Yoksa kutsa1 

kuruluşları ele almakta, onlara saygılı olmakta 
derecesiz hassasiyetim vardır. Bunları zabıtlar 
tetkik edildiğinde görmek, sizler için de müm
kündür. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık böyle tak 
dir etti, 1 nci madde dâhilinde konuşunuz, lüt
fen bu sınırı tecavüz etmeyiniz, konuşmanızı ona 
göre yapınız. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — «... Dev
letin ve dinin ayrı ayrı... 

BAŞKAN — Hayır efendim, o beyanda bulu
namazsınız. Bir gazetede yazılan bir kimsenin be-
yaniyle 1 nci madenin hiçbir irtibatı yok. Baş 
kanlık böyle takdir ediyor, istirham edeceğim. 

TÜRKÂN SEÇKLN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, burada savunmalar o kadar demago
jik üslûpla yapılıyor ki, Parlâmento kürsüsü, de
magojik üslûpla Hükümet işlerinin halledilcceğ' 
yer değildir. Maalesef kaydetmek gerekir ki... 

BAŞKAN — Bu sözleriniz de o sınırı geçti, 
çok rica ederim Sayın Seçkin, birinci madde üze
rinde konuşunuz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Yasama or
ganına gerçekten saygılı olmalıyız. Bununla bi
tiriyorum sözümü. Bu bakımdan, yasama or
ganının itibarını korumaya mecburuz. En az Ge
nel Kurul kadar saygılı olduğumu bildirir say
gılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde konuş
maların 5 er dalkika ile kayıtlanması hakkın
da bir önerge gelmiştir, önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların 5 dalkika ile tahdidedilmıesi-

ni arz ederim. 
'Sakarya 

•Şerâfettin Baker 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz sırası Sayın Sadreıtltin Çanga'mndır, 
buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Grup adına daha evvel söz İste
miştim ? 

BAŞKAN — Çok afedereiniz, bir dalkika 
Sayın Çanga, Güven Partisi Grupu adına Sa
yın İncesulu söz istemişti, buyurun efendim. 

Yalnız Sayın İncesulu, kabul edilen önerge
de grup tasrih edilmiştir. Bu bakumdan zatıâli-
niz de 5 dakika ile kayıtlısınız. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, ulusal bayram ve genel tatiller hak
kındaki 2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
«d» ve «e» fıkralarının değiştirilmesi hakkın
daki Sayın Fahri Uğrasızoğlu arkadaşımız ta
rafından verilmiş o'lan kanun teklifi üzerinde
ki grupuımuz görüşlerini kısaca arz edeceğim. 
Bir defa benden evvel konuşan hatiplerden bi
risinin de söylediği gibi, kanunlar hayatın alkı
şına cevap vermelidir, engel olmamalıdır, haya
tın alkışını kolaylaşitırmalıdi'r, aynı zamanda 
uygulanırken de kendilerine saygı düyulmıalı-
dır. Bu, gerek toplum hayatı için, gerek hukuk 
kurallarının uygulanması için değişmiyen bir 
kaidedir. Halbuki, 2739 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesiyle kabul edilmiş olan Şeıkeır Bayramı 
ve Kurban Bayramına ait tatiller uygulanır
ken fiilen bir gün evvel ve öğleden sonra dev
let dairelerinde müsamaha veya alınan izinler
le boşalma olmaktadır. Şu halde bu fiilî hali, 
hulkukileştirnueık çok dıaha uygun olacaktır. Bu 
bakımdan teklif, bir fiilî hali hukufcileştiran'eyi 
ve hukukî olarak tanzimi öngörmektedir. Bu 
bakımdan yerinde bulmaktayız. Ancak, yine 
bu kanun teklifi üzerinde benden evvel konu--
şan arkadaşlarımın lâiklik ilkesi ve dinî tatil
lerle ilgili konulara dokunulmasının ilgisini 
anlıyamadıım. Çünkü, kanunda tatillerden isti
fade edenler ile onların fiil ve işlemleri ile ta
tilin niteliğini karıştırmamak lâzımgeliır. 

Biz bu kanunla tatili tanzim ediyoruz. Bu 
tatil sırasında tatilden faydalananların ne ya^ 
pacaiklannın tanzimi kendilerine aittir ve ken
dilerinin hakkıdır. Mezarlığa gider, ecdadını 
mı ziyaret eder, çarşıya gider alış - veriş mi 
eder. Bu, kanun koyucunun meşgul olacağı biır» 
konu değildir ve olmamak lâzımgeliır. 

Yine muhterem arkadaşlarımı, kanun teknik 
ği bakımından, kanunun birinci maddesiyle de-
ğişıtirilım'ek isıtenilen ikinci fıkranın yazılış tar-
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zı balonundan arz ediyoıruım, burada «öğleyin 
haşlamak üzere» tâbiri vardır. «Öğleyin» diye 
bir hukukî tâbiri ydktur, Bunu, saat 13 olarak, 
yine aynı kanunla verilmiş olan tatillerin bir 
'kısmında başlattığımız gıibi değişitirımeyi fayda
lı mülâhaza eJtmıek)teyiz. Mâruzâtım bu kadar
ıdır. «öğleyin» stö«ziü, tâbiri yerime «saalt 113,00» 
(kelimesini koymak için biir takrir veriyordum. 
Kabul edildiği takdirde uygulayıcılar için, öğ
leyin gibi gayrimuayyen bir tâbir yerine, bel
li bir başlangıcı da kalbul eltmiş olaıcağız ve 
ıbir kolaylık olacaktır. 

Saygılar sunanım. (Göven Partisi sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şener, zatıâlinizin takri
rini aidini. Aııciak, madde üzerinde müzalkere 
devam etmekte bulunduğu eibeltle, daba önce 
de Sayın Isimelt Sezgin tarafından verilmiş bu
lunan bir önerige aynı mahiyelti kapsajmalkta-
(dır, bu 1 nci maddenin malî y'öım olmasa bakı
mından Bütçle ve Plân Komisyonuna havale 
'edilmesini taıleJbediyorsunuz. Bu 1 nci maddeyi 
oylamadan evvel, en aykırı teklif olarak, bunu 
nazarı di'kkalte alacağım ve o şekilde oylııya-
cağum. Şaydt kalbul edilirse 1 nci madde Büt
çe ve Plân Komıisiyonunia havale edilir, kalbul 
edilmezse o zaman maddeyi oylıyacağıım. 

/Buyurun Sayın Çamga, Mıkıdıe. 
(SABRETTİN ÇANGA (iBursa) — Sayın 

arkadaşlarım;% 

Uşak Milıleıtveikili Sayın Fahri Uğraşız» ğiu 
arkaldaşıımjzan, ulusal bayram ve genel tatiller
le ilgili kanunun değiştirilmesi ile ilgili tek
lifinin gerekçesi üzerimdelki tartışmalara kaitı-
la<calk değilim. Yalnız kanun teklifinin yerlinde 
olduğu düşüncesindeyim. Tasavvur buyurunuz 
ki, ortada bir gerçek durum varıdır. Kurban 
Bayramı ve Ramazan Bayramının anele günle-
airıde devlet dairelerinde, dkullarda ve hattrtâ 
ıbizim Parlâmentoda daıhi, bıayram taltiflerinin 
.geitineoeği zaruretlere kaltılarak, fiilî b'âzı im-
!kânkr yaratılmaktadır. Kaldı İki, Devlet Per
sonel Kanunu ile haftaida iki ^ün, Cuımaritesi 
ve Pazar olmak üzere, haftada iki gön resımî 
ı lal relerde çalışanların hem dinlenmelerini sağ
lamak, heım de Töılkiyelde arltılk bugün bir sa
nayi olan iç turizmi teşvik tedbirleri düşünül
mektedir. Devlet; Personel Kanunu yürürlükte 
•olmadığına göre, bu teklifi bir başlangıç say
mak da mıümlkündür. Fiilî dunum bu olduğu

na göne, bunu bir hukulkî hale getirmek elbet
te ki. daha isabetli bir yoldur. Ancafk, benim 
teklifim; bugün dinî bayramlarımız vesilesiy
le eş, dost ve akraba ziyaretleri artık eskiden 
olduğu gibi, aynı şehirde veyahut aynı kasa
bada yaşıyan aileler arasımda değil, daha ziya
de şehirleranaısı âdelta bayram yapmak istiyen 
ailelerin ziyaretleri dalha dinlendirici bölgelere 
doğru uzamış gitmiştir. Yani, bir nevi iç tu
rizm hareketi başlamıştır Törlkiye^de. Bugün! 
bayram dendi mi, aileler arıtılk bulundukları 
yerden ziyade, Türkiye'nin turistik bakımdan 
daha zengin, dalha hareıkötli bölgelerine aikm, 
akın gitmelktedirlor. 

BAŞKAN — Sayın Çamga, bir dakikanız 
kalımıştbr, (lütfen bağlayın. 

SADRETTIN ÇANGA (Levamla) — Bağlı
yorum. O itibarla benim teklifim bu maidde 
üzerinde, bu anofe günlerime isalbet eden tatilin 
yanım gün değil, bir güne çıkarılmasıdır. Çün
kü bahsettiğim bu iç turizmi teşvik 'edici im
kânlar anıeakk yanım gün içimde değil, sabah
tan itibanen başlamalk üziere dalha mümkün, 
daha is'abetli ve hatltâ daha gerç.'ek bale gelir. 
O itibarla bu huısuslta verilmiş bulunan bir tek
life bu zaruretler altında ankadaşlarımızın ka
tılmasını istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Salbri Özıcan San lehin

de mi, aleyhimde mi ydksa ikıerimde mi lütfen 
diniz. 

ıSABRİ ÖZGAN SAN (Gümiüşane) — Lehin
de. 

BAŞKAN — Sayın Kaya Öademir. 
KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Saym Süleyman Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Saym Kırhaşlı? Yok. 
ıSayın Ahmet Taıhtalkıilıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Aley

himde. 
BAŞKAN — Sayın Ertunlga 
ARİF ERTUNOA (İzmir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Tahltalkılıç, 

aleyhinde. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanun Ocıalk 19>68 senesin
de meydana gelecek bir riesımî taltil gününü 

— 374 — 
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»kapsamaktadır. Nasıl olup da Başkanlığın bu 
işi acele ve ivedi bir mevzu olarak ele aldı
ğına aklım ermedi. Çünkü, Ramazan Bayramı 
Ocak 19'68 de gelecoktir, resmî bir tatil günü
dür, bir gün evvel bir kanun getirdiniz mi bu 
yürür. Elimizde âcil işler v anken Başkanlığın 
bu işi nasıl ivedi hale getirdiğine aklım erime
di. 

İkincisi arkadaşlar, fiilî bir vaziyetti resmî 
hale getirmek konusu ele alındı, itiraf edelim 
ki, Türk Devlet hayalında disiplin mevcut de
ğildir. Bu disiplinsizlik devam ederse yarım 
gün çoktan bir gün oldu. Kaldı ki, tatil gün
lerinin ertesi günü yarım güne raslı yorsa tam 
tatil günüdür, diye elimizde bir madde de var. 
O halde devri sıenıoilerde bu iş takibe ttiği za
man Cumhuriyet Bayramından sonraki yarım 
güne gelirse üç gün Cumhuriyet Bayramı, 
4 gün de Ramazan Bayramı 7 gün tatil... 

Aziz arkadaşlarımı, Tünkiyc bu disiplinsiz
lik içerisinde yürüyüp giderse devlet hayatın
da, arefe günü yarım gün tatildir fikrine isti
naden kanun çıkarırsanız, niçin bir gün tatil 
değildir disiplinsizliği yine gelir. Size açıkça 
ifade edeyim, bugün Japonlara hepiniz imreni
yorsunuz. Bana Japon Maarif Müsteşarı geldi 
dedi ki, tatillerinizin uzunluğuna bir türlü akıl 
erdiremedik. Teknisyenler de cevap vermedi. 
Klâsik cevabımız var; biz ziraat memleketi
yiz, uzun boylu hasatla meğguldür talebeler, 
(binaenaleyh, tatillerimizi bu itibarla uzun yapı
yoruz. Biz de ziraat memleketiyiz, pirinç zira
atı ana - baba günüdür, fakat müdürün tale
beye 15 gün içki izin verme hakkı vardır, iki 
tane de ödev getirir dedi. Bu kadar uzun ta
tille bu hayatı nasıl temin ediyorsunuz, anlıya -
anıyorum, dedi. 

Yarın göreceksiniz Sayın Uğrasızoğ.lu, res
mi tatil günlerinin çokluğunu önlemek için ye
ni bir kanun getinmeye mecbur kalacak, çün
kü kendisi öğretmendir, hassas bir insandır. 
Bu tatil günlerinin çokluğu karşısında biz res
mî tatil günlerini birleştirmeye gideceğiz. 

Arkadaşlar, memurlar için bunu temin et
tiniz, terzi çırağı o gece sabaha kadar çalışır, 
alış - verişini ne zaman yapacak? Kalaycı kap 
ikalaylamak için saibaha kadar çalışır, hattâ bay
ramın birinci, ikinci günü kunduracı çalışır, 
•onun tatilini nasıl temin edeceksiniz? Böyle 
düşüncıelorle tatil günü ihdas etmenin ne din 
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ile alâkası vandır, ne devletle. Bizim ortaya 
koymak istediğimiz, Türkiye'de tatil 'enflâsyo
nu vardır. 

Turizm dediniz arkadaşlar, hepiniz biliyor
sunuz; tatilleri suiistimal devri başjlamıştır, 
Türkiye 1de. Herkes hesabediyor yarım güne 
geliyor, yarım gün de ben gitmezsem bir güne 
geliyor, işte size beş gün tatil... Devlet hayatı 
ne zaman görülecelk arkadaşlar? 

Size acı bir hâtıramı söyliyeyim, resmî ha
yata şöyle başladım: Emirdağ kazasına kayma
kam olarak gittim, 500 metre uzunluğunda 
çarşısı var, memurlar öğleye kadar Pazar ol
duğu gün gelmiyor. Halbuki Pazar günü köy
lü kasabaya gelir, memur daha çtfk o gün vazi
fesi başında olmalı ki, mahkemedeki, nüfusda-
ki, tapudaki işini görsün, geri dönsün. 

Onun için bu işin ne ivediliği var,ne ön
celiği var, ne icabı var, ne gerçeği var; Tik'k 
'devlet hayatındaki disiplinsizliğin peşinden 
sünüklenımelk gibi bir alkıbet var. Reddedilme
sini hepinizden saygıyla rica ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç'a Başkanlığa 
tereıbtıüıbeden hıususda cevap vermek lüzumunu 
hi&sediyaruan. 

CBu kanun bir hususiyeti yönünden öncelik
le ele alınmış değildir. Biliyorsunuz gündemi, 
Meclis Başkam, parti grup başkanları ile yap
mış olduğu toplantıda tanzim ediyor. Bu vazi
yette yapılan toplantıda Askerî Personel Ka
nununun uzun süre görüşmesi devam edeceği 
cihetle, bu arada bir saatlik süre içinde bir 
maddeli'k kanunların görüşülebilmesini temin 
için mutabakata varilmış ve bu kanun da bir 
madde olması münasobetiyle gündeme girmiş 
bulunmaktadır. Yoksa ehemmiyeti, mahiyeti 
veya vüs'ati yönünden kanun öncelikle Baş
kanlıkça ele alınma gayreti içinde mütalâa 
edilmemiştir. 

Sayın Köseoğlu üzerinde, buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Benden 

evvel konuşan Sayın arkadaşımız Tahtakılıç 
bir tatil enflâsyonunun, bir de Devlet otorite
sinden, disiplinsizliğinden bahsettiler ve daha 
evvel .konuşan Tüıtkân Seçkin arkadaşımız da 
bilhassa lâiklik prensibini zedeler bir mahiyet 
ta§ır şeklinde edalarda veyahut bir fikir ge
tirmek arzusunu duydular vıe bunu izhar et-
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meye çalıştılar. Ben bunlara cevap vermek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ şunu peşinen arz edeyim ki, Sayın 
Tahtaıkıhç'ın endişelen bir bokuma doğrudur. 
Bir tatil enflâsyonu varsa, bu tatil enflâsyonu 
dinî bayramlar mevzuunda değildir. Dinî bay
ramlar mevzuunda zaten kanunlarımızda iki 
bayrama inhisar ettirilmiştir, birisi Şeker Bay
ramı, ikincisi Kurban Bayramıdır. Onun dışın
da Peygamberimizin yapmış olduğu fiiller 
mevzuunda doğum, ölüm ve saire hakkında 
her hangi bir müslüman memleketlerinde cari 
olan usulün hiçbirisi bizde y:«ktur. Lâiklik 
pr-enaibinin öari olduğu memleketimizde sade
ce d'nî bayram olarak iki bayram tatili tâyin 
cdilmiştûr ve bunun dışında bir mevzu yok
tur. Bu gelen kanun esasen yeni bir bayram 
tatili, yeni bir tatil mahiyetinde birşey getir
miyor. Sadece, gerekçesinde ve grupların da 
umuımi temayülünde belirtildiği şekilde bir fi
ilî durumun, yani arefe günündeki durumun 
hulkukîleşmeaini öngören gayet yerinde bir 
'kanundur. Onun için bunu, bu .şekilde enflâs
yonu, diğar tatil günlerinde eğer Sayın Tah-
ıtaikılıç arkadaşımız cesaret edip bu Meclise ge
tirirlerse kendisine minnettar kalabiliriz. Çün
kü onun hür fikirlerinden bu Meclis o zaman 
istifade eder. Dinî bayramlar zaıten mahdut ve 
muayyendir. O halde bundan bir endişemiz ol
masın. 

Sayrn Seçkin'in ifadeleri üzerinde uzun boy
lu durmaya imlkân yok, zaten va:kit gayet kısa
dır. Şunu beyan ekincik istterim ki, bu madde 
hiçbir suretle lâiklik prensibini zedeliyen bir 
madde değildir. Lâiklik prensibi olan bütün 
memleketlerde dinî bayramlar yapılmaktadır. 
Bizim bu maddeyi, lâiklik prensibinin dışında 
-mütalâa etımemize imkân ve ihtimal yoktur. 
Endişe buyunmasınlar ve lâiklik prensibinin 
hiçbir surette yarım gün tatil artırılması ile 
zedelenmesine imkân, ihtimal yoktur. Bugün 
Adalet Partisi iktidarına mensup bir milletve-
-kili arkadaşımızın bu Meclise getirdiği ve he
pimizin benimsediği kanun teklifiyle lâiklik 
prensibi katî surette- zedelenmıez ve hiçbir par
ti, hiçbir grup zaten bu lâiklik prensibinin ze
delenmesini ne emreder, ne de ona karşı her 
hangi bir harekece geçer. Bu bakımdan kanu
nun maddesi yerindedir, Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner
gelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun teklifi üzerinde kâfi derecede görüş

me yapılmıştır, kifayetini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Enver Turgut 

Yüksek Başkanlığa 

2733 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin «d» 
ve «e» fıkralarının değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin 1 nci maddesi üzerindeki müzakere
nin kifayetini arz ederim. Saygılarımla. 

Kocaeli 
Sedat Aıkay 

Başkanlığa 
Madde üzerinde müzakerenin kifayetini arz 

ve teklif ederim. 
Antalya 

Ahmet Torgay 

Sayın Başkanlığa . 

Konu aydınlanmıştır, maddenin oylanması
nı arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

tamet Kapısız 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Kabul etmiyenler... Birinci 
•madde üzerinde müzaıkere yeterli görülmüştür. 

Muhterem ar'kada^laram, birinci madde üze
rinde değişiklik önergeleri vardır, en aykırı 
tekliften itibaren teker teker okutacağım daha 
sonra oyunuza sunacağım. 

•Millet Meclisi Başkanlığına 

Uşalk Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
hakkındaki Kanunda yapılacak değişiklikle il
gili teklif malî porteyi mucibolması dolayısly-
le Komisyonumuzda müzakere edilmek üzere 
tnklifin Bütçe ve Plân Komisyonuna havalesi
ni arz ve rica ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

İsmet Sezgin 
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Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan kanun teklifinin 

görülmiyen malî portesi mcvcudûlup, teklifin 
Bütçe ve Plân Komisyonuna havalesi ile, ora
da da tetkikini arz ve teklif ederim. 

Amasya Milletvekili 
Nevzat Şener 

Sayın Başkanlığa 
27 Ekim 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 

Baynam ve Genel Tatiller hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin (d) ve (e) fıkralarının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 2. — d) Şeker Bayramı arefe gü
nü sabahından başlamak üzere dört gün. 

e) Kurban Bayramı arefe günü sabahın
dan başlamak üzere beş gün. 

Gümüşano 
Sabri Öczan San 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında

ki Kanunun 2 nci maddesinin (d) ve (e) fık
ralarının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

Madde 1. — 27 . 5 . 1933 tarih ve 2739 sa
yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (d) ve (e) fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Şeker Bayramı dö\t gün, 
e) Kurban Bayramı beş gün. 
BAŞKAN — Sayın Ünlü, sizin önergeniz 

biraz önce okunmuş olan önerge ile aynı ma
hiyette görülmektedir. Değilmi efendim? 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Evet efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmcıkte olan kanunun ikinci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz vo 
rica ederim.. 

Zonguldak 
Kenan EsionıgİTi 

Madde 2. — Şeker Bayramı 4 güne, Kur
ban Bayramı 5 güne çıkarılmıştır. Arefe gün
leri tam bir gün kabul edilmiştir, 

BAŞKAN — Sayın Esengin, bu da ayni 
mahiyette değil mi efendim? 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Evet, 
izah edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2739 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin (d) ve (e) fıkralarının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin birin
ci maddesindeki «öğleyin» tâbirinin «saat 13 
te» ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Hilmi İncesulu 
Çorum Milletvekili 

Güven Partisi Millet 
Meclisi Grup Ba^ıkanvekili 

Sayın Başkanlığa. 

Değişiklik • takılifinde gcqcn «öğleyin» tâbi
ri yerine «saat 13.O0» ifadesinin kabulünü arz 
ve teklif «deriz. 

Ai'tvin Maraş 
Mustafa Rona Veysi Kadıoğlu 

BAŞKAN — Bütün önergeler okutulmuş 
bulunımaıktadi'r. Kombyon olarak beyanda bu
lunacak mısınız? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA KADRİ 
EROĞAN (Sakarya) — Hayır. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oya arz 
•edeceğim. 

Bütçe ve Pilin Komisyonu Başkanı tomet 
Sezgin ile Amasya Milletvekili Nevzat Şener 
taraflarından verilmiş bulunan önergeler aynı 
mahiyettedir. Bu bakımdan bir tanesini okut
madı suretiyle gerakli işlemi yapmak mümkün 
olacak. En aykırısı olarak İsmet Sezgin'in 
önerge3İni tökrar okutuyorum. 

(Bütçe ve Plân Komisyonu Balkanı İsmet 
Sezginin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA KADRİ 
EROĞAN (Sakarya) — Heyeti Umumiyenin 
•kararına bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyenin kararına 
bırakıyorsunuz, önergeyi Yüce HeycCinluin oyu-
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na sunuyoTium. Kabul edenler... Kabul dtmiyon-
ler... Anlaşılamadı. 

Kabul edenler lütfen yeniden işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Yine anlatılmadı. 

Lütfen ayağa kalkarak 'kabul edenler işaret 
'buyursunlar... Kabul atmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi cfcuıtuyoiram. 
(Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan San'm 

önergesi tekrar oıkumdu.) 
ıBAŞKAN — Komisyon, bu okunan önerge 

bunun yanı başında Sayın Hasan Ünlü tarafın
dan verilen önerge ve Sayın Keman E&enıgin 
tarafından verilen önenge aynı mahiya'Jtcdir.. 
Katılıyor musunuz1? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA KADRİ 
EROĞAN (Sakarya) — Katılmıyoruz Sayın 
Başikan. Sayın Özcan San'm önerıgcsinc de ka
tılmıyoruz. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayım Baykan, 
önergelerimizde kelime, deyim faıikı vardır. Şe-
Ikil olarak kaibul edilinse şdkil itibariyle beraber 
yürütmeye imkân yclktur. İzah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ünlü, îç'tüzüğün size 
vermiş olduğu hakka göre kısaca önergenizi 
izah buyurunuz. 

Sayın Özcan San, sizin önergenizi o bakım
dan oylamadım. İzahı yapılsın, önergenizi on
dan sonra oylıyacağım. Çünlkü önergeler aynı. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Barka
mın, muhterem arkadaşlarım, 27 . 5 . 1935 ta
rih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Gcınel tadil
ler halklkmdatki Kanunun ikinci maddesinin 
'D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair 
«î,anun teklifinin gercikçesi şu esasa dayanır : 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Ünlü, önergemizi 
çolk kısa izah edeceksiniz, madde üzerinde ko
nuşur gibi değil, müomelen beyan edeceksi-
niz. 

KASAN ÜNLÜ (Devamla) — Fiilî vakıa 
olaralk kamu ve özel sektörde çalışan memur, 
işçi ve müstahdemlerine arife gününde izin al
mış oldukları ve bu sebeple o gün dairelerin 
bomboş olduğu, o gün çalışmadıkları görülü
yor. Ve bu sebeple arife günümün yarım gün 
tatil olaralk kabul edilmesi yönünden bir teklif 
sunulmuştur. Ben önergemde fiilî noktada bu 
durumu taısvibe/tmişim. Yalnız bu yarım gün 
değil, eğer teklif sahibi bu yarını günün fiilî 

durumunu o şekilde kaibul ediyorsa o zaman 
memur, personel, işçi nasıl olsa ariL'e günü ya
rım gün tatildir, yarım gün için gelmiiyc-ceğim, 
izin alacağım der. Bu sebeple bu yarım, gün de 
tatil olaralk fiilen ortaya çakmış olacaktır. O 
sebeple arife gününün tam olarak tatili yünün
den bir önerge vermiş bulunuyorum. Şimdi ben 
önergemde bu fiilî vaziyeti bu şekilde hukukî 
duruma gotirmdk işitenken Sayın Uğrasızoğlu 
ve Pazartesi gürikü ataırumda konuşan Adalet 
Partili milletvekillerinden Sayın Bohça ve di
ğer ilki adkadaşın göstermiş bulundukları va
kıalara dayanarak önerıgcmi o yünde yüi'üıtmi-
yeeeğim. Onlar fiilî durumdan uzaklaşarak, 
akü görüşü ileri sıüren arkadaşlardan bir kıs
mının. 

BAŞKAN — Saym Ünlü, siz islediğiniz ka
dar ısrar ediniz. İçtüzüğün bir gram dışına çı
kamam. Şimdi; Büûıçaklaıı mohçadan bahsedip 
meseleleri yaymanın lüzumu yek. Siz okunan 
önergenizi, çok kısa olarak, Kominyon kr.ıtılma-
mışitır, Yüce Heyetin katılmasını temin için 
izalı edeceksiniz. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
bir meıdokidaşınız olanak izah edeceğim. Lüt
fen müdahale etmeyiniz. Her hakle yanlış bir 
iş yapmanı. 

BAŞKAN — Mcfâlekdaşlıfk ayrı şey. 
Buyurun devam edin. 
HA'SAN ÜNLÜ (Devamla) — Bu fiilî du

ruludan uzaklaşarak mânevi bir duruma sap
tılar ve plâna göre az gelişmiş bir memleket ola
rak fazla çalışmak icabodceeği hurui'sunu gös
teren arkadaşlar, bu davranışlarını sanki mâne
vi kııvvcft olarak.. 

BAŞKAN — Sayın Ünlü, tekrar rica cdi-
yorub, müsade edemem size. Başkanlığın, İç
tüzüğün tatbikatında hiçbir surötlc başka tür
lü hareket cttmeısi mümkün değildir. 

HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Süzümü her 
hakle dinliyortsunuz. Ben önergemi izah ediyo
rum. 

BAŞKAN — Ben İçtüzüğü çok iyi biliyo
rum ve İçtüzüğü tatbik ediyorum. O; k rica ede
rim, önergenizi kısaca izah ediniz efemdim. 

HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, bu kürsüden söylenen her fikir muhte
remdir. Bu kürsü, milletvekillerinin kendi ka
naatlerini yürütmek ve serbestçe demokrasi *iıi-
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zamı içerisinde cemiyet hayatımızın kaideleri
ni dile getirmek içindir. Bir fikir beyan edilir
ken kanuni bir vaziyeti ortaya koyan arkadaş
lar hemen dinî esaslara sapıp istismar konusu 
etmemeleri kanaati ile bu beyanlarımı arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Saym Ünlü lütfen... 
HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, saym teklif sahibi, bu yarım gün 
tatil olması yönünden memurların izin almaları 
vakıasında ve dairelerin boş olduğu vakıasın
da samimi ise, bu yarım gün tatil olduğu müd
detçe 2 nci bir fiilî vakıa,ortaya çıkar, o da : 
memur, işçi ve müstahdem «yarın arefe günü
dür, öbür yarım gün de ben gelemem» der. 
Fiili ikinci bir vakıa ortaya çıkacaktır. Şu hal
de dini istismar etmiyorsa teklif sahibi, mâne
vi kuvvetlerimizi istismar etmiyorsa, insanlığın 
mutluluğunu düşünüyorsa ben önergemrle ikin
ci doğacak fiili vakıaya meydan vermemek 
için, arefe gününün tam olarak tatil olmasını 
arz ve teklif ediyorum. Yüce Meclisten bunu 
tasvip buyurmalarını, samimiyetle istiyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir maddelik kanunların görü
şülmesi için ayrılan bir saatlik müddet dolmuş
tur. 

4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye serilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 
156) 

BAŞKAN — Askerî Personel Kanununun 
görüşülmesine başlıyoruz. Hükümet ve Komis
yon yerlerini alsın, lütfen. 

OEGtOÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ ("Rize) — Saym Başkanım, daha ön
ce komisyonumuza geri alınan maddeleri hazır
ladık, tnktim ediyoruz. 

BAŞKAN — Geri aldığınız maddeleri veri
yorsunuz. 

Askerî Personel Kanunun daha önce yapı
lan müzakerelerinde 94 ncü maddeye kadar mü
zakeresi intaç olunmuş bulunmakta idi. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce Yüce 
Mecliste görüşülmüş olan Askerî Personel Ka
nunun bâzı maddeleri komisyon tarafından geri 
alınıp tekrar müzakere edilmek üzere talep 
edilmiş, Yüce Meclisin kararı ile mezkûr madde

ler komisyona iade edilmiş idi. Bu maddeler 
üzerinde mesaisini bitirmiş bulunan komisyon, 
Meclis kararı ile kendisine iade edilen madde
leri tekrar düzenlemek suretiyle getirmiş bu
lunmaktadır. İlk görüşülmesi yapılmış bulunan 
ve fakat komisyon tarafından geri istenmiş bu
lunan madde 21 nci madde midir Sayın Sarı
göz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Evet. 

BAŞKAN — 21 nci maddeden itibaren başlı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 21 nci maddenin, 
komisyon tarafından daha evvel verilmiş bu-
nan ıdeğişiklik önergeleri muvacehesinde yeni
den düzenlenmiş şeklini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu tasarısının 21 nci maddesi ve
rilen önergelerin ışığı altında yeniden tetkik 
olunmuş, muharip ve yardımcı sınıf ayrımının 
kaldırılması yolundaki önergeyi ilişik gerekçede 
açıklanan sebepler muvacehesinde uyulmasına 
imkân görülememiştir. 

Hazırlanan yeni metin ekte sunulmuştur. 
Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

Üçüncü Kısım 

Subayların sınıflandırılması 

1. — Subay sınıfları 

| Madde 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
I mensup Kara ,(Jandarma dahil), Deniz ve Hava 
• subaylarının sınıflan ve bu sınıflardan hangile-
• rinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara 
; dâhil bulunduğu aşağıda gösterilmiştir. 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : piyade, süvari, tank, 

topçu, istihkâm, muhabere, jandarma. 
1 2. Yardımcı sınıflar : ulaştırma, levazım, 
: harita, ordudonatım, personel, tabip, eczacı, diş 

tabibi, kimyager, veteriner, yüksek mühendis, 
mühendis, askerî hâkim, maliye, öğretmen, ban
do, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din 

• işleri. 
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. b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : güverte, makina, 

lâyn, deniz piyade, deniz istihkâm. 
2. Yardımcı sınıflar : İkmal, hidrografi, 

ordudonatım, tabip, eczacı, diş tabibi, kimya
ger, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâ
kim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, 
sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri. 

c) Hava Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Pilot, seyrüsefer. 

hava yer, piyade, istihkâm, muhabare, füze. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, levazım, or

dudonatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, 'kim 
yager, veter'nsr, yüksek mühendis, mühendh, as
kerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, 
sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri. 

BAŞKAN — Sayın Çataloğlu buyurun efen
dim. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (içel) — Efendim 
21 nci maddede muharip ve yardımcı sınıf, diyr 
iki tâbir kulalnılmıştır. Biliyoruz ki, bir Ce 
nevre Anlaşması var. Bu Cenevre Anlaşma 
sına göre, yapılan harblere konvansiyonel harl 
derler. Bu anlaşmaya Türkiye Cumhuriyet* 
Hükümeti de imza atanlar meyanmdadır. Br 
anlaşmada yardımcı sınıf tâbiri yoktur, mu 
harip ve gayr!muharip sınıflar vardır. Ccncvr' 
Anlaşması, harbin şekillerini tamamen çerce 
velemiş ve nasıl olacakını, esirlere nasıl mua
mele edileceğini ortaya koymuştur. Bu anlaş 
maya göre, meselâ, sıhhiye sınıfına mcnsııbo 
lan personel gayrimuharip bir sınıftır. Her ik' 
taraf da bu gibi pcdsoneie ateş çtmezler 
Bunlar da silâh taşıyamaz. Yardımcı smıf de 
yince, bunun içerisine daha birçek sınıfla' 
ilâve edilmiştir. Acaba yardımcı smıf, bu gayri 
muharip sınıflar meyanına girecek sınıflar mı 
dır ve silâh taşırmyacaklar mıdır? Bugün le
vazım sınıfına mensubolan personel taburlar 
halinde teşekkül etmekte ve silâh taşımakta 
dırlar. Bunlar birçok yerlerde kendilerini ko
rumak, kendilerine tevdi edilen destek malze 
meyi korumak zorrnlu'j-unda kalmaktadırlar 
Ordudonatım sınıfları taburlar halinde teşek
kül etmekte ve ordudonatım desteği yapan br 
sınıf silâhlı bulunmaktadır. Binaenaleyh, bun 
lara yardımcı sınıf tâbirini kulalnırsak, acabr 
sıhhiye sınıfına, hekim sınıfına, mühendis sı 
nıfma ne tâbiri kullanacağız? Onun için bu 

maddenin tekrar düzenlenmesini, Cenevre 
Anlaşması göz önüne alınarak muharip ve 
gayrimuharip tâbirlerinin konulmasını ve gay
rimuharip olan sınıfların hangi sınıflardan te
şekkül ettiğinin, Cenevre Anlaşmasına bakıla
rak, tesbit edilmesini teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çataloğul, bir dakikanızı 
rica edeceğim, bir dakikanız var. Konuşmalar 
beşer dakika ile kayıtlı. O bakımdan sözünüzü 
ona göre ikmal edeceksiniz. 

ISMAlL ÇATALOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, önemli iki hususu daha müsamaha
nıza güvenerek tebarüz ettirmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bugün hanb sakilleri 
yalnız Cenevre Anlaşmasına icitinadedercik cere
yan etıntlk'tcdir. Buvjün milletler camiaiji üç tür
lü harule karşı karşıya bulunm: f itadır. Bunla-
•ın birincisi ıkorcvaaıiyonel hanb, Cenevre anlaş
ması çerçevesi içinde yapılan, ilân edilen harb-
'erdir. İkinci anlkonvansiynııel haıuleıdir. 
>unlar da Cenevre anlaşmasına uyulmıyarak 

İlânı hanb etmeden yapılan taamın şdkillerino 
verilen isimlerdir. Üçüncüsü anortodoks harb-
endir. Bu harbler, eliminle bulunan öM'irü&li 
ilâhları muhasım tarafın üzerine atmak ve 

aynı zamanda sabotaja sivil peıujnel indirmek, 
jeşinci k'jllar tejkil edilmede süratiyle yapılan 
'larblcıdir. Bugün ccpllıe ile gcrlıd ararar.da her 
mn^i bir fark y i': gibi bir 'durum hâini olnu.f:-
adır. Onun için, kombyjnıiın bu hrcndarı na
zarı itibara alarnk, yardımcı sınıf diye gayri
muharip sınıflarla bâzı muharibolması lâzım-
;olen sınıfları da karıktırmamasını, üzerinde 
>ir daha dikkatle durmasını arz ve teklif eder, 
lürme-tlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Re^it ÜTıor?. Ydk. Sa
yı n Ferda Güley, C. H. P. Grupu adına bu
yurun efendim. 

Sayın Gıüley, sözünüz boş daıkiıka ile kayıt
lıdır. 

C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 
'Ordu) — Sayın adkadadar 21 nci madde üze-
•inde C. H. P. Meclis grupu olanak gjrürçümü-
:ii arz ve ifade etmi} ve genel olarrJk tasarıda-
d metne uyduğumuzu, muharip ve yardımcı 
ıımf tefrikinin kaldırılması talkdirinde Silâhlı 
'\uvvetlerimizde huzırısuızlulk hâsıl olacağını, 
•ünıkü uzun yıllardan beri bu farkın tatbikatı 
içinde ordunun yaşadığını ve subayların mu-
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harip sınıf subayı veya yardımcı sınıf subayı 
olduğunu bile bile bu sınıflara talilboldulklarmı, 
gkdi/klerini ve hizmetinde bulunduklarını an
cak, hanb clkulunu bitirmiş birkaç sınıfın kur
may da olabildiklerine göre, muharip sınıf sa
yılması imlkânının bulunup bulunmadığının ko-
mhyonca ifcdesini, eğer .bunda da sakıncalar, 
Silâhlı Kuvvetlerimize güçlükler getirecek sa
lkıncalar varsa bu konudaki isteğimizden de, 
görü^/imüzden de derhal vazgeçebileceğimizi 
C. II. P. Meclis Gıruupnun görüşü olarak bu 
•kürsüden ifade etmiştik. Ayrıca, Maliye sınıfı
nın ihdası gerektiğini, bu sınıfın kurulmasın
daki faydaları saymış ve bir önerge vererek 
muıtlalka bu sınıfın da kabul edilmesini rica 
otmijtik. Komisyonun şimdi cikunan değiştirge 
önergesinde saygiyle ve şükranla görmekteyiz 
ki, C. H. P. Meclis Gmıpunun görüşü, Maliye 
sınıfının ihdası ile ilijkin görüşü iltifat görmüş 
ve kabul edilmiştir. Dolayıısiyle C. H. P. Mec
lis Grupu olaralk maliye sınıfının diğer sınıflar 
arasına katılmasından duyduğumuz memnunlu
ğu ifade ederiz. Bönden evvel konuşan a.lka-
daşımın gayrimuharip sınıf diyelim tarzındaiki 
teıklifine iştirak edemeyiz. Çünkü, yandımcı sı
nıf gayrimuharibin karşılığı değildir. Muharip 
sınıf ve yardımcı sınıf birbirini sıkı sikıya ta-
mamlıyan, ikiside savaş içinde yalnız biri en ön 
hatta biri onun desteğinde, lojistik hizmetinde, 
teknik hizmetinde ve idari hizmetinde birbirini 
çıkı sikaya tamamlıyan hepisi savaş içinde 
bir anlam, bir Ikapsam taşır. Gayrimuharip 
deyince, eline silâh almaz, savaş yapmaz mana
sı ç ıkar. Halbuki yandımcı sınıfta bu yoktur. 
C. H. P. MeelİBİ Grupu olarak muharip ve yar
dımcı sınıf ıtalt'bilkaitını devam efotirmelkte olan 
metnin ruhuna uygun sakilde ve hiyerarşiik dü
zenlemedi yapılmış olarak ve maliye smıfı da 
ilâve edilmiş olarrlk komisyon tarafmıdaa hazır
lanmış olan değhtingoye katıldığımızı saygı 
ile arz ederim. 

(BAŞKAN — Sayın Ayitaş. 
MEHMET ALI AYTAŞ (izmir) — Muhterem 

a fıadaşlar, orduda, silâhlı kuvvetlerde sulbay 
lübbeısi asteğmenden mareşala kadardır. Bu iş-
Ite sıubayları tarif odon bir alâmettir, asteğmen
den mareşala kadar; bu subay rütbesidlr. 

Muhterem arkadaşlar, mulhareibeler bültün 
sınıfların birbirlerine yardımiyle kazanılır. Ge
çen defa arz etıtiğim, eskiden piyade smıfı için, 

piyade smıfı aslî sınıftır, diğer sınıfların 
vazifeleri piyade sınıfının vazifesine göre ta
ayyün eder, diye bir tâbir vardı. Bunu cüki su-
ıbaylar pdk iyi bilirler. 

Muhterem aılkadaşlar, eğer biz bu ndktadan 
ıbrfkacak olunsalk bir telk muharip sınıf vardır. 
O da piyadedir. Bir tepeyi ele geçirme'k, bir 
tepoyi elde bulundurmak, müdafaa etmcık yal
nız piyademin başaracağı iıtir. O halde diğerle
rinin hepsi yardımcı sınıftır. 

Muhterem aılkadadcr, bunlara lüzum yok; 
bugün muharebeler büıfcün sınıfların binbirini 
deatoklemcısiyle kazanılır veya kaybedilir. Bu
nun ne mânevi bir tarafı var, ne balka bir tara
fı var. Bu bir realitedir. Bu realiteyi kabul et
memiz lâzımıdır. Subayları birbirinden ayıran 
yalınız rütbeleridir ve bu rütbe kalır. Asteğmen
den mareşala kadardır. 

Muhterem arkadaşlarım, gelenekler bir za
mana kadar tatbik mevkiinde kalırsa kıymet
lidir. Mcısele bundan ibarettir. Geçen defa Mec
lisin kararma iktiran eden muharip sınıfı, yar
dımcı sınıfı kabul otmjyen şekle Komisyonun 
intibak etmesi, bugünkü realitelere uygundur. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Köscoğlu, buyurumuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Komisyo

nun getirdiği yeni şekil yerindedir. Şu balkım
dan yerindedir, bu tdkniik bir mevızu, ilmî bir 
mevzudur. Bunun üzerinde durulmuş, adkerî er
kân, DU işle uğraşan heyet bunun lüızumluluğu 
üzerinde, o:lkiden beri olduğu gibi yLJıütülmosi 
husufunda vuzuha varmış, sınıf ayrılığm'n bir 
deyim olaralk kalmasında lüzum hissedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bunda endişe edilecek 
bir şey ydktur. Muharip smıfla yardımcı sınıf
lar birbirini tamamlıyan bir kül, ondu bir kül, 
Tüılk Milletti bir kül. Şimdi muharip srcrf diye 
onun büyülk bir imtiyazı da y:l.:itur, hiç. bir im
tiyazı da y:ktur. Ancalk, bu bir deyimdir, bir 
tasniftir. Nasıl ki, biz 'tasnifte piyade, süvari, 
•topçu diye muhtelif şekillere, sınıflara ayırıyor
sak bu şekilde muharip gayrimuharip şciklinde 
iki sınıfa ayırmakta bir zaruret olsa gercfıtir. 
Şimdi onun için teamüle uygun §•:İkilde, gele
neklere uygun şclkilde, îçıîü'züğe geçmiş, nizam
nameye geçmiş bir şekilde olan bu deyimi ayı
rıp da tek bir sınıf şeklinde mütalâa etmek 
yerinde olmaz. O zaman bütün sınıfları kaldı
ralım, piyadeyi, topçuyu da kaldıralım, bir or-
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tlu tâbiri, yahu/t sıubay tâbiri koyup gidelim. 
Niçin biz piyade ile jandarmayı, öbürlerini bir
birinden ayırmışız? Bâzı bunlarım zaııuretleri, 
olduğu, incelikleri okluğu, tclknilk yönü okluğu 
idndir. O balkımdan Komisyonun yeni gotirdi-
f;i .şi.kil yerindedir. İltifat buyurmanızı rica 
ederim. 
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raıda ifade etmesinde faydalar varıdır. Biz, bu 
şekilde tanzim edilen ve bu va'di de aldıkta'H 
sonra bu şekilde oya vaz'edilccek olan 21 ,nci 
maddeye müspcıt oy kullanacağız. Hürmetlerimi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın E rengin. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım muharebelerin şekli ve silâh
ların değişmesi ne olursa olsun, muiharip ve 
yardımcı sınıflara ihtiyaç varadır. Niçin gayri-
muharip demiyorum? Çünkü gayrimuharip de
mek, muharebe öl; m iyen demdktir. Halbuki yar
dımcı sınıflar da bire-k yerlerde muharehe 
Gidecekleridir, asıl muharebe edeceklerin yine 
yardımcılarıdırlar. Binaenaleyh, sınıflar mese
lesi bu şekilde halledilmelidir. Meselenin üze
rinde e/uik konuşuldu. Ben fazla misal vorcnıi-
yeecğim. 

İmtiyazlara ve sı «cıyak halklara gelince: El
bette bunu idare düzoııliyccektir. Ealkat mut-
k'.ı'va bir edildiği şimdiden bizim burada kesin 
bir karara bağlamamız da mümkün değildir. El-
bctltc askerî idare ve makamlar yardımcı sınıf
lar ile muharip sınıfların sosyal haklarını ve di
ğer hususlarını da eşit durumlara getirecektir, 
Bundan kimsenin endişesi olmamalıdır. Kısaca 
şunu arz edeyim ki, tereddütsüz olarak muha
rip ve yardımcı sınıflanıl mevcudiyetine inana
rak bu şcıkilde oy vermemiz lâzımdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — 21 nci madd'C üzerinde başka 
süz kıtiyen y-'k, değir'iklik önergesi de mevcut 
değildir, maddeyi komisyonun getirmiş olduğu 
sakilde tc'krar ek utup oyunuza sunacağım. 

(Komisyondan gelen madde 21 tekrar okun
du.) 

GEOdOİ KOMİSYON BALKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Bir hususu zapta geçmesi 

haıkınısıdan tavzih otmdk i siy uum. Sayın Sol-
mazer arkadaşımızın konuşmalarına cevahen 
ıkînnuşacağım, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN —• Buıyurıiınuız. önerge elkunraa-
ıdan evvel ta 1 ebotseniz ç Ik d;'.ıha iyi olurdu. Tam 
nylama sırasında söz iıtiyoıuunuız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla-
fini; Sayın Sdrnazor ndkadasımız komuta salâ
hiyetlerinden dolayı değişiklik olacağından bah-

BAŞKAN — Buyurumuz Sayın Solmaızer. 
G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 

(Tdkat) — Sayın Balkan, muhterem ankaldaş-
J.ırım, G. P. Meclis Guuıpunun 21 ııci maldide 
h:Jl:kındaıki görüşlerini arz odeceğim. 

Bundan evvellki müzakerelerde de biz bu 
maddenin bu şekilde tanzim edilmesinden en
dişe duymadığımızı, ananelerin devamı olduğu 
huşumun! ileri sürmüşltülk. -Yalnız, hem Meclisi, 
hem de Güven Paıttisi olarak bizleri tereddüde 
düşüren bir husus meydana geldi. O da muha
rip ve yardımcı sınıfların olmasının gerekçesi
nin izahında yapılan ıbüyük halta idi. Maalesef 
bu hcila komisyon tarafından yapıldı ve hepi
min tereddüde sevik e'hti. Bu hata da şu idi: 
Meselâ bir tümende kurmay balkanı hasıtala-
nır giderse o tümende bir dciktor albay varsa, 
Lir levazım albay varsa gelir kurmay başkan-
lwı yapar. Bu bakımdan muharip ve gayrimu-
harip sınıf tâbirini kullanmak zorundayız, 
dedüo'r. Haddizatında böyle bir şey olmaz. Kad-
iKUiıiın kuruluşnnıda kadronun Kurmay Başka
nı karşısında kurmay sulbay yazar. O karargâh
ta muiharip sınıulan albay da olsa bir kurmay 
yüzibaşı gelir, Kurbay Başlkanına vdkâlot eder. 
Bl'yic gcrclkçc olmazdı. Onun için endişeye düş-
müşıtük. 

Şimdi, büyülk bir iç ferahlığı ile oy kullana
bilmemiz için, mıulhJtercm komisyonum şu husu
su temin ötmesini isıtirlham ediyoruz: Murahip 
ve yardımcı sınıf sulbaylar arasında S'Cisyal halk
la r bakımından hiçbir fanide olmıyacaıkltır, deme
leridir. Bunu söylerlerse büyük bir ferahlıkla 
oyumuzu kullanacağız. Çikıkü, geemişltciki çok 
eski olan tatbikat, lojmanı tahsisinde dahi, lisan 
uluslarına gidişlte .dahi, her hangi vorileedk taz
minat] a ıda dahi muharip ve yardımcı sınıflar 
arasında fa:!klar ve koınltonjan ıniıkltanmda, yüz-
ıdc isabetlerinde gariplükler olmuştur. Mcmnu-
n.jyntle, özel olarak öğrendim iki, sosyal halklar 
ımfnmmdan bu ayrılık hiçbir şclkilde bir sınıf 
aleyhine işlemiyecclktir. Komisyonun tbaınu b,ıı-
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sile, Komisyona atfen, «Bizi komisyon yanlış 
(bir istikamete sünükledi. Aksi takdirde biz bu 
tefrike kamı bulunmıyacaktık» dediler. Bizim 
Komisyon olarak, kcııııdilerini böyle yanlış bir 
istikamete sürükliyecek bir beyanımıızı hatırla
mıyoruz. 

İkincisi, «ö.zlük haklarında ve sosyal hakla
rında muharip ve yardımcı sınıflar arasımda bir 
tefrik yapılmıyaeaksa biz komisyonun ünenge-
ısine katılacağız» dediler. Simidi burada maaş 
•bakımından hiçbir faik yoktur. Yalnıız bu ka
munun bira« sonra tasvibinize sunulacak olan 
50 nci maddesinde yaridımcı sınıf general mik
tarlarının tesbiti bakımından bir .oran vardır, 
.bunun muhafazasunda zaruret vardır. 

ikincisi, tazminatlara taallûk öden madde
lerinde de, eğer tasvibinize geçen devre kabul 
edildiği şekilde mazhar olursa, muharip su-
Ibay ve yardımcı subayların tazminaitları, kıta 
tazminatları farklıdır. 

Bir de, meselâ hâkimler ve doktorlarda ol
mak üzere Yüce Heyetinizin geçen devre çı
kardığı ve onlara tazminat verilmesini kabul 
eden özel kanunları gereğince yardımcı sınıf
lar lehine teessüs etmiş olan halklar vardır. 
Bunun dışında muharip ve yardımcı subay sı
nıfları arasında gerek özlük ve gerekse sosyal 
haklar bakımından farklı bir durum yektur. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi Komisyonun 
getirmiş olduğu metin şeklinde Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kaıbul edenler... Kabul eıfcmi-
yenler... Komisyonun getirdiği metin aynen ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce müzake
re intacedilmiş 22 nci madde, verilmiş değişik
lik önergeleri muvacehesinde Komisyon ken
disine iade edilmesini talebetmiş ve Komisyona 
verilmişti. Komisyon meseleyi müzakere ederek 
yoni bir 22 nci madde düzenlenmiştir. Bu 22 nci 
maddenin metinden ç-karılması hususuma inhi
sar etmiştir. Okutuyorum. 

Millet Mocliisi Başkanlığına 

Gönüşıülmckte olan tasarının 21 nci madde
sinde sınıflar sayılmıştır. Türk Silâiılı Kuvvet
lerinde mevcut ve kanunla sayılan bu sınıfla
rın hizmet ihtiyaçlarına göre ilerde bir kısmmm 
kaldırılması veya yeni sınıfların kurulması an

cak bu maddede yapılabilecek kanun değişik
liği ile mümkün olacaktır. Halbuki tasarının 
22 nci maddesi yeni sınıfların kurulması ve 
•hizmeti kalnııyan sınıfların kaldırılmasını Ba
lkanlar Kuruluna yetki olarak tanımaktadır. Bu 
hüküm yasama yetkisinin devri mahiyetini taşı
dığı ve bu sebeple Anayasanın 5 nci maddesine 
aykırı olduğu cihetle adı geçen 22 nci madde
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İsmail 'Sarıgöz 
Geçici Komisyon Barkanı 

BAŞKAN — 22 nci maddenin metinden çı
karılması istenmektedir. Söz istiycaı? Yok. 
22 nci maddenin metinden çıkarılmasını öngö
ren bu ö'nengeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir dolayı-
siyle 22 nci madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

'25 nci maddenin de daha önce müzakere
si intacolunmuş ve • komisyona iadesi karar
laştı rılmıştı. Komisyon 25 nci maddeyi, verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerinin ışığı altında 
yeniden incelemiş ve yeni 25 nci maddeyi dü-
zenliyerek Başkanlığa 'göndermiştir. Yeniden 
düzenlenen 25 nci maddeyi ckııtuyorıım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

G örüşıülmekte olan Tüık Silâhlı Kuvvetleri 
Askerî Personel tasarısının 25 nci maddesi veri
len önergelerin ışığı altında tetkik edilmiş ve 
'hazırlanan metin ekte sunulmuştur, 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

İsmail -Sarıgöz 
•Geçici Komisıyon Başkanı 

b) Yeniden Sınıflandırma 

MADDE 25. — Subaylar, aşağıdaki durum
larda yeniden sınıflandırılırlar : 

a) Sıhhi sebepler : 
Sağlık durumları mensup oldukları sınıf m 

hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne 
göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandır
ma kurullarınca Beden Kaabiliyeti ve Sınıflan
dırma Yönetmeliği esasları dahilinde uygun gö
rülen sınıflara seçirilirler. 

Beden Kabiliyeti Yönetmeliği ve sınıflan
dırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hiz-
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met etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihti
yacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. 

b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak 

istemiyen hava subayları yeniden sınıflandırı
lırlar. 

c) özel hizmet niteliğini kaybedenler : 
Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, sualtı ko

mando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı mad
deleri zararsız hale getiren personelden, özel 
hizmet niteliklerini kaybeden subaylar, yeniden 
sınıflandırılırlar. 

d) İkinci bir tahsil yapanlar : 
Subay iken S'lâhlı Kuvvetler hesabına üni

versite veva yüksek okullardan birini bitirenler 
tahs'lleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. 

e) idarece görülecek lüzum ürerine : 
1. Smıflandırma hatası sebebiyle yeterlik 

düşüklüğü r-österdiği sınıflandırma kurullarının 
tetk'k ve teklifi ile anlaşılan tep-menler, 

2. Kuruluş ve kadro değiş'kl'kleri sebebiyle 
veva 'dairce rnHilecek lÜTiım üzerine, sınıfları
nın değ'^mesi icabeden subavlar, 

3. Yeni b ;r sı^ıf kurulmasında, bu sınıf-
tesYl etmek üzere lüzumlu personel temini iç'n 
idn^ece, lü"nn görülecek sınıf ve rütbedeki su
baylar, ve.Tvden sınıflandırırlar. 

f̂  B'Hikce kumnıs d^Vkl lğ i ü^or:ne : 
K,rTTTrr>He-r' arasıydı birlikçe vapılan kumulu0! 

de^'şlkl'^e^'nde b'rlifrn ners^eli aynen o kuv
vete nrkled'l'r. Personelin eski kuvvıt ve R'^I-
fı-ı. geçmek için yapacağı müracaatlar kabul 
edilmez. 

BAŞKAN — 25 m i madde komisvon tara
fımdan simdi okunan şekli ile düzenlenmiştir. 
Söz istivan? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Solmazer. 

İRFAN SOTiMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan. sayın milletvekilleri, 

25 nci maddenin bundan evvelki müzakeresi 
sırasında Güven Partisi Grıvnu adına bâzı teklip 

ve temennilerde bulunmuştuk. Bunlara umumi
yetle uyulmuş, yalnız üzerinde hassasiyetle 
dnH.u*nmuz (F) fıkrası aynen ipka edilmiştir. 
(F) fıkrasını bir daha okuyacağım ve bize tanı
nan bes dakika içerisinde bunun mahzurlarını 
arz etmiye çalışacağım. 

«Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine» yeni
den sınırlandırma ile ilgili bu maddede «kuvvet
ler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişik
liklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete 
nakledilir.» Gayet normal birşey, buraya ka
dar olana hiç itirazımız yok ve çok zaman bu 
olabilir, olmuştur da; yalnız; «personelin eski 
kuvvet ve sınıfına geçmek için yapacağı müra
caat kabul edilmez.» Evet, personelin eski sını
fına geçmek için yapacağı müracaat hemen 
olursa o birlikte kumanda kademesinde boşluk
lar olur, yeni atanmalar olur, belki birliğin 
hizmeti, o andaki hizmeti çok önemlidir, yanlış 
vo hatalı bir şey olur, ama bunun yanında bir 
subayı yıllarca çalıştığı bir hizmetten mahrum 
ed'p başka bir hizmete nakletmek ve önrni bo
yunca o hizmette kalmaya mahkûm etmek bü
yük bir haksızlıktır. Geçen seferki konuşmamda 
bir piyade birlunnin jandarma kuvvetleri sta
tüsüne geçtiğini, geçebileceğini ve buradaki 
bir binbaşının, piyade binbaşısının yıllarca ta
bur kumandalığı yapmış piyade birliklerinde 
askerî eğitimler yapmış ve bu sim "a alışmış, bu 
sınıfın statüsüne göre sicil almış ve almakta 
^an, m^sle^e eh1 o1 m'ıs bir nıhavı jandarma 
olmava mahkûm edemeyiz arkadaşlar. Bu su
bay jandarma kuvvetleri kadrosuna geçtiği 
irin. jandarma etiketini alacaktır ve jandarma 
subayı dalakt ı r . Bir tâvinle bir vilâyetin jan
darma miUhaklığma gelebilir, bir vilâyetin jan
darma birlik kumandanlığına gelebilir. Jandar
ma subayının hizmet vasılariylc piyade suba-
vınm hizmet nitelikleri rok ayrıdır. Bir jan^ 
darma subayının adli hizmeti vardır, idari hiz
meti vardır, sivil idare ile karşı karşıyadır, 
müddei ile karşı karsıyadır. Bir pivade subayı 
harb okulunda okuduğu bu .bilgilerle h :ç ha-
vatta tatbikat ve tecrübesi olmadan onu jan
darma yaparsak, o hizmeti yürütemez, belki 
s'c'l a^maz, belki bu subay vakt'-nden evvel 
emekli olmak durumunda kalır... Bunun aksini 
do mütalâa edebiliriz. Bir jandarma subayı 
mektepten çıktımı zaman kaza jandarma ku-
ma/ndan'ıkla.rm/da, vilâyet jandarma bitiklerin
de çalışır binbaşı rütbesine gelir», şap bir dcqi-
sikMkle bir jandarma tugavma Kara Kuvvetle
ri bünyesine nakledersek, bir piyade tugavma 
niyade olur bu arkadaşımız, bir piyade tabum 
komutanlığını bir jandarma binbaşısı yapamaz. 
Çünkü 20 sene jandarma hizmeti görmüş bir 
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subay bir piyade subayı niteliklerini gösteremez 
ve dolayısiyle müsbet sicil alamaz. Hele hele bu 
son gelen Askerî Personel Kanunu ile sınıflan
dırma kurullarınca yeter derecede not alıp de
ğerlendirme limitine giremez. Değerlendirme 
limitine giremiyen bu subay da iki defa gireme
di mi yaş haddine kadar o rütbede kalmaya 
mahkûm ederiz ki buna hakkımız yoktur. Ko
misyon lütfen bu mevzuda verdiğimiz önerge
mizi dikkate almalıdır, en geç üç yıl içerisin
de subay isterse eski sınıfına dönebilmelidir, 
kaydını koymalıyız. Dolayısiyle subay üç sene 
içerisinde isterse idare arzusunu kabul edebilir 
ve üç sene içinde yerine başka subaylarla asıl 
ehil ve o sınıf subaylariyle ikmal yapılabilir. 
Buna hakkımız yoktur. Bunu arz etmek iste
dim. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 

maddenin son (f) fıkrasında «personelin eski 
kuvvet sınıfına geçmek için yapacağı müraca
atlar kabul edilmez» şeklinde kesin bir hüküm 
vardır. Solmazer arkadaşımızın bâzı tereddütleri 
yerindedir. Bu bakımdan, Solmazer arkadaşımı
zın teklifi gibi, üç sene içinde tekrar müracaat 
ettiği takdirde kabul edilir, şeklinde değilde ku
mandanlık, ilgili makam böyle bir müracaatı 
kabul edip etmeme yetkisine sahibolmalıdır. 
Bunun bu şekilde tasrih edilmesi için söz aldım. 

BAŞKAN — Buyurunuz komisyon. Savın 
S ı'mazer bu yeni bir maddedir, bir değişiklik 
önergesi vermediğiniz müddetçe muameleye ko-
yamıvacağım. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Verdim 
efend'm. Sövled'ğ'm mealde bir değişiklik öner
gesini rivasete takdim ettim. 

BAŞKAN — O önergenizi yeniden muame
leye kovmak istivorsıiTUiz. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, bir emrivakiyle karşılaşıyoruz, ben ne yapa
yım. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. Esk'den vermiş oldu
ğunuz önernre komisvon tarafından dikkat naza
rına alınmadığına eröre, önergenizin oylanma
sını istivorsunriz. Tamam efendim, peki. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Sayın Sol
mazer, 25 nci madenin (F) fıkrasındaki «kuv
vetler arasında birlikçe yapılan kuruluş deği
şikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete 

nakledilir. Personelin eski kuvvet ve sınıfına 
geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edil
mez» hükmüne prensip itibariyle katıldıkla
rını, yalnız tatbikatta bâzı aksaklıklar olabllvseği-
ni, ezcümle jandarma sınıfından misaller vermek 
suretiyle buraya üç yıllık bir sure içeris'nde 
personele bir hıyar hakkı tanımak geroktiğlni 
ifade ettiler. Filhakika ordumuzda piyade sını
fından ötedenberi jandarma sınıfına nakledilen, 
istihdam edilen subaylar vardır. Fakat buTÜn 
prensip itibariyle jandarma sınıfı, kendi ihti
yacı olan subayı kendisi yetiştirme yoluna gir
miştir. Böyle bir ihtiyaca lü^um kalmamıştır. 
Kaldı ki, yalnız jardarma eğitim birliklerinde, 
mevcut statüve göre, âzami üç yıllık sü"eler iç;n 
piyade subayları yine kendi eğitimi eriyle ilgili 
olarak jandarma sınıfındaki erleri eğitmek, üze
re jandarma sınıfına geçir'lmekte ve üç vıl son
ra aslî sınıflarına dönmektedirler. Bir de Jan
darma Genel Komutanlığı, komutan muavini ve 
kuTnav başkanı inin jandarma sınıfından gene
ral olmadıkı cihetle komuta kademelerine geti
rilen zevat d'ğer sınıflardan ve-^lr^pk^d'**. Bun
dan sonra bu da olacağı cihetle bövle bir îst'h-
dam da bahis mevzuu olmıyacaH^r. Bu sobople, 
ifade ett'kleri hususlar var't delildir. Maddenin 
aynen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 25 nci 
maddenin yeri'den düzenlenmiş şekline pöre ye
ni bir değlş'klik önergesi verilmiştir. O öner
geyi okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

25 rcl madden'n (f) fıkrasının son cümlesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

c. Personelin eski kuvvet ve sınıfına geç
mek için yapacağı müracaatın kabul edilip edil
memesi ilgili makama aittir. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 
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25 nci maddeyi Komisyonun yeni getirmiş 
olduğu metin şeklinde oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... 25 nci mad
de bu şekli ile kaıbul .edilmiştir. 

Daha önce müzakeresi intaç edilmiş bulunan 
32 nci madde Komisyon tarafından geri alın
mış ve yeniden düzenlenmek suretiyle Başkan
lığa yeni bir madde halinde gönderilmiş bulun
maktadır. Şimdi 32 nci maddenin yeni düzen
lenmiş şeklini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Askerî personel tasarısının 32 nci maddesi ve
rilen önergelerin ışığı altında yeniden tetkik 
edilmiş ve hazırlanan metin ekte sunulmuştur. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

ismail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkam 

*b) En az bekleme süreleri : 

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

a) Harb okulunu bitiren emsalleri ile na-
sıpları birleşinceye kadar, fakülte ve yüksek 
okulu 'bitiren subayların bekleme süresi : 

' ] . Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte 
ve yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık 
fakülte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl. 

2. Üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte vo 
yüksek okulu bitirenler için bir yıl. 

Öğrenim süresi altı yıldan fazla olan fakül
te ve yüksek okulu bitirenlerin üsteğmenlik 
Ibekleme süreleri, fazla olan öğrenim süreleri 
kadar, eksiktir. 
b) Savaşta veya milletlerarası tanlhhütler 

icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay 
Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî Sa
vunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile- barış zamanına ait normal bekleme 
süreleri yansına kadar indiril dbil ir. Bu indir
me neticesinde bir yıldan ar'i;an miktarlar tam 
yıla çıkarılır. 

BAŞKAN — 32 nci madde bu şekilde düzen
lemiştir söz istiyen?... 

FERDA GÜLEY (Ordu) —Buradan maruzat
ta bulunabilir miyim efendim? 
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BAŞKAN — Kısa olmak şartlyle tabiatiyle 
efendim. Buyurun. Yalnız yüksek sesle, zapta 
geçmesi mümkün olsun. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
22 nci maddenin metinden çıkarılması daha ev
vel kabul buyuruldıığuna göre, Yüksek Heyet 
tarafından, bu önergelerin, maddelerin de 
birer küçüğü ile okunması ve zapta öyle geç
mesi gerekir. 32 noi madde değil 31 nci madde, 
25 nci madde değil 24 ncü madde olarak. 
22 nci maddenin de buna paralel olarak çıka
rılması ve önergenin buna göre oylanması ge
rekir. 

BAŞKAN —• Bu da mümkündür.. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 

bir şey söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, ben arz edeyim; eğer 
tatmin olmazsanız siz de konuşursunuz. Bu da 
mümkün, Meclisin ıkararı ile bu şekilde tesel
sül ettirilir ve madde numaraları buna göre 
uydurulur. Bu olmazsa kanun kabul edildik
ten sonra bütün madde numaraları da bu de
yim dâhilinde mütalâa edilir. Ama kolaylık 
olsun diye, Meclisin kararı ile bir madde artık 
biaiim Millet Meclisi görüşmelerinden çıkarıl
mış bulunduğuna göre, bundan sonra kolaylık 
olsun diye Başkanlıkça ibuna ditkkat ve itina 
gösterilebilir. 

Şimdi, buyurun Sayın Köseoğlu, usul hak
kında. 

TALÂ KÖSEOĞLU (Hatay) — Usul bakı
mından diyorum ki, bunu komisyon bir tak
rirle getirsinler, Mecliste kabul edelim. 

BAŞKAN — Efendim, her iki halin de ola
bileceğini beyan ettim. Meclis bunda karar sa
hibi olur. Ona göre hâl imkânı vardır. Buna 
içtüzüğümüz mesağ vermektedir. Bütün ka
nunun kabulünden sonra madde numarası ona 
göre taayyün edebilir. Buyurun Sayın Sarıgöz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Efendim, Sayın Güley'in 
bahsettiği husus bizim kanaatimizce mümkün 
değildir. Zira, geri aldığımız maddelerden 
sonra görüşülüp Yüce Heyetin tasvibine ikti
ran etmiş ve aynı numara ile kabul edilmiş 
maddeler var. Bu husus ancak İçtüzüğün 
109 ncu maddesine göre bilâhara tashihi müm-
ıkün olan bir şeydir. 



M. Meclisi B : 107 25 . 5 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Evet, bunda ibir şey yok. Za-
•ten zabıt ona göre düzenleniyor, bir teselsül 
var. Sizin ifadeniz de şu anda zapta geçmiş
tir, komisyonun ifadesi de geçmiştir. Binaen
aleyh, bu hata giıbi görünen yoldan kurtul
mak mümkündür. Bunun kanunun sonunda 
İçtüzüğün 109 ncu maddesine göre düzeltebi
liriz, tesviyesini yaparız. 

Şimdi 32 rci madde komisyon tarafından, 
okunan şekilde, düzenlenmiştir. Söz istiyen 
madde üzerinde? Yok. 32 nci maddeyi (komis
yonun getirdiği şekilde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenle)... E tmiye.nl er... Aynan kabul edil
miştir. 

33 ncü madde de daha önce Yüce Meclis 
Huzurunda müzakere edildiği anda komisyona 
iadesi Meclis karariyle kararlaştırılmış idi. 
Komisyon bu defa 33 ncü maddeyi yeni baştan 
görüşmüş ve yemi bir metin getirmiştir. Onu 
okutuyorum. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş-
ıkan görüşmeleri takibedemiyoruz, lütfen ya
vaş okunsun. 

BAŞKAN — Hay, hay efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel kanunu tasarısının 33 ncü maddesi ve
rilen önergelerin ışığı altında yeniden tetkik 
edilmiş ve hazırlanan metin ekte sunulmuştur. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

c) En çok bekleme süreleri 
Madde 33. — Subayların en çok bekleme sü

releri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Öğrenim süreleri dört yıldan az olan 

yüksetk okul mezunu subayların teğmenlik 
bekleme süreleri, harta okulu mezunu emsalleri 
'kendilerime yetişinceye kadar devam eder. 

b) Subayların 31 nci maddede gösterilen 
normal bekleme sürelerinin dışında her rütbe
de kala'bilöoekleri süre, bu kanundaki esaslar 
dâhiMnde o rütbenin yaş haddine kadar olan 
süredir. 

BAŞKAN — 33 ncü madde komisyon tara
fından bu şekilde düzenlenmiştir. Söz istiyen? 
Yak. 33 ucu maddeyi bu şekli :iıle oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
33 ncü madd3 bu ışekilde kabul edilmiştir. 

36 nci madde de, daha önce yapılan müza-
ikeresinde komisyona iade edilmişti. Komisyon 
bu defa yapmış olduğu müzakerede maddeyi 
yeni baştan düzenlemiş ve Başkanlığa intikal 
ettirmiştir. 36 nci maddemin yeni şeklini oku
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanunu tasarısının 36 nci maddesi ve
rilen önergelerin ışığı altında yeniden tetkik edil
miş ve hazırlanan metin ekte sunulmuştur. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

I I - Subaylığa nasıp 

Madde 36. — Muhtelif okulları bitiren su
bayların nasıpları aşağıdaki esaslara göre yapı
lır : 

a) Harb okullarım bitirenler, o yılın 30 
Ağustosunda teğmen nastaedilirler. 

b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitir
dikleri ayın sonunda asteğmen nastaedilirler. 

c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve 
yüksek okulları bitirenler, askerlik eğitimini de 
bıkarı ile bitirdikleri takdirde, bunlardan tah

sil süresi dört yıl ve daha fazla olanlar teğmen
liğe, tahsil süresi dört yıldan az olanlar asteğ
menliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri 
ayın sonundan geçerli olmak üzere nastaedilirler. 
Aynı sınıfta subaylığa nastaedileceklerin imtihan 
tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde, na
sıpları en son imtihan tarihinde birleştirilir. 

d) Fakülte ve yüksek okulları kendi hesa
bına bitirir» ara vermeden branşları ile ilgili mu-
vfiızznf subaylığa geçmek istiyenler, şartları haiz 
oldukları ve askerlik eğitimini de başarı ile bi
ttirdikleri takdirde (c) fıkrasına göre subaylığa 
nasbedilirler. Ancak, bunlardan fakülteleri bitir
dikleri tarih ile müracaat tarihleri arasında fark 
.bulunanların- nasrnları katıldıkları askerî eğiti
min başlangıç tarihine götürülür. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa 
geçirilen1 erin, yedek subaylık hizmetleri bekleme 
sürelerinden sayılır ve subaylığa nasıpları ye
dek subay okuluna katıldıkları ayın son gününe 
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götürülür. Mütaakıp rütbelere terfileri bu nasıp 
larına ve yukardaki fıkralar ile 32, 33 ve 67 nci 
maddeler hükümlerine göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde bu şekilde Komisyon ta
rafından yeniden düzenlenmiştir. Söz istiyen?.. 
Sayın Solmazer, buyurun. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş 
kan, değerli arkadaşlarım, esas itibariyle bu mad-
deva itirazımız yok. Yalnız, Türk Silâhlı Kuv
vetleri personel kanunu tasarısı kanunlaşırken 
yürürlük maddes:ne şöyle bir hüküm koyarsak, 
b'i mnddo âdil b'r madde olur. O hüküm de şu 
^.mahdır: «Bu kanun, komlsvonda b^unan harb 
okulları kanunu, teklif edild'ği şekilde, Meclis
ten eıktın-ı gün yürürlüce gire-". Çünkü bu ka
nunun 31 ncı madden in (A) fıkrasında, «Harb 
okulunu baharı ile b'tirenler o yılın 30 Ağusto
sunda teğmen na,".bedilirler.» diyor. Harb okul
ları su anda iki yıl ve bu kanun belki 30 Ağus-
trv.V kadar e^ka-". çıkmaz. II a "b okulları knnnnu' 
30 A*usto".'a M T * * çıkmaz. bu sene harb ok lun
dan me".un olan herkes teğmen o1u". Asteğmen-
l'k ^artmad^n teğmen o^Har. Bunun yanında 
(O fıkra ^n d i 4 yıl vüksek tahsil yapanlar da 
to*mov». n"^hedilir. 4 vVlnn az, 3 yıl Gazi Eğitim 
rîn.ı4-i.ti,"süniin Fvoor böiüm"nü, beden eğitimini 
b'ti^onle" "^c^mra n a ^ d l ü r . Bu nrar'pîiık kalk-
mılıdrv Biliyorum Komisyonun noktai nazarını 
fnVnt. b'i kanun tekniğine uymaz kanaatindevîm. 
Günkü. n°""b okulları kanununu eıkarmıvabili-
r'z 30 Ağustosa kadar bu kanun da çıkar ve 
y iHHü^c "•'"erse bu Rene harb okulundan me
zun oi"n bütı"n çocuklar tprhnen olur. Bu. on-
V* '<-;-n ho", b !r sev. ama, b'^az haksız1 ık olur. 
Bu hıkıpırlnn kom'Rvo^nn (A) fıkrası hakkında 
nn, dîHindü"ün"ı öf"fpndikfen sonra oylarımızı kul
lanacağız. Arn ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon adına Sa
yın Sarıgöz. 

GECÎCI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaş^r, bu
gün harb okullarımızda iki yıllık öğrenim süre
sini müteakip harb okulu öğrencileri asteğmen 
olarak Silâhlı Kuvvetlere katılmaktadır. Bizim 
getirdiğimiz 36 ncı maddenin (A) fıkrasında 
dört yıllık tahsil süresi nazarı itibara alınmıştır. 
Fakat Harb okulları kanununun komisyonlarda 
movcudolduğunu, görüşüldüğünü, Bütçe Plân 
Komîctvönuna gittiğini zannMivo^m. Yüce* 
Meclisinizden çıkıncaya kadar ki, tatbikatın de-

I vamı bakımından 3 yıllık yüksek okulları bitiren 
askerî öğrencilerin asteğmenliğe nasbedilişi gibi, 
iki yıllık harb okullarını bitiren askerî öğrenci
lerin de asteğmenliğe nasbedilmeleri hakkında bir 
geçici madde getireceğiz. Madde, geçici maddeler 
bölümünde Yüce Heyetinizin tasvibine arz edile
cektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 36 ncı 
maddeyi Komisyonun yeniden düzenlemiş olduğu 
ve şimdi okutmuş olduğumuz şekliyle oyunuza su-
nuvo^um. K^bul edenler... Etmiyenler.. 36 ncı 
madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

39 ncu maddenin de daha önce yapılan mü
zakeresinde madde Komisyona iade edilmiş ve 
Konrsyon tarafından 39 ncu madde verilmiş bu-
hman değişiklik önergelerinin ışığı altında yeni 
baştan düzenlenmiştir. Yeni şekli okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüsülmokte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
porsonel kanunu tasarısının 39 ncu maddesi veri
len önergelerin ışığı altında yeniden incelenmiş, 
dil yönünden redaksiyona taallûk eden önergeye 
uyulmuş, sicil raporlarının obiektif esaslara gö-
^e tanzim edileceği ve değerlendirme notlarının 
obiektif esaslara göre verileceği hakkındaki öner-
geve ise, yönetmeliklerin, kanunların tatbikini 
gösteren obiektif hukuk kaideleri olması sebebiy
le uygulamamıştır. 

Buna göre hazırlanan yeni metin ekte sunul
muştur. Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü 

I arz ve toklif ederim. 
İsmail Sarıgöz 

Geçici Komisyon Başkanı 

I - Terfi esasları 

Madde 39. — Subayların terfileri aşağıdaki 
esaslara göre düzenlenir : 

a) Çeşitli sınıflara mensup subayların de
ğişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri, sicil ra
porlarının not ortalamaları ve değerlendirme ku
rullarınca verilen değerlendirme notlarının top
lamı neticesi elde edilecek yeterlik notuna göre 

I teabit edilir. 

S;cil raporlarının şekli ve muhtevası, sınıf ve 
rütbelerin özelliklerine göre, ne suretle, kimler 
tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı 

I Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
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b) Yüzbaşı - albay (dâhil) rütbelerindeki su
baylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin son 
yıllarında, o rütbede haklarında her yıl düzenle
nen sicil raporlarının not ortalaması ve değerlen
dirme kurullarınca verilen değerlendirme notu
nun toplamına göre sıralanır ve 5 yeterlik gru 
puna ayrılırlar. 

c) Subayların rütbe terfi edebilmeleri için : 
1. Yinbaşı - yarbayların en az 3 ncü yeter-

liık grupuna. 
2. Albavların en az 2 nci yeterlik grupuna 

girmiş olmaları gerekir. 
d̂  Asteğmen'e", teğmenler ve üs t eğm^er 

yeterlik Trupuna avrılmallar. Bnn'arm terfileri 
fl"tov S'c'l Yön^tmclirrnde belirtilen engel se-
b'vole^ bulunmadıkça, bekleme sürelerinin sonun
da yapılır. 

e> Bekleme süreleri sonunda yapılan değer
lendirmede, te~fi iein gerekli yeterlik grunlarma 
gi^emiyen yihbısılar, mütaabp iki yıl, binbaşı, 
yarıbıy ve albaylar bir yıl daha değerlendirmeve 
t°.bi tutudurlar. B'-nla^d^n yeterlik notları bek
leme "ü^osi sonunda deleriondirmeve gi^en ve 
terfi ed°n ^ıbaylann aM^ı yeterlik notlarına 
e«A T*eva da^a vnka~ı o^n'a1*, bu gru^a girmiş 
addolunur ve haklarında buna göre işlem yapı
lır. 

î) Yeterlik gru-^arı teşekkül edemiven az 
Tie-cntlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bu
lunan ^ijV.vların. veîerliık derecelerini tâvin eden 
not, k.o""Hi küvet inde o yıl terfi şuasına ri^en 
ve yeterlik grur^arma avrılabHen diğer sınıflar
da, avnı yeterlik frrıpları aracında yeterl'k de
rce^"! notu en dirük o1 an sınıfın en düs'ik ye
terlik d^rcesi notnnı e">it veva daha yukarı ise 
o vpfterlik rrrurmna girm'ş addedilir. Ve hakların 
da buna göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — 30 ne uımdd'i Komisvon tara
fından bu şekilde dihenTenmîstir. Madde ü"er:n-
de r'iz if.tiyen var mı?... Yok. 39 ncu maddeyi dü-
r^e^ -mh bu nekllvle ovunma snnuvorrmı. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

44 neü madde, daha önce yapman mÜTakce-
s'nde Komisyona iade edilmiş bubmmaktadır. 
Komisyon yapmış olduğu müzakerede maddeyi 
verilmiş bulunulan değişiklik önergelerinin ışığı 
altında yeni baştan düzenlemiştir. Yeni şeklini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
personel kanun tasarısının 44 ncü maddesi veri
len önergelerin ışığı altında yeniden tetkik edil
miş ve hazırlanan yeni metin ekte sunulmuştur. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

VI - Rütbe terfii şartları 

Madde 44. — Rütb3 terfiinln esas ve şartlan 
şunlardır : 

a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamam
lamış olmak. 

b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin binba-
sıva kadar (binbaşı dâhil) üote ikisi, ya"bav ve 
albaylar için yarısı nisbetinde yıllık sicili bulun
mak, 

c) Tef,ımen, yüzbaşılar için her rütbede mes-
lok programları yönetmeliğinde gösterilen kıt'a 
hizmetlerini yapmış olmak, 

d) Terfi iein rütbenin gerektirdiği yeterlik 
grupuna dâhil bulunmak, 

e) t h t rütbe kadrosunda açık bulunnıpk, 
f) General ve âmiraTığe yükselecek albav-

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

Yukard-.ki (a), (b), (c), (d), (e^ ve (f) 
bendlerindeki şartları taşıvan subaylar kadro 
açığı oranında bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 
Bu terfii er yeterlik grup1 arma ve yeterlik grup-
'arı icerislnclöki yeterlik derecelerine göre, bu 
kanundaki esaslar dâhilinde yapılır. 

BAŞKAN — 44 ncü madde Komisyon tara-
raf ndan bu şekilde terkedilmiştir . Maclle üze
rinde söz istiyen.. Buyurun Sayın Solmazer. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bundan evvel yeter
dik grup1 arını kabul ederken üs teğmenin de 
rm yoterlik grupları dışına ç-karmıştık, teğmen 
ve üsteğmenler ç-kmıştı 39 ncu maddeye göre. 
Şimdi (c) fıkrası teğmen, yüzbaşı tâbirleri ko
yuyor. Halbuki bunu koymamak lâzım. Çünkü 
bunlar için bir kadro münhali bahis konusu de-
wjil. Yeterlik gruplarına da ayrılmadık'arna 
o;öre aldıkları sicille terfi edecekler, müspet 
3icil almışlarsa, 100 tane subay, üsteğmen müs* 

389 -
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pot sicil almışsa bunların 80 tanesine kadro 
varsa 20 taııesinini seçimi nasıl olacak? Onun 
için buradaki (c) fıkrasının yeniden tanzim 
edilmesi lazımdır. Aksi takdirde bir hata yap
mış oluruz, arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

ISAETGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, 44 
ncii maddenin (e) fıkrası, yeterlik grupları içe
risinde bir nis'bcti ifade etmiyor. Fıkra dikkat
le okunursa teğmen ve yüzbaşılar için her rüt
bede meslek programları Yönetmeliğinde göste
rilen kıta hizmetlerini yapımış ol'mak şartı ko
nuyor. 28 nci madde, daha evvel tasvibinize 
nıazhar olan 23 nci madde ile teğmen ve yüz
başılar, dâhil, bütün subayların ön az kı'tatla se
kiz yıllık hizmet mccburiye'tleri vardır. Bunu 
Yüce Heyetiniz kabul etti. Bu fıkrada getir
mek istediğimiz husus, bu kıta hizmeti mecbu
riyetini ifa etmiş olmak şartıdır. Bunun dı
şında sayın arkadaşımızın anladığı mânada bir 
orana tesir edecek: nitelikte değildir. Eğer 28 
nci maddede bahsedilen teğmen ve yüzıbaşı rüt-
nelcrhıdeki asgari sekiz yıllık kıta hizmetini 
ifa etmemiş ise, o zaman bunu ifa edinceye ka
dar tahiîdir ki, üst rütbeye yükselemiyecektir. 
Fıkna bunu tanzim etmektedir. Benimsenmesini 
arz ederim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Soru efen
dim... 

BAŞKAN — Btıyrun Sayın Solmazcr, soru
nuz. 

İTFAN SOLMA ZER (Tokat) — Ben, haddi 
zatında son benddeki (c) tabirinin çıkmasını 
talebettiım. Bakın burada ne diyor : Ytıkardaki 
a, b, e - ve devam ediyor '- «... bunları taşıyan 
rubaylar kadro münhalleri nishetin'de...» bura
da (c) fıkrasını çıkarırsak, izah ettiğim husus
ları, elbette ki, geçmiş maddelere göre, mem
nuniyetle iştirak ediyorum. Fakat burada (c) fık
rası kaldıkça bunlarda kadro münhali aranacaktır. 
demektir. 

O-EOİOİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Efendim, kadro mün
hali yüzbaşılar için cvleviyctle aranacaktır 
Yalnız, daha evvel kabul 'buyurduğunuz mad
deler gereğince teğmen ve üsteğmenler değer
lendirme dışında tutulduğundan onlar için 
bir kadro münhali bahis mevzuu değiMir. Bu 

itibarla .arkadaşımızın ifade ettikleri hususlar 
bu fıkrada da varit değildir. 

BAŞKAN — 44 ncü madde Komisyon tara
fından, okutulan şekliyle düzenlenmiştir. Bir 
değişiklik önergesi de yok. Bu sebeple 44 ncü 
maddeyi Komisyon tarafından terti'bedilmiş 
şekliyle oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler... 
Etmiyenler... 44 ncü madde Komisyon tara
fından tertibe dil en şekliyle kabul edüimiştir. 

Madde 50. — 
50 nci maddenin daha önce yapılan müza

keresinde verilmiş bulunan birçok değişiklik 
önergeleri se-behiylc madde Komisyon tarafın
dan yeni baştan düzenlensin denmiş, Komis
yona Meclis kararı ile iade edilmiş ve Komis
yon tarafından yeni baştan düzenlenmek sure
tiyle Meclise verilmiştir. Şimdi 50 nci madde
nin değişiklik önergeleri muvacehesindca yeni 
baştan düzenlenmiş şeklini okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkan.. Müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Efendim, 50 nci madde 
hakkında verilen önergeler Yüce Heyetin ıttı
laına arz edilmişti. Ancak, muharip -sınıf, 
yardımcı sınıf tefriki dolayısiyle 21 nci madde 
geri alındığı için ve 50 nci maddenin (d) fık
rasında muharip, yardımcı sınıf genara"!Ter
den bahsedildiği için 21 nci maddenin ka
deri tâyin edilinceye kadar maddenin komis
yona alınmasına karar verilmişti. Yoksa ar
kadaşlarımız tarafından verilen değiştirge öner
geleri Yüce Heyetin tasvibine arz edilmemişti. 

Bu itibarla biz eskiden komisyon olarak 
yaptığımız değişiklikleri getirdik. 

BAŞKAN —• Anladık. Şimdi bu önergelerin 
her birinin ayrı ayrı okutulmasına lüzum yok. 
Zira bu önergeler muvacehesinde madde Mec
lis kararı ile komisyona iade edilmiş. Ko
misyon yeni baştan bir madde getirmiş ve biz 
simdi okuttuğumuz madde üzerinde müzakere 
açıyoruz, müzakereye mâni olmuyoruz. Bi
naenaleyh, arkadaşlarımız eski vermiş olduk
ları önergelerin bu 50 nci maddede dikkat na
zara alınmadığı mütalâa ve mülâhazasında ise
ler beyanda bulunurlar veya hiç olmazsa as
gari mânası ile önergelerinin okutulup oya 
sunulmasını isterler. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Ben ikaz sadedinde arz et
tim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 50 nci mad
denin komisyon tarafından yeniden düzenlen
miş şeklini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel kanunu tasarısının 50 nci mad
desi verilen önergelerin ışığı altında yeniden 
tetkik olunmuş ve hazırlanan metin ekte su
nulmuştur. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkan 

I I I - General ve amiral miktarları : 

Madde 50. — General ve amiral miktarları 
aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur : 

a) Silâhlı Kuvvetlerde general ve amiral 
kadroları, barış ve sefer için ayrı ayn olmak 
üzere, Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ihtiyacına göre 
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunıar. An
cak, her iki kadro ile tesbit edilecek general ve 
amiral toplamı muvazzaf subay mevcudunun 
yüzde bir buçuğunu geçemez. Jandarma sınıfına 
ait kadrolar aynı esaslar dâhilinde'İçişleri Ba
kanlığınca tesbit olunur. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve miktar
lar aşılamaz. 

Kuvvet komutanlıklarında ve Jandarma Ge
nel Komutanlığınca <ancak teşkilât değişikliği ve 
hizmet zaruretleri dolayısiyle bu kadrolarda de
ğişiklik teklif olunabilir. 

Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın müta
lâası da alınmak suretiyle Genelkurmay Başkan
lığının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlı
ğınca, jandarma mensupları için Jandarma Ge
nel Komutanlığının teklifi üzerine İçişleri Ba
kanlığınca sonuçlandırılır. 

b) (a) bendine göre tesbit edilen general ve 
amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış 
orajıları üç kuvvet (jandarma dâhil) için aşağı
daki cetvelde gösterilmiştir. 

K. K. K. 
Rütbeler (J. dâhil) Dz. K. K. Hv.K.K. 

Orgeneral % 5 % 5 % 5 
Oramiral 

Korgeneral % 13 % 12 % 12 
Koramiral 

Tümgeneral % 32 % 26 % 26 
Tümamiral 

Tuğreneral % 50 % '57 % 57 
Tuğamiral 

c)1 Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi ede
cekleri rütbenin birinci yılma ait kontenjanlar 
verilmek suretiyle bir üst rütbeye terfileri sağ
lanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye 
ait kontenjanın tamamlanmadığı hallerde, birin
ci yıl kontenjanı artırılabilir. 

Ancak, kontenjanı artırılan grup en geç ikin
ci sene sonunda kendi mevcutlarına indirilir. Bu 
indirme işlemi yüksek değerlendirme kurulunca, 
iki sene içinde alınan sicil ve değerlendirme not
larına göre yeterlik derecesi düşük olanların 
emekliye sevk edilmeleri suretiyle yapılır. 

d) Yardımcı sınıfı general ve amiral mik
tarları (b) bendi gereğince her üç kuvvet için 
(Jandarma dâhil) düzenlenecek kadrolardaki 
general ve amiral toplamının altıda birini geçe
mez. 

e) (d) bendi gereğince tesbit edilen yar
dımcı sınıf general ve amiral miktarı, mevcutları 
elliden aşağı olan yardımcı sınıflar hariç tutula
rak hizmetin gerektirdiği ihtiyaca göre kuvvet
ler ve sınıflar arasında dağıtılır. 

f )• Bekleme süreleri sonunda terfi edemiyen 
general ve amiraller emekliye sevk edilir. 

Bunlardan kadrosuzluk sebebiyle terfi ettiri-
lemiyerek emekliye sevk edilen general ve ami
rallere, emekliye sevk edildikleri tarih ile bulun
dukları rütbenin yaş haddine kadar olan sürenin 
her yılı için, rütbesi maaşının bir aylığı tazmi
nat olarak verilir ve bundan vergi kesilmez. Bu 
suretle verilecek tazminat iki aylıktan az olamı-
yacağı gibi sekiz aylıktan da fazla olamaz. 

Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen ve yaş 
haddinden önce emekliye sevk edilen albaylara 
da yukardaki hüküm aynen uygulanır. 

— 391 — 
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BAŞKAN —• 50 nci madde Komisyon tara
fından şimdi okutulan şekliyle düzenlenmiştir. 
Madde üzerinde 19 değişiklik önergesi daha ön
ce verilmiştir. 

Şimdi söz istiycn? Sayın Oataloğlu, buyurun. 
Sizin önergeniz var mı d alı a evvel? 
İSMAİL OATALOGUJ (İçel) — Var efen

dim. 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, bu kanun 

düzenlenirken Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin daimî sulh ve sükûn içerisinde de
vam edeceğini nazarı itibara almış, her hangi bir 
harb tehlikesini göz önünde bulunduruıamıştır. 
Biz harbde bulunduğumuz zaman iki birlik sık sık 
yan .yana verilmekte olduğunu gördük. Ve iki bir
lik yan yana geldiği zaman hangi birliğin komu
tanı daha üst rütbede ise öteki birlik onun emrine 
geçmiştir. Biz İstiklâl Harbinde ve 1 nci Cihan 
Harbinde yalnız başımıza muharebe ettik. 1 nci 
Cihan Harbinde, Galiç.ya Cephesi hariç, umumi
yetle kendi bölgelerimizde muharebelere girdik. 
Ve o zamanlar binbaşıları dahi tümen komutanı 
yaptık. Fakat bir harb vukuunda biz bir ittifak 
manzumesi içinde bulunacak olursak ve bir albayı 
tümen komutanı yapacak olursak ve ittifak man
zumesine mensup her hangi bir devletin kıtası 
ile yan yana gelirsek, daimî surette bu albay, 
öteki müttefikin komutanının emrine girecektir. 
Çünkü, onlar kanunlarında umumiyetle, Garp 
devletlerinin kanunlarında, bir komutan bir kıta
ya komuta ettiği zaman, o komutanın gerektirdi
ği rütbeyi de omuzuııa takmaktadırlar. Onun ya
şı no olursa olsun, Nazmi Özoğul bilir, bizim 25 nci 
Tümen Kumandan Muavini 31 yaşındaydı. Son
ra o komutan Türkiye'ye do gelip NATO Kuvvet
leri Başkumandanlığı da yapmıştır. 

Şimdi % 1,5 oranını sulh zamanı kabul ettik. 
Harb zamanına intikal ettiğimiz takdirde Başku
mandanlığın yahut Silâhlı Kuvvetler Genel Ku
mandanlığının takdirnamesine mazhar olup iki 
defa terfi etmeye lâyık bir albayı tasavvur edin. 
Kadrosuzluk yüzünden geri kalacak. Kadro yok. 
Aksini düşünün, harbe şahidolduk, subay za
yiatı çok fazladır. Bit- günde 270 subay zayi et
tik ve bizim yaptığımız harb de o kadar önemli 
bir harb değildi. Ve subay ikmali bize 6 ay son
ra .yapıldı. 6 aydan evvel talimgahlardan çıkma 
imkânı yok. Harb okulunu bırakıyorum. Harb 
okulu 4 senedir ama talimgahlardan 6 ayda gelir 
ve 6 ayda zayi edilecek subayın miktarının 5 000 

olduğunu kabul edelim, aşağı - yukarı 40 tane ge
neral maaş alamıyacaktır. Ben Maliye Bakanı ol
sam vermem. Subay oranına göre biz generalle
rin miktarını tâyin ediyoruz. Bunlar maaş ala
mazlar. Çünkü kadroya dâhil değiller. Binaena
leyh, verdiğim önergede, bunun harb zamanına 
münhasır olmak üzere, ihtiyaca göre Baş Kuman
danlık tarafından veyahut Silâhlı Kuvvetler Ge
nel Kumandanlığı tarafından gösterilen lüzuma 
kadar yükseltilmesinin uygun olacağı düşünce
sindeyim ve bunun bu şekilde düzeltilmesi için de 
bir önerge vermiş bulunuyorum. Gereğini arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen var mı? 

FERDA GÜLKY (Ordu) — önergenin so
nunda, maddede obnıyan geniş bir fıkra eklen
miştir. Bu fıkra üzerinde Komisyonun Yüce He
yete bilgi vermesini rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlarım, 
50 nci madde üzerinde Sayın Oataloğlu'nun be
yanlarına cevaplarımı arz etmeye çalışacağım. 

Dediler ki, Komisyon Türkiye Cumhuriyeti
nin daima sulh ve sükûn içinde bulunacağını ka
bul ederek general miktarını yüzde 1,5 civarında 
tesbit etmiştir. Biz bunu nazarı itibara alma
dık, bunu tesbit ederken. Tasarı komisyonu
muza intikal ettiği zaman Yüksek Askerî 
Şûradan geçmiş, Millî Savunma Bakanlığında 
tetkik edilmiş, Bakanlar Kuruluna sevk edil
miş ve bu kanalla Meclise intikal etmiş. Bu 
şeklinde general miktarı % 1 dir. Komisyon, 
bu % 1 i, harb halinde ihtiyacı karşıhyannya-
cağmı nazarı itibara almak suretiyle idareye, 
sulh zamanında general kadrolarında hizmette 
istihdam edeceği general miktarını % 1,5 a 
yaklaşacak bir limit içinde hizmet ihtiyaç
larına göre tesbit edebilmek elastikiyetini 
getirmiş, hazardaki nisbetten % 1,5 a kc.âar 
olan kısım içerisindeki kadro fazlalığını da se
feri ihtiyaçları karşı]lyabilmek için tesbit et
miştir. Hükümet temsilcilerine sorulan soru
lar da o zaman yüzde 1 in kâfi geleceği, bıı-

* gün ise Silâhlı Kuvvctlerimizdeki general kad
rolarının miktarının yüzde 1,2 civarında ol
duğu ve hizmet ihtiyacına kâfi geldiği ifade 
edilmektedir, işte biz bu 1,2 den limit ola-
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rak kabul edilen 1,5 kadar olan hudut içer
sindeki payı seferi ihtiyaçların inkişafının gös
tereceği duruma göre, o ihtiyacı karşı uyabil
mek için kabul etmiş bulunuyoruz. 

Dediler ki, 5 000 subayın zayiata uğradığını 
binnetice muvazzaf subay nisbetinin bu miktar
da general bulundurmayı icabettirmiyecek bir 
miktara düştüğünü kabul edersek, ben Maliye 
Bakanı olsam şu kadar generale maaşlarını 
vermem. Bunu, bir sefer hali için ifade etti
ler. Harbler, milletlerin hayatında cereyan 
eden fevkalâde hallerdir. Bu fevkalâde haller 
de şu kanunla getirilen nisbetlerin nazarı iti
bara alınarak bu şekilde bir tasarrufa gidile
bileceğini düşünmek biraz ileri derecede has
sasiyet olur. Ben bunu böyle değerlendiriyo
rum. Subay zayiatının fazla - olduğunu ifade 
ettiler. Ve bir günde yanlış anlamıyorsam 270 
subay zayiatından bahsettiler. Bilmiyorum her
halde bir yanlış ifade oldu. Ben böyle bir 
subay zayiatını hatırlamıyorum. 

Sayın Ferda Gülcy'e, komisyonun madde}rc 
yeni eklediği son fıkra hakkındaki beyanlarımı 
arz edeceğim. 

(F) Fıkrası : «Bekleme sürelerinin sonun
da terfi edemiyen general ve amiraller emek
liye sevk edilir. Bunlardan kadrosuzluk se
bebiyle terfi ettirilmiyerek emekliye sevk edi
len general ve amirallere emekliye sevk edil
dikleri tarih ile bulundukları rütbenin yaş had
dine kadar olan sürenin her yıl için rütbesi
nin maaşının bir aylığı tazminat olarak veri
lir ve bundan vergi kesilmez. Bu suretle ve
rilecek tazminat iki aylıktan az olmıyacağı gibi 
sekiz aylıktan da fazla olamaz. 

Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen ve 
yaş haddinden önce emekliye sevk edilen al
baylara da yukarıdaki hüküm aynen uygu
lanır.» 

Bu fıkra, ile maddeye bir yenilik getiriyo
ruz. O da şu : Malûmuâliniz Silâhlı Kuvvetle
rimizde rütbe esası ve her rütbenin âzami kala
bileceği bir yaş haddi tâyin ve tesbit edilmiştir. 
Halbuki sivil sektördeki Devlet memurları, ge
rek Emekli Sandığı Kanunu gereğince ve gerek
se 657 sayılı Devlet Memurları Personel Kanunu 
gereğine^ 65 yaşma kadar hizmete devam edebil
mek imkânına sahiptir ve İni süre içinde de nor
mal terfileri yapılır. Silâhlı Kuvvetlerde rütbe 
esası hâkim olduğu için, bütün Silâhlı Kuvvetler 

mensuplarının sivil sektördeki Devlet memurları 
gibi 65 yaşma kadar hizmete devam edebilme 
imkânları yoktur. Nihayet bu imkân, kanunun 
kabul ettiği rütbenin yaş haddiyle mahduttur. 
Bu itibarla bir misâl arz etmem gerekirse bugün 
1946 yılında subay çıkan harb okulu mezunları 
çeşitli kıdemleri de almak suretiyle, havacılar 
bilhassa, generallik sırasına gelmişlerdir. Yaş
ları 41 veya 42 dir. Bu kanun tatbik edildiği 
takdirde iki yıl içerisinde terfi edemezlerse, ufki 
terfi imkânları da olmadığı için, - çünkü maaş 
bakımından limite gelmişlerdir - emekliye sevk 
edileceklerdir. Halbuki, terfi edebilme imkân
larını ihraz etmişlerdir, terfii erine mâni olan hal, 
kadro münhalinin bulunmamasıdır. Bu takdir
de, şartları haiz olduğu halde idarenin imkân
sızlığı sebebiyle terfi ettiremiyoruz ve fakat şu 
fıkra ile getirilen ve rütbenin yaş haddi ile 
emekliye sevk edildiği yıl arasındaki farkları 
iki maaştan az olmamak, 8 maaşı da geçmemek 
üzere kendisine bir tazminat şeklinde ödüyoruz. 
Getirilmiş olan yenilik bundan ibarettir. Bunun 
dışında her hangi bir husus yoktur. 

İSMAİL OATALOĞLU (İçel) — Bir sual 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hay hay, tabiatiylc, müzake
resi mümkün. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Anladığı
ma göre, komisyon, terfi müessesesini elinde 
tutmak istiyo-r. Harb zamanında yüzde yarım 
bir avantaj var. Bu o kadar zor bir şey mi ki, 
harb zamanında başkomutan herkesi general ya
par diye bir korkuları var. Bir kanun yapıyo
ruz, harb zamanında başkomutanlığı serbest 
bırakmıyoruz. Bunun için büyük bir mâni var 
mıdır, bilmediğimiz bir husus mu vardır, lütfen 
izah etsinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Efendim, biz bunu bir mâni 
şeklinde mütalâa etmedik. Komisyonun müta
lâasına esas olan husus şu oldu: Bugün Silâhlı 
Kuvvetlerimizin muhtemel, istikbale muzaf bir 
hazırlığı var, eğilimleri var, kadroları, kuruluşları 
tâyin ve tesbit edilmiştir. Nihayet seferde de vâki 
olabilecek kadro ilâvelerine göre, kuruluşlara gö
re, bu yüzde yarım nisbetinin kifayet edebileceği 
hususundaki kanaatimizdir. İdarenin de bu hu
susa iştirakidir. Bunun dışında, Sayın Oatal-
oğlu'nun ifade ettiği gibi, bir zanmmız veya ze
habımız yoktur. 
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KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Müsa
ade eder misiniz Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Komis

yondan şunu rica ediyorum; kadrosuzluk do'la-
yısiyle terfi edemiyen ve emekliye sevk edilmiş 
olan insanlar için dediniz ki, aradaki fark iki 
veya sekiz maaş nislbetinde ikramiye olacaktır. 
Bu nasıl tesnit edilecektir? Bir kereye mahsus 
mu olacaktır? 

Bu iki hususu rica ediyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Devamla) — Bir kereye mahsus ol
ma hususunu şeyini anlıya miadım. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — «Emekli 
olduğu anda ya iki aylık veya sekiz aylık ik
ramiye verilecektir» diyorsunuz, Bu iki ay mı 
olacak, sekiz ay mı olacak, bunu kiım tâyin 
edecektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Efendim, ikiyi şu
nun için koyduk, bir koymadık mahsus, meselâ 
yaş haddinden bir yıl önce emekliye sevk edil 
miş olan bir sutoaya, bir albaya veya bir ge
nerale iki maaş misketinde verilecek, sekiz maaş 
da bugün çeşitli sınıfların yaş haddi itibariyi o 
Silâhlı Kuvvetlerimizde rütbeleri arasındaki ya^ 
hadleri farkı birbirine uymamaktadır, meselâ 
piyade sımfı için aynı rütbede yaş haddi biraz' 
daJha daralmış, çeşitli kıdemlerini, tahsil ve ih
tisas kıdemlerini almış olan aynı rütbedeki ayn1 

emsali, neşetli subaylar için yaş hadleri bira? 
daha genişlemektedir. Misal olarak arz ede
yim, harh okulunu aynı tarihte bitirmiş bir 
havacı' subayla, harfa okulunu aynı tarihte bi
tirmiş bir karacı sulbayın albaylık rütlbelerinde-
ki yas hadleri dilimleri birbirine intibak etme
mektedir. Birisi 13, 14 e baliğ olmakta, diğeri
nin ki 6 ya 5 e veya 8 e baliğ olmaktadır. Biz 
bunu 8 le limit olarak, hudut olarak 8 le tah-
didettik. 10 da olsa 8 alacak, 15 de olsa 8 ala
cak, 8 yılda olsa 8 alacak. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Öyle ise 
her yıla tekalbül eden miktar? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Bir maaş diyoruz, fa
kat 8 yılı geçemez diyoruz. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Kanun
dan bu anlaşılmıyor, bir yıla tekabül eden 
miktar... 

BAŞKAN — Zapta geçti, o şekilde anlaşı
lıyor, artık zapta geçeceğine göre yardımcı ma
hiyet arz eder. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — öyle anladık paşam. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 50 nci madde hak
kımda değiştirge önergelerimizin yanında bir ek 
fıkra eklenmesine dair önergemiz vardı. O oku
nurken onum hakkında da söz alacağım. Şimdi 
Komisyonun 50 nci maddenin (F) fıkrasına 
getirdiği yeni değişiklik üzerinde mâruzâtta 
bulunacağım. 

Her şeyden evvel Sayın Komisyon Başkanı 
sivil personele göre, orduda ehliyeti eriyle liyakat 
kazanmış ve generallik rütbesine yükselmiş kişi
lerin kadrosuzluk sebebiyle haksızlığa uğrayabi
leceklerini peşinen kabul ediyor ve bu bir gerçek. 
Bunun yanında, bu haksızlığı telâfi edecek yeni
lik getirdik, diyor. Bu gelen yenilik, tazminat 
yönünden biraz gülünç rakamdır. «İki maaş tu
tarından az, sekiz maaş tutarından çok olamaz.» 
diyor ve misal olarak da söylüyor ki, bugün 
1946 lı subaylar, bilhassa havacı subaylar gene
rallik sırasına geldi, bugün 42 yaşında bizim 
Hava Kuvvetlerinde generallerimiz var. Bunlar 
kadrosuzluk dolayısiyle bâzıları 1969 senesinde 
bu kanuna göre, emekli olacaklardır ve 50 yaşın
da bir havacı korgeneral 15 yıl evvel emekliye 
sevk edilecektir, kadrosuzluk yüzünden, biz bunu 
15 yıl evvel ayaktan çekip alacağız, o zamana 
kadar alnının teriyle kazandığı o yerden çekip 
alacağız ve dolayısiyle emekli statüsüne tabi tu
tup geçim imkânlarını daraltacağız. Bunun karşı
lığında bu korgenerale ne vereceğiz? En fazla 8 
maaş nisbetinde bir tazminat vereceğiz. Bu, çok 
gülünç bir rakam. 15 yıl evvel sen bir korgene
rali emekli et veyahut 12 sene evvel bir tümgene
rali emekli et ve 8 maaş nisbetinde ikramiye ver. 
Bu bana çok gülünç geldi. Büyük bir haksızlık 
oluyor ordu lehine yetişmiş eleman lehine. Evet 
imkânsızlıklar da var; kadro boşalması lâzım, ar
kadan gelenlere yeni imkânlar sağlamak lâzım. 
Şu halde, bu kadar büyük haksızlığa mâruz bı-
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raktığımız bu kimselerin tazminat miktarını de
ğiştirmemiz gerekir. Ben, (yaş haddine kadar 
her yıl için iki maaş tutarında tazminat ödenir 
ve bu miktar 10 maaş tutarından az, 20 maaş tu
tarından fazla olamaz) diye bir önerge sunaca
ğım, eğer Sayın Başkan yazıncaya kadar bir da
kika müsade ederse, enazindan bu şekilde bir şey 
kabul edersek, bu büyük bir lütuf değildir, hiçbir 
zaman lütuf değildir, gasbedilmiş - olan kazanıl
mış bir hakkın ufak miktarda ödenmesi demek
tir. Bu önergeme iltifat etmenizi istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde başka 

söz istiyen?. Komisyon adına beyanda bulunacak
sınız, buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, sayın 
Solmazerj bizim 50 nci maddenin son fıkrasına 
ilâve ettiğimiz tazminata taallûk eden hususu gü
lünç buldular ve dediler ki, ben bir önerge hazır
lıyorum, bunun asgari 10 maaş, âzami 20 maaş 
olmasını teklif ediyorum, iltifat buyurmanızı ri
ca ederim. 

Şimdi arkadaşlar, bir subay 30 sene hizmet 
görecek, bugünkü duruma göre 12 maaş nisbe-
tinde ikramiye alacak. 657 sayılı Kanuna göre bu 
ikramiye miktarı 15 e çıkarılmıştır. Biz de bu 
tasarıda ona paralel olarak 30 yıl hizmet görmüş 
bir subayın, emekliye sevk edildiği zaman alacağı 
ikramiye adedini 15 olarak tesbit ettik. Kendisin
den her çağda hizmet alacaksın ve bu hizmet sü
resi 30 yıl olacak, ,15 ikramiye vereceksiniz, ama 
yaş haddinden bir yıl, iki yıl, üç yıl evvel emek
liye sevk edeceksiniz, kadrosuzluk sebebiyle, ona 
bürüt aylığının tutarını 10 maaş, asgari on maaş, 
âzami 20 maaş olarak ikramiye olarak vereceksi
niz. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — İkramiye 
değil, tazminat. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Tazminat olarak vere
ceksiniz. Bunu anlamak güç. Eğer ben kendile
rinin tavsif ettiği gibi, bu tazminatı tavsif etmek
ten tevakki ederim, fakat gülünç demek icabeder-
se, mutlaka buna gülünç demek lâzım. Biz diyo
ruz ki, Silâhlı Kuvvetlerde bilhassa generallik 
rütbelerinde ve albaylıktan generalliğe terfide 
mahrut icabı o rütbeye terfi edecek subayın ihti
yacının az oluşu dolayısiyle liyakati ihraz ettik
leri halde terfi ettirmek mümkün olmamaktadır. 

Bu takdirde, personeli mağdur etmemek için şu 
ölçüler içerisinde getirdik ve bunu çeşitli tahsil 
ve ihtisas kıdemlerini alan kimselere ayrı bir 
avantaj temin etmemek maksadiyle asgari iki, 
âzami sekiz aylıkla tahdidettik. Yaş haddine bir 
yıl kalmış bu subaya 10 maaş ikramiye vermenin 
mânasını anlamak, sebebini anlamak, yahut 10 
maaş tutarında tazminat vermenin sebebini an
lamak mümkün değildir. Ama biz bunu bir ma
aşla değil, hiçolmazsa iki maaş verelim, kemiyet 
itibariyle bir kıymet ifade etsin dedik. 8 maaş 
ise aşağı - yukarı 21 000 lira tutar arkadaşlar, taz
minat olarak bu küçümsenecek bir para değildir. 
Onun için fıkranın bu şekilde kabul edilmesini is
tirham ediyorum. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Bir su
al sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, hay hay. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Birçok 

memleketlerde kadro dolayısiyle emekliye sevk 
edilen subay ve generaller imtiyazlarını kaybe
derler, fakat maaşlarını yaş hadi doluncaya ka
dar aynen alırlar ve bizim de 1950 de getird'P-'miz 
kamun tasarısında hu vardı. Acaba nüye böyle 
normal bir duruma gidilmedi de bu şekii ka
bul edildi, »bunu lütfeder imlisiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Efendim, ıbugün bu 
'kanun tasarısjnda askerlikte harem bakımın
dan tavan rütıbe, üç yılını bitirmiş kıdemli al
bayın aldığı miktardır. Bu da birinci derece 
Devlet memurunun aldığı 2 700 rakamıdır. Ge
nerallerimiz de ımruvazzaf kadroda bulundukla
rı sürece (bu parayı aylık olarak alacaklardır. 
Bir de oeşitri kanunlarla kendilerine verilen 
tazminatları alacaklardır. 

Ben paşanm sualinden şuura anlıyorum; yaş 
hadlerine kadar muvazzaf kadrodayken aldık
ları maaşları aynen alsınlar. Çeşitli ödenekle
ri, tazminatları almıyacaklar, yalnız maaşları
nı aynı ölçüler içerftsinde alsınlar, derler. Ben 
böyle anladım. Simidi şu maruzatımdan kıdemi 
albay rütbesini ihraz etmiş bir subayla her 
rütbedeki bir general maaş olarak aynı para
yı alacaktır. Yalnız, tou kanunun kabulünden, 
sonra Emekli Sandığı Kanununun buna uydu
rulması için yapılacak olan revizyonda emek-
Li'lik hadlerini muayyen yüzdeler mshetinde 
general rütbelerinde artırmak suretiyle albay
larla generaller arasındaki .emekli maaş tutar-
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larmı değiştirmıek istikametinde bir temayül 
belirdi. Yaptığımız temaslarda, idarenin de 
bu görüşü benimsediğimi öğrendik. Bu itibar
la, 'esasen bu husus, Emekli kanonlarında derci 
gereken bir husus olduğu cihetle, bu kanunla 
bunu tesbit letmek imkânı olmadı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Solmazer, söz 
mü istiyorsunuz, soru mm sormak istiyorsunuz? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Söz istiyo
rum lefemdim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, her nedense ko
misyon başkanı benim ıstırapla dile getirdiğim 
bir hususu ve bu anada 'gülünç olarak karşıla
ndığım, kendi deyimi ile ikramiyeyi, benim de
yimimle tazminatı polemik mevzuu yapar gibi 
bir hal oldu. 

BAŞKAN — Sayın ıSolmazer, gülünç ke'li-
mosıi üzerinde durmayın, siz gülünç dersiniz, 
o değil der. (Gürültüler) 

İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Bâzan, 
Sayın Başkan, teessürler tebessüm şeklinde de 
izhar .edilebilir. Bu bakımdan ben bir ıstırabı 
idile getirmek istemiştim. Şimdi her seferinde 
emekliliğe bir yıl kalmış bir generale 10 maaş 
ııisbetinde masıl İkramiye verilir? Bir realite
dir 57 yaşında olur korgeneral, bu kanuna 
.göre .emekli -olacak korgeneral, o da normal 
.korgeneraller için söylüyorum, 57 yaşında ola
caktır. Dalha emekliliğine 8 sene vardır. Bir 
havacı korgeneral için 10 sıe/ne vardır, 15 sene 
varıdır. Bir havacı tümgeneral için 18 sene var
dır, 12 sene vardır. Şimdi 12 sene evvel hayat
tan çekip alacaksın, ya iki maaş nisbe tinde 
veya 8 maaş nislbetinde tazminat vereceksin. 
Ben bu haksızlığı belirtmek istedim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Hizmetten 
çekiliş var. 

İRFAN SOLMAZER'(Devamla) — Bir hiz
metten çekişin, koparılıp alınmanın da bir usu
lü olması lâzımdır. 

.Şimdi, bu 15 maaş (ikramiyeye gelince; bu, 
zaten ınorımal, yaş haddine uğrryan subaylara 
da verilen bir husus. Bir haksızlığı büyük 
Meclis 'bu şekilde telâfi edersıe memnun olaca
ğımızı bildirdik. Maruzatımı bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, .buyuru
nuz efendim. 

NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Sayın Baş
kam, mmiht'e.rıem arkadaşlarımı, söz alımıyacak-
tum, biran evvel bu kamun .çıkısın diye. Muıhte-
•liif arkadas'larıımız, muhtelif endişelerini, ben 
endişe - olarak kıymıetllcndiriıyoruım, belirttiler. 
Bili hassa .generali durumunum ımıuhtcrıeım arka
daşımız belirtti. Bugün halihazırda bulumam 
smıbay miikıtarı, yarım seferberlik dkluğıu za
man, artacaktır. Misaıl. olarak vereyim'; benim 
sefer görevim gelmiştir ve muayyendir Anka
ra'da seferde teşkil .edilecek bir kıtamın ku
mandanlığı görevi gcilımliştir. Falkat mebus ol
duğum için geriye iade ıcdilldi. Yani seferbor-
'liik ilân edildiği zaman muvazzaf ısubay adedi 
artacaktır. Altınca da zıaıteın bu rıalkaınıılaırda 
bir ferahlık olacak ve albayla nimızım, Ikıymet-
lli albaylıarıımızm -da generali .oılıma imkâula.rı 
daha açılmış olacaktır. 

Sayın 'kotmisyon başkanıımız gayet güzel 
izah etiller. Bütün dünyada bugün birdir, bir-
buçuğa çıkaırıllmıştrr. 

İLYAS KILIÇ (ıSamısum) — Güzü şeyleri 
açıklıyorsmmuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Zaltıem açık
tır, sefer görev yerleri. 

Efendim-, bilhassa bu kamuma göre, 'bu kanu
nun tatbikatınım (neticesi ancak - biraz evvel 
arkadaşımızın konuştuğu noktaya gelmek isti
yorum - bugün harbiyedem çıkan bir arkadaşı
mız general rütbesine geldiği zaıman kıymetılem-
dlrilebilir. Fakat bugün es'ki kaınunılara göre 
üst rütbelerde bir tıkanıklık olmuştur*. Bugün 
maJhrut şeklini değiştinmlş, ters duruma dön
müştür, yani hatlihazıırda ordu Ikadrosumda daha 
üstün raikaımlar buıgün albaylar kıadrosunda 
mevcuttur. Daha açık biı lisanla ifade etmek 
istiyorum, binlerce albay, bu kanunum çıkma
sını belklem'dktcdiirler. Bine yakın atbayıımızın 
ayrıılımaısı 'hem kadro mahruıtu'num düzeltilme
si, hem de orduda bir ferahlığı temin etmiş ola
caktır. 

Generali duraımuma gelince: Geıner'all duru
mu 1, 2 dir 'bugün, 1,5 .dam daha a'z bıir rakam
dır. Genç allbayilar general olmak isıtiyecek'tJİr. 
Şimdi buraya bir hüküm getiriyoruz. Öyle bıir 
hüküm ki, sayın generallerimiz terfi edeme-
diği takdirde emekliye ayrılacaklardır. Emek
liye aynilıacak bu sayın generalle ramiiziin bir 
şeyle haklarını tanımak icabodiyor. Yoksa bu 
sayım generallerimiz .emökliiye ayrılmak için 
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muayyeni, bir ımıüddeıt daha orduda hdameıt et
mesi lâzımı. Bu kanunla biz, bir kısıtlama ge-
'türiiıyoruz. Bu 'kısıtlaımıaının ıkarşılığı oilıanak da, 
'belki madde bakımından kıymetli aır'kadaşıımı-
'zın ifade etltiği gibii, daha büyülk nalkam'lar ver-
ımo'k iısıtoriz. Fakat Hazinenin durumu, bu ra-
Ikaımılıarın daha kısa tıntullmasına «ebebol'mıuştur. 

Bu 'balkımdan sıayın gcmerıallloıtimiz de za-
•ten maddeye kıymet venmeımelktedMer. Bu ra-
Ikaımın buraya ıkomırması, onlarım bu kısa devre -
'de terfii ödemediği takdirde emekliye sevk 
eidiil'm'elleriıii Millet Meclisine bir madde, ufak 
•bir ımadde ol'mıaıkk beraber, onların ıstırabını 
önıleyiei bir tedbir dlara'k geltlMl'mıişItlk. Bu ba-
Ikıımdaın .madde yerlindeıdir, kabulünü !a>rz ede-
ırimij 

Hürimetllerilmile. 
İL YAS KILIÇ (Sairnsun) — Koredeıkilermi 

anlatmadınız, onları dıa anlattınız lütfen. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Kılıç Kore 5te bu
nun ne alâkası var, yeni bir kanun yapıyoruz. 
Buyurun Sayın Köıseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın ar
kadaşlarım, Sayın Solımazer arkadaşımızın tek
lif ettiği, talebettiği tazminat miktarı rakamı 
itibariyle Komisyon Başkanı arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi 40 - 50 bin lira civarında bir taz
minat olarak gözüküyor, bu rakam. Şunu ka
bul etmeliyiz ki, fakir hazinemize bir yüktür 
ve... 

BAŞKAN — Arkadaşlar yam yana gelip ko
nuşun, uzaktan konuşmayın gürültüler oluyor. 
Buyurun sayın hatip. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — O ba
kımdan daha gerçekçi olmaya mecburuz. Kadro
suzluk sebebiyle erken yaşta emekliye ayrılan 
veya vazifesine son verilen subaylarımızın ha
yatla ilgisi kesilmiyecek, görüdüğü veçbile, yi
ne bu hayatın içerisinde kendilerine, şerefleriyle 
mütenasip iş bulabileceklerdir.-Nitekim de bul
unuşlardır. O bakımdan bir endişe yoktur. Hat
tâ Komisyonumuzun bu getirdiği yenilik, ol
dukça cömert bir harekettir. .Bu tazminat 2 ile 
8 maaş arasında ortalama olarak 15 - 20 bin li
ra tutar. Alıaeağı daiba ek diğer tazminatlar 
ve emeklilik haklariyle birlikte bu rakamı kü
çümsemek doğru sayılmaz. Bu bakımdan en
dişe edecek durum yoktur. Solmazer arka
daşımızın teklifi, bence, yerinde değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, Komisyon (f) bendine ilâve etmiş oldu
ğu iki fıkra ile tasarıda gerçekten doldurulma
sı gerekli bir boşluğu doldurmuştur. Eğer bun
dan evvelki dönemde çıktığı gibi bu madde 
Yüce Meclisten ve diğer Meclisten çıkmış ol
saydı, Komisyon Başkanı arkadaşımızın da işa
ret buyurdukları gibi, rütbe esası içinde yaş 
hadlerine tabi olan albay ve-amiraller bilhassa 
iyi sicil aldıkları halde, kadro kifayetsizliği do-
layısiyle terfi edemiyecek durumda bulunanlar 
mağdur duruma düşeceklerdi. Komisyon, bir öl
çü olarak şimdi huzurunuzda okunan (f) ben
dine ilâve etmiş olduğu bu iki fıkra ile bu hak
sızlığı gidermeik yolunu bulmuştur. Ve mâkul 
bir ölçü getirmiştir. 

C. H. P. Meclisi Grupu olarak Komisyonun 
bu görüşüne şükranla katılmaktayız. 

Ancak bu 50 nci madde general ve amiral 
miktarlarını tanzim ediyordu. Halbuki (f) ben
dine ilâve edilen bu 2 f'kra maddenin karakte
rini, tabiatını geniş ölçüde değiştirmiştir Bi
naenaleyh, bu baslığı da «general ve amiral 
miktarları ve kadrosuzluk dolayısiylc idarece 
emekliye ayrılanlar hakkımda yapılacak işlem»1 

gibi, bir şekle değiştirsek... Filhal" madde so
nuna kadar miktarları tanzim ediyordu. Birde 
burada idarece kadrosuzluk sebebiyle terfi ede-
miyen ve emekliye sevk edilenlere yapılacak 
malî bir hükmü getirmektedir. Bu maddenin 
iıçine konulunca ya matlabı da deriştirerek 
bu «general ve amiral miktarları» başlığı altın
da tanzim edilirse bu yepyeni hüküm, başlıkla 
çelişir halde sayılabilir. Sadece bu hususa işa
ret etmek istiyorum. Genel olarak, biraz evvel 
arz ettimm gibi, komisyonun (f) bendine ge
tirmiş olduğu bu iki fıkra gerçekten tasarıda 
mevcut bir boşluğu doldurma yönünden isabet
lidir. Ve getirdiği ölçü de bizim şartlarımızla 
ve realitelerimizle uygunluk halindedir. 
C. H. P. Meclis Grupu olarak değiştirgeye 
olumlu oy kullanacağımızı saygı ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Kı
lıç? Buyurun. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu maddenin son fıkrası, şimdi 
derişikliği elimde olmadığı için tam ifade ede-
miyeeeğim, şu hükmü getiriyor gibi geliyor 
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bana : Mahrutun ters dönmesini önlemek, za
manında lâzımgelen seyreklemeyi yapmak ve 
bu şekilde mahrutu muhafaza etmek ve rütbe ço
ğalmasından do] ayı sıkışıklığı gidermek esa
sına dayanıyor. Ve idare tarafından emekli 
edildiği takdirde bu tazminatlar veya bu öde
nekler kendisine veriliyor, 2 veya 8 maaş nis-
betinde, öyle anlıyorum ben. O zaman benim 
anladığını mânada bu madde böyle kalırsa idare 
devamlı emekli yapma durumunda kalacak, 
kendiliğinden gitme müessesesi çalışmıyacak-
tır. Acaba kendiliğinden emekliliğini istese 
45 yaşında, 48 yaşında, 50 yaşında bir albay 
kendiliğinden emekliliğini' istese aynı şekilde 
bu tazminatı alacak mıdır? Bence, kanun vâ-
zıı burada rütbe sıkışıklığını önlemek için bu 
tazminatı verdiğine göre, kendisinin de emekli
liğini istemesi halinde bu tazminatı verme 
lidır ki, kendi gönlü ile gitmek de çoğalsın 
ve bu şekilde bu maddenin tazammun etmiş 
olduğu seyrekleştirme de kendiliğinden ol
sun. Komisyon bu hususta ne düşünüyor? Eğer 
komisyon benim bu teklifimi kabul etmedik
leri takdirde bir önerge ile «kendiliğinden 
emekliliğini istiyenlere de bu hakkın verilmesi
ni» muhtevi bir talep de bulunacağım.. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon, yerinizden lütfeder 
misiniz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi biz tahsisan idarece terfi şartlarını haiz oldu
ğu takdirde kadrosuzluk sebebiyle terfi ede-
miyen general ve albaylara, emekliye sevk 
edildikleri takdirde verilmesini kendileri ta
lebelikleri takdirde verilmemesini kabul et
miş durumdayız. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — O halde bir 
tarir vereceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim, süratle, yazın 
lütfen. 

50 nci madde üzerinde başka söz istiyen? 
Yok. Verilmiş olan değişiklik önergelerini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

T. S. K. kanunu tasarısının 50 nci mad
desinin (f) fıkrasının tazminat bölümünün aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

. . . Yaş haddine kadar her yıl için 2 
maaş tutarlarında tazminat ödenir ve Bu miktar 
10 maaş tutarından az, 20 maaş tutarından 
fazla olamaz. 

Güven Partisi 
Grup Sözcüsü 

Takat 
İrfan Solmazer 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Kadrosuzluk dolayısiyle yaş haddinden önce 
emekli olan subay ve generaller yaş hadlerine 
kadar imtiyazları hariç maaşlarını aynen alır
lar. 

Zonguldak 
Kenan Esengin 

BAŞKAN — Sayın Kılıç bekliyoruz, 3 ncü 
önergeyi. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bu madde
ye bir ek fıkra eklenmesi için önerge vermiş
tim. 

BAŞKAN — Bu maddeye ek bir fıkra için 
okundu şimdi. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bu, (f) fık
rasına ait... Geçen birleşimde verdiğim ilâve ye
ni bir fıkradır. 

BAŞKAN — Onu da okutmamızı istiyorsu
nuz. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Birçok önergeniz var. Şimdi 

üzerinde durduğunuz önerge 50 nci maddeye bir 
fıkra eklenmesi hususunda yalnız.. Okutulmasını 
ve Umumi Heyete arzını istiyorsunuz. Onu da 
okutuyorum. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Bir iki 
kelime ile ben de önergemin izahını istiyorum. 

BAŞKAN — Önehgeriizi izah sadedinde, peki 
efendim. Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu

nun 50 nci maddesine bir fıkra eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Güven P. Grupu adına 
Tokat 

İrfan Solmazer • 



M. Meclisi B : 107 25 . 5 . 1967 O : 1 

Fıkra : g : 
Mareşal ve büyük amiraller emekliye ayrıla

mazlar. Bunlardan fiilî hizmetini bitirenler As
kerî Şûra üyesi olarak hizmete devam ederler. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Efendim, 
benim de önergem var. 

BAŞKAN — Siz de mi istiyorsunuz okunma
zsım efendim? Söyleyiniz lütfen, talep üzerine 
okutuyoruz. Sizin önergeniz çok, hangisi efen
dim? Sayın Reşit Ülker'le beraber olanımı efen
dim? 

«Ancak, kadro ile tesbit edilecek general ve 
amiral toplamı subay mevcudunun % 1,5 nu ge
çemez.» Bu mudur efendim? 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — «Savaş ha
linde, diye olanı efendim. 

BAŞKAN — «Savaşta Silâhlı Kuvvetler ge
nel komutanın ve cephe komutanlarının göstere
ceği lüzum üzerine % 1,5 oranının üzerine çıka
rılabilir.» 

Bunun okunmasını istiyorsunuz? Peki. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel tasarısının 
50 nci maddesinin (a) bendinin 1 nci fıkrasına 

/aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
İstanbul İçel 

Reşit Ülker İsmail Çataloğlu 

Ek fıkra : 
Savaşta Silâhlı Kevvetler Genel Komutanın 

ve cephe komutanlarının göstereceği lüzum üze
rine % 1,5 oranının üzerine çıkılabilir. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi de okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

50 nci maddenin son fıkrasındaki tazminat 
şeklinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Samsun 
llyas Kılıç 

F) Fıkrası 
Kadrosuzluktan terfi edemiyen general ve 

albaylar kendi istekleri ile emekliliklerini isti-
yenlere de 2 yada 8 aylık tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum, teker te
ker oyunuza sunacağım. 

(Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılılyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Çok kısa olmak üzere önergenizi izah sadedin

de buyurun Sayın Kenan Esengin. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, yek nazarda benim söyledi
ğim sanki daha fazla bir şey veriyormuş gibi 
görünüyor. Halbuki, komisyonun getirdiğinden 
daha az, fakat normal, tatbikat kolay ve âdil 
olan bir sistemdir ki, birçok memleketlerde bu 
tatbik edilmektedir. Bugün Yunanistan'da, 
iran'da, Irak'ta ve Fransa'da bu usul tatbik edil
mektedir. Bir subay emekli olur. Eğer, kad
rosu yok da yaş haddinden çok evvel, fakat di
ğer sakıncaları yok da emekli olmuşsa, bunun 
imtiyazları kalkar. Yani, artık diğer imtiyazları 
verilmez. Otomobili alınır, hizmet eri tazminatı 
ve emir eri verilmez, elbise verilmez. Fakat ma
aşını yaş haddine kadar alır. Ben istiyorum ki, 
Komisyon böyle bir sistemi kabul etsin 2 ilâ 8 
maaş verilir, filân durumunu kaldıralım. Birinci 
izah edeceğim nokta budur. 

İkincisi, yaş haddi gelmeden kendiliğinden 
ayrılmak istiyenlere imtiyaz vermek taraftarı 
değilim . O takdirde birçok subaylar muayyen 
bir zamanı bekler, o muayyen zamanda imtiyaza 
kavuşmak durumuna geldi mi kendiliğinden ay
rılırlar. Bunu ona tatbik etmeye lüzum görmü-
rum. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, o sizin önerge
nizde yok. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Evet, be
nim önergemde yok. Benim önergemin tersi ol
duğu için izahını yapmak istedim. Binaena* 
leyh, eğer komisyon iltifat ederse arkadaşlarla 
da görüşsünler, bu meseleyi bu şekilde hallede
lim. Yani.. 

BAŞKAN — Komisyon iltifat etmediğini be
yan etti Sayın Esengin, katılmıyor sizin öner
genize. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Katılmı
yorsa ben fikrimi söyliyeyim yine katılmasın za* 
rarı yok. Binaenaleyh, bu meseleyi daha güzel 
halledelim, tatbikatta birçok aksaklıklara mey
dan verilecektir. Bu hususun zapta geçmesi için 
konuştum, arz ederim. 
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BAŞKAN •— Sayın Kenan Esengin tarafın- I 
dan verilmiş önergeyi Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
reddedilmiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. I 

(Tokat Milletvekili İrfan Solmazer'in (F) fık
rası hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? , 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Reddedilmiştir. Diğer önergeyi okutuyo
rum. 

(Tokat Milletvekili İrfan Solmazer'in bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki önergesi tekrar 
okundu), 

BAŞKAN — Komisyon?. -
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz... 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — İzah sade

dinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, usul hakkı bir şey sormak istiyorum. 
önerge okunduktan sonra eğer, önerge üzerin
de önerge sahibi konuşacaksa, komisyonun ka
tılıp katılmaması onun konuşmasından sonra I 
sorulur kanaatindeyim. Öyle olmazsa konuşma 
havada kalıyor. 

BAŞKAN — Sizin konuşma hakkinizin zu
hur etmesi komisyonun sizin önergenize katıl
maması, önergenizi benimsememesi halinde vü
cut buluyor. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Katılı
yorum derse yine konuşurum. I 

BAŞKAN — Katılsa konuşamazsınız, İçtü
zük sarih; katılsa niye konuşacaksınız, katılı
yor, benimsiyor. O zaman ne lüzum var fazla 
lâfa? Komisyon katılmıyorki Heyeti Umumiye-
ye hitabediyorsunuz, «Komisyon benim öner
geme katılmıyor, kabul etmiyor, Heyeti Umu
miye lütfedin, bana oy verin, benim önergemi 
kabul edin» diyorsunuz. 

Buyurun Sayın Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, bu maddeye bir I 
fıkra eklenmesini teklif etmiş ve bu hususta ge- I 
çen oturumlarda kısaca maruzatta bulunmuş

tum. Sayın komisyonun bu fıkrama iltifat etme
mesini teessürle karşılarım. Şöyle ki, bir mil
letin tarihinde yine bu kanunla tesbit ettiği
miz veçhile mareşal veya büyük amiral olmak 
şansı, başarısı çok ender kişilere nasibolur. 
Nitekim Cumhuriyet tarihinde, 47 senelik ta
rihinde, Millî Mücadelenin başlangıcı günün
den itibaren bugüne kadar 47 senelik tarihin
de iki tane mareşal vardır. İkisi de rahmetli ol
muş. Bunlar Türk Milletinin kaderini değiş
tirmiş büyük askerler.. Allah göstermesin yine 
böyle bir an gelirse ve yine bu milletin kade
rini bu şekilde etkiliyecek büyük bir hizmet 
yaparlarsa ve 60 yaş haddi de konmadığına yö
re, cetvellerde yaş haddi de yoktur, mareşal için, 
mareşal için hiçbir şey de geçmiyor, bu kanun
da, 67 yaşından sonra bunlar ne olur? Geçen 
sefer sayın komisyon başkanı, bunlar orgene
raller misüllü muamele görürler, çünkü kanun
la bu mareşallik kendilerine verilmiştir orge
neraller misüllü muamele görürler ve 65 ya
şında emekli olurlar dedi. Genelkurmay Baş
kanı da olmıyabilir, bu mareşal veya büyük 
amiral, 65 yaşında emekli olur. 65 yaşında emek
li olan bir mareşali, mümtaz evlâdımızı emekli 
statüsüne tabi tutup, kasabasına, köyüne ve
ya evine göndermek, geçim şartlarının günden 
güne pahalılaştığı bir memlekette kendi kade
rine onu terketmek.. Hasta olabilir bu büyük 
mareşal, bu büyük amiral ihtiyarlıyabilir, ta
biat icabı yardıma ihtiyacı olur, bakıma ihti
yacı olur, bunun düşünülmesi bu Meclisin iyi 
kalpliliğinden ve sağduyusundan beklenir. Ko
misyonun bu fıkraya iltifat etmesini özellikle 
istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer tarafından ve
rilen önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi diğer önergeyi okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve İçel 
Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun önergesi tek
rar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon?, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Bu önerge Sayın Çataloğ
lu'nun tek başına verdiği önergenin aynıdır. 
Oylanamaz, reddedildi, 
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BAŞKAN. — Ne zaman reddedildi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sayın Çataloğlu'nun Baş
kumandanın lüzum gördüğü takdirde savaşta 
yüzde 1,5 oranı aşacağına mütedair bir öner
gesi vardır. 

BAŞKAN — Ne zaman? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Az evvel okundu. 

BAŞKAN — Hayır efendim, oylanmadı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in Önerge

si tekrar okundu), 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan 
söz istiyorum, izah sadedinde. 

BAŞKAN — Zatiâliniz biraz evvel beyan 
ettiniz. Ondan sonra önergenizi verdiniz. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Daha başka 
şeylere temas edeceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Saat geldi 19,00 a. Beyefendi, 
şayet konuşma arzusu izhar etmeselerdi biti
recekti. konuşmanın ne kadar devam edeceğini 
bilmiyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Şu madde bitirilse idi... 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — iki dakika Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Beyefendi ben sizin konuşma
nızın ne kadar süreceğini bilmiyorum ki, oya 
arz edeyim. 50 nci maddenin görüşülmesi bi
tinceye kadar müzakereye devam edilmesi hu
susunu oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Byurun Sayın Kılıç. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, özür dilerim, bir hususu açıklamak 

istiyorum. Bu son (f) fıkrası - biz de bu tatbi
katın içinden geldik, Sayın Bakan itimat bu
yursunlar, endişe etmesinler - sicili müspet, ter
fi için bütün şartları haiz, ancak kadrosuzluk 
dolayısiy]e terfi edememiş olan arkadaşların 
emekliliği için konmuştur. Ben kadrosuzluktan 
dolayı terfi edememiş bir insan olarak bir ezik
lik, bir üzüntü duyacağımı lütfen kabul ediniz. 
O halde ben dilekçemi verdiğim zaman kabul 
ediniz. Daha benim durmamı niye firenliyorsu-
nuz? Niye başkasına, beni emekli yapın diye 
rica edeyim, veya yaş haddinin sonuna kadar 
niye oturmamı şey ediyorsunuz? Bırakın, bu 
halde ben ayrılmayı arzu ediyorsam bırakıp 
gideyim, siz bana bu hakkımı veriniz, aksi hal
de ben muhtelif yollardan emekli olmak için 
uğraşacağım, üzgün bir insan, olarak kalaca
ğım. Gayet âdilânedir, kanunun ruhuna da uy
gundur, lâfzına da uygundur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı
ğını beyan etti. , 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Başka önerge yok. 50 nci maddeyi komis
yonun tertibettiği şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 50 nci madde ko
misyon tarafından düzenlenen ve okunmuş şek
li ile kabul edilmiştir. 

Muhteremi arkadaşlarım; yerli ilâç endüs
trisinin sosyal, sağlık ve ekonomik cephelerini 
bütün ayrıntılariyle aydınlatmak ve bilgi edin
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu için yapılan üye seçimlime 181 arkadaşımız 
ıkatılmıış'tır. Bu bakımdan yapılan oylamada 
gerekli çoğunluk sağlanımamıştır. Bu itibarla 
oylama gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 
Bu sebeple de müsaade ederseniz oylamada oy 
almış arkadaşları okuyacağım. 

Petrol Araştırma Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için yapılan sieçimin neticesini oku
tuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Petrol Araştırma Komisyonunda açı'k bu
lunan üyelik içtin yapılan seçime (181) üye ka
tılmış ve neticede aısağıda ismi bulunan üye 
hizasında gösterilen oyu aknıştır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
izmir Balıkesir 

Şükrü Akkan Adnan Akın 

7. — Samsun Milletvekili tlyas Kiltç'ın 27 
Mayıs Mürriyet ve Anayasa Bayramı dolayısiy-
le 29 Mayıs Pazartesi gününe kadar Meclis çalış
malarına ara verilmesine dair önergesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önerge var onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

27 Mayıs Bayramı 26 Mayıs günü öğleden 
sonra başladığından Birleşime 29 Mayıs 1967 

Üye 
Sinop 

Niyazi özgüç 

174 İsmet Kapısız 
4 Osman Bölükbaşı 
2 Hilmi İşgüzar 
1 Mustafa Akalın 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk bunda da te
min edilemediği veçhile oylama gelecek Birleşim
de yapılacaktır. 

Pazartesi saat 15,00 e kadar ara verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
tlyas Kılıç 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. (A. P. sıralarından, «Kabul edil
medi», sesleri) Pardon tekrar rica ediyorum. Ka-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birleşimi, 26 Mayıs 1967 Cuma günü saat 
15,00 te toplamak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,05 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLABI (Devam) 
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25 .5 .1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrıntılariyle ay
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — 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] 

2. — Uşak Milletvekilli Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 .5 .1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ye Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/2'58) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

3. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(ıS. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi : 21 .-4.1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesınhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesiahesabına ait 



uygunluk bildiriminin sunulduğuna 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 7. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesınhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkaresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanının tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu rapora (3/156, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

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

9. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gün doğan ve İs
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
Kar-ua 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] 

10. — 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] 

11. — 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-

2 — 
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

12. — 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] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şua batı 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 19661 

14. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 19661 

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

16. — 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] 

17. — 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 . 19661 

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



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

20. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.19671 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Methmetoğlu 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] 

22. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1967] 

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

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
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] 

25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
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] 

26. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

3 — 
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 27. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabına ait rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
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 28. — 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 29. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair 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 30. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 bütçe yılı Kesininesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezıkeresıi ile Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 1963 bütçe yı'lı Kesinhesap kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) 
(S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

X 31. — 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 tasansı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/551, 1/249) (S. Sayısı : 
253) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

X 32. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 



uygunluk bildirdminin sunulduğuna dair Sayış
tay Baş/kanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (ıS. Sayısı : 
254) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 19-67] 

X 33. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildirimimin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 'Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/434, 1/186) (S. Sayısı : 
255) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

34. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Kara;kılıç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (ıS. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

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

X 36. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (1/26, 3/131, 3/163) (S. 
Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

X 37. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (1/31, 3/139, 3/612) 
(ıS. Sayısı: 285) [Dağıtma tarihi: 13 . 5 . 1967] 

X 38. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/45, 
3/322) (ıS. Sayısı: 286) [Dağıtma' tarihi: 
13 . 5 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 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] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir MM-
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) (ıS. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 19661 

X 3. — Ankara ve istanbul şehirleri içme 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 4. — 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] 

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

X 6. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 



Üyesi Tevfik tnci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, 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] 

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

8. — Türün Tarım Satış 'kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 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] 

9. — Vakıflar Genel 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] 

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

11. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletveküi 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] 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat 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] 

X 13. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
içişleri, 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] 

14. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve 
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] 

15. — Halk 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 ncü 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 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
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 17. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile ilgili 
rV 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 18. — 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 . 1967j 

X 19. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayl ı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1967] 

X 20. — Türkiye ile Iran 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] 

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

22. — 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 komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 23. —Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların 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
rihi : 8 . 5 . 1967] 

X 24. — «Bâzı mamullerimizin 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-

6 — 
I 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 25. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek 
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 26. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh 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 27. — Türkiye Cumhuriyet'i 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 28. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En-
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/228) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] 

X 29. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesii) nde değişiklik yapılmasına 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] 

X 30. — TülMye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesin
de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair 

i kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/230) 
(S. Sayısı : 270) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 31. — TülMye Cumhuriyeti Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

I kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 



Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/227) 
(S. Sayısı : 271) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1967] 

X 32. — XXXVII sayılı TüıMrye Cumhuriyeti 
yet Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) nıin yürürlüğe konulmasına 
dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/185) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma tari
hi : 9 . 5 . 1967] 

33. — Bursa Milletvekilli Sadrettıin 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] 

34. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesd Mehmet Ali De-
mir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 noü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân ko'misyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

35. — Ordu Mill'etvekili Şadü PeMitvanoğlu 
ve Kemal Şensoy'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] 

36. — Erzurum Milletvekilli Gıyasetitin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
foeccel 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] 

X 37. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti-
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 • 1967] 

X 38. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan 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) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

39. — içel 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 : 28$) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

X 40.— Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları. (1/359) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihli : 18 . 5 . 1967] 

41. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, Sa
nayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden 'kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma t a r M : 
18 . 5 . 1967] 
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